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RESUMO

O emprego de câmeras digitais multiespectrais torna possível a
utilização de índices de vegetação, obtidos por meio de operações matemáticas
entre bandas espectrais de uma mesma imagem. Estes índices podem ser
empregados na estimativa de produtividade de culturas agrícolas e no
delineamento de zonas de manejo, por apresentarem relação com o vigor da
cultura. Algumas variáveis obtidas no campo, como o índice de área foliar (IAF),
a altura de plantas e o número de plantas por metro linear, também podem ser
empregadas na avaliação do vigor da cultura. O objetivo principal deste trabalho
foi avaliar imagens obtidas por meio de videografia aérea digital multiespectral,
quanto ao seu potencial na estimativa da produtividade e na determinação de
zonas de manejo em culturas de grãos. As imagens foram adquiridas por meio
de uma câmera de vídeo digital multiespectral (Duncantech MS3100). Também
foram utilizados mapas de produtividade, referentes a duas áreas cultivadas,
primeiramente com trigo, no inverno de 2001, e na seqüência com soja, no
verão de 2002. Além disso, foi realizado um trabalho de campo, na cultura da

xiv

soja, em uma das áreas de estudo, onde foram determinados, em uma grade
amostral, o índice de área foliar, a altura de plantas e o número de plantas por
metro linear. As imagens aéreas foram corrigidas geometricamente e
normalizadas radiometricamente no software Idrisi32, após o que foi realizada
uma regressão linear simples entre as imagens e os mapas de produtividade,
pixel-a-pixel e com as imagens classificadas. Os dados coletados em grade
foram analisados por meio da estatística descritiva e da geoestatística, sendo
posteriormente interpolados, gerando os mapas de superfície das variáveis
estudadas. Os mapas de superfície criados para as variáveis medidas no
campo apresentaram elevada correlação entre sí. A imagem NDVI apresentou
uma melhor relação com a estimativa de produtividade, quando comparada com
as imagens das bandas espectrais individualizadas, do vermelho e do
infravermelho

próximo.

Concluiu-se

que

as

imagens

aéreas

digitais

multiespectrais obtidas por videografia são eficientes na estimativa da
produtividade de grãos quando existe elevada variabilidade nas imagens e as
mesmas não apresentam valores discrepantes. Também proporcionam
informações importantes ao delineamento de zonas de manejo.

MANAGEMENT ZONES DETERMINATION AND YIELD ESTIMATE IN GRAIN
CROPS THROUGH MULTISPECTRAL DIGITAL AERIAL VIDEOGRAPHY

Author: JOÃO CÉLIO DE ARAÚJO
Adviser: Prof. Dr. CARLOS ALBERTO VETTORAZZI

SUMMARY

The utilization of multispectral digital cameras makes it possible the use
of vegetation indices, generated by means of mathematical operations between
spectral bands from the same image. These indices can be used to estimate
crop yields and delineate management zones due to the relation between them
and crop vigor. Some variables, measured on the field, such as leaf area index
(LAI), plants height and plants per linear meter, can also be used in the
assessment of the crop vigor. The main objective of this work was to evaluate
multispectral digital aerial videographic images regarding their potential in crop
yield estimate as well as in management zones delineation. The images were
acquired with a multispectral digital camera (Duncantech MS3100). Yield maps
were also used, for two cropped areas, firstly with wheat, in the 2001 winter, and
afterwards, with soybean, in the 2002 summer. Moreover, a field work was
accomplished, for soybean, in one of the study areas. Three variables were
measured, on a sampling grid: leaf area index, plants height and plants per
linear meter. The aerial images were geometrically rectified and radiometrically
normalized, in the software Idrisi32, and then a simple linear regression was
performed between images and yield maps, pixel-by-pixel and with the classified
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images and maps. Data collected on the sampling grid were analyzed by means
of descriptive statistics and also geostatistics. After an interpolation procedure,
surface maps of these variables were generated. The surface maps generated
for the variables measured on the field presented high correlation among
themselves. The NDVI image showed a better relation with yield estimate than
the individual spectral bands, red and near infrared. One can conclude that the
multispectral digital aerial videographic images are efficient for grain crops yield
estimates, when there is a high variability on the images, without outliers. These
images can also provide important information to the management zones
delineation.

1 INTRODUÇÃO

A perspectiva de estimativa da produtividade por meio de um
diagnóstico pontual das condições da cultura durante o ciclo da mesma, com
uma metodologia que apresente uma visão global da área, com elevado
rendimento, confiabilidade e acurácia dos dados levantados, é um tema que
vem se desenvolvendo na atualidade, dentro da abordagem da Agricultura de
Precisão.
Com o mercado globalizado e a competição na agricultura internacional
cada vez mais acirrada, é imperativo o aumento da eficiência ao longo da
cadeia produtiva agrícola. A maior eficiência permite tornar o produto nacional
mais competitivo, minimizando perdas, aumentando lucros e auxiliando na
preservação do meio ambiente.
A quantidade de informações e a qualidade das mesmas vêm se
tornando cada vez mais o diferencial entre os produtores, pois para a tomada
de decisões são necessárias informações advindas do conhecimento das áreas
produtoras e dos fenômenos que estão ocorrendo durante o ciclo da cultura.
Este gerenciamento, envolvendo o conhecimento “ponto-a-ponto” da área
produtora, é tema abordado na Agricultura de Precisão.
Culturas como a soja e o trigo são commodities agrícolas e tendem a
ser cultivadas em áreas cada vez maiores e por produtores cada vez mais
tecnificados. A obtenção de informações de grandes áreas cultivadas está
exigindo o emprego de tecnologia, deixando de lado a verificação apenas por
meio de visitas ao campo, o que exigiria o emprego de muitas pessoas e
demandaria muito tempo.
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A disponibilidade de informações precisas e em tempo hábil, relativa às
áreas ocupadas com culturas anuais, é de grande importância também para a
elaboração de estratégias referentes ao armazenamento, comercialização e
suporte às decisões governamentais.
Nesse contexto, o Sensoriamento Remoto aparece como um
instrumento com elevado potencial para a coleta de informações sobre as áreas
cultivadas, de forma abrangente, confiável e ágil. O emprego da videografia
aérea multiespectral pode tornar mais eficiente a obtenção dessas informações,
pois permite a coleta de imagens com extrema agilidade. Nesse processo são
utilizadas câmeras de vídeo, montadas no interior de aeronaves, permitindo a
obtenção de imagens com alta qualidade, possibilitando a exploração de várias
faixas do espectro eletromagnético de energia, abrindo o leque para a
investigação da área agrícola.
O emprego da videografia aérea, no contexto da Agricultura de
Precisão, tem-se mostrado eficiente principalmente pela disponibilidade em
tempo quase real das imagens, diminuindo o custo operacional para a
determinação da variabilidade espacial no campo e, também, possibilitando a
tomada de decisões durante a própria safra.
A verificação quase imediata dos fenômenos que acometem as
lavouras, como detecção de falhas, doenças, infestação por ervas-daninhas,
ataque de insetos e outros, durante as etapas do ciclo das culturas julgadas
mais relevantes, onde estas alterações possam acarretar prejuízos ao produtor,
já é uma informação de grande relevância, pois o trabalho de campo seria
direcionado para as áreas críticas.
A possibilidade do emprego de câmeras digitais multiespectrais torna
possível a utilização de índices de vegetação, obtidos por meio de operações
entre as bandas espectrais de uma mesma imagem. Estes índices podem ser
empregados na verificação do estado da cultura em um determinado momento
do ciclo, ou até mesmo para a estimativa da produtividade da mesma, um dos
pontos mais pesquisados e buscados atualmente.
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Os mapas de produtividade das áreas, obtidos geralmente por
colhedoras instrumentadas, proporcionam a verificação e a comprovação da
qualidade dos métodos e técnicas utilizados na estimativa de produtividade.
A videografia aérea, aliada às técnicas de mapeamento empregadas na
Agricultura de Precisão, inclusive mapas de produtividade das culturas, pode
gerar um conjunto de informações que, potencialmente, responderão questões
relativas à eficiência da técnica da videografia aérea na previsão de
produtividade.
O objetivo geral deste trabalho foi avaliar imagens obtidas por meio de
videografia

aérea

digital

multiespectral,

quanto

ao

seu

potencial

na

determinação de zonas de manejo e na estimativa da produtividade de culturas
de grãos.

Os objetivos específicos foram:
•

Verificar as relações entre NDVI (Índice de Vegetação da Diferença
Normalizada), IAF (Índice de Área Foliar), altura de plantas e número de
plantas por metro linear;

•

Verificar o potencial da videografia aérea digital multiespectral na
estimativa da produtividade de grãos, a partir da análise de imagens nos
espectros do vermelho e do infravermelho próximo e também de
imagens NDVI;

•

Verificar o potencial da videografia aérea digital multiespectral na
geração de zonas de manejo em lavouras de grãos.

2 REVISÃO DE LITERATURA

2.1 Agricultura de precisão

As técnicas de produção agropecuária têm sido desenvolvidas para
serem implementadas em grandes áreas, assumindo que estas sejam unidades
homogêneas. Técnicos e agricultores têm identificado, contudo, variações por
vezes significativas nas características físicas, químicas e biológicas do solo,
em micro e macro escalas, as quais chegam, em muitos casos, a comprometer
os padrões de produção, aplicação de nutrientes, corretivos, agroquímicos e
irrigação (Costa & Santos, 1997).
Taylor et al. (1997) comentam que, na prática, a maioria desses fatores
não são controláveis, como por exemplo, o tipo de solo. Para melhorar a
eficiência da produção agrícola, é necessário melhorar a administração dessas
diversidades. Blackmore & Larscheid (1997) complementam afirmando que
existem três tipos de variabilidade: espacial, temporal e preditiva. A
variabilidade espacial é observada ao longo do campo e pode ser facilmente
constatada em qualquer mapa de produtividade ou fertilidade. A variabilidade
temporal é observada quando se comparam mapas de produtividade de
diferentes safras. A variabilidade preditiva é a diferença entre a previsão de
algum fator e o resultado real no campo.
Schueller (1992) definiu que a agricultura de precisão (AP) é um
método de administração cuidadosa e detalhada do solo e da cultura, para
adequar as diferentes condições encontradas em cada talhão de lavoura, tendo
em vista a desuniformidade intrínseca dos solos. Molin (2000 a) ressalta que a
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mesma apresenta um elenco de tecnologias e procedimentos utilizados para
que os sistemas de produção agrícola sejam otimizados, tendo como elemento
chave o gerenciamento da variabilidade espacial da produção e os fatores a ela
relacionados, sendo na verdade um sistema de gestão ou gerenciamento.
A AP surgiu visando a adequar a administração agrícola em relação às
condições variadas encontradas nos campos. Isso se tornou possível
recentemente, devido ao desenvolvimento de tecnologias que permitem
monitorar e medir estas variações (Steven & Millar, 1997).
Para Searcy (1995) a AP promove um novo significado ao
gerenciamento da produção agrícola, onde o campo passa a ser visto como
uma

somatória

de

pequenas

sub-áreas,

tratadas

individualmente

e

consideradas as menores unidades gerenciais a fim de que a rentabilidade
econômica de cada uma delas seja incrementada.
Segundo Goering (1992) a AP tem sido cada vez mais utilizada, graças
às motivações ambiental e econômica, além do impulso tecnológico. Blackmore
(1994) relata que a AP traz muitos benefícios para a agricultura, principalmente
a redução da poluição advinda da aplicação excessiva de produtos químicos.
As técnicas que envolvem a AP apresentavam problemas para a sua
execução, devido às limitações dos sistemas terrestres de navegação (Goering
& Han, 1993). Em 1989, o Sistema de Posicionamento Global (GPS) tornou-se
disponível, de forma limitada, à comunidade civil, e foi testado como meio de
localizar equipamentos agrícolas no campo (Colvin et al., 1996).
O posicionamento por GPS é baseado na triangulação entre satélites,
que possuem coordenadas conhecidas em suas órbitas, e um receptor. O
receptor determina a distância entre ele próprio e os satélites e calcula as
coordenadas do ponto. Para aumentar a exatidão do sistema, pode ser utilizado
um GPS com correção diferencial (DGPS) (Lange, 1996).
É hábito referir-se ao GPS como se fosse o único sistema de
posicionamento e navegação por satélites disponível. A intensa evolução nessa
área vem gerando outros sistemas e, com eles, uma série de outras siglas. O
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sistema de posicionamento global russo (GLONASS), herdado da antiga União
Soviética, está numa fase de retomada de investimentos para que a
constelação seja ampliada, hoje com “janelas” de ausência de sinal de até 8
horas diárias sobre a Rússia. Os representantes da União Européia anunciaram
que o sistema de satélites de navegação global europeu, batizado de “Galileo”,
foi recentemente aprovado pelos seus países membros e deverá estar
plenamente implementado com seus 30 satélites em 2008 (Molin & Vettorazzi,
2002).

2.2 Mapas de produtividade - conceito e finalidade

Molin (2000 b) define que, de maneira simplificada, o mapa de
produtividade é um conjunto de células que representam, cada uma, uma área
de alguns metros quadrados, composta pela largura da plataforma da colhedora
e a distância percorrida entre duas leituras. A montagem do mapa nada mais é
do que a plotagem de cada uma destas células num sistema cartesiano, onde o
eixo “x” é a longitude e o eixo “y” é a latitude. As células são representadas por
diferentes cores ou tons de cinza, para diferentes valores de produtividade,
obtidos na tabela de dados gerados no campo.
Os dados de produtividade são obtidos a partir de dispositivos
específicos que equipam a colhedora: o sensor de velocidade monitora a
velocidade da colhedora; o sensor de fluxo de massa indica o fluxo de grãos
que a máquina colhe instantaneamente; o sensor de umidade determina a
umidade da massa do grão; e um dispositivo associado à posição da plataforma
liga e desliga a coleta de dados. Quando a plataforma é baixada os dados são
coletados (Molin 2000 b). Para Wagner & Schrock (1989) o sensor de fluxo de
massa e o sistema de posicionamento são essenciais para a obtenção dos
mapas de produtividade.
Han et al. (1994) comentam que vários fatores físicos são envolvidos no
processo de obtenção dos mapas de produtividade, como por exemplo, o
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tamanho da colhedora, a capacidade de leitura, sistemas de medição de grãos
e posicionamento.
O mapeamento de colheita é considerado, por muitos pesquisadores,
como sendo uma parte essencial da AP (Makepeace, 1996). Balastreire et al.
(1997) concordam que a elaboração de mapas de produtividade é importante
para a AP, pois além de servirem como fonte de informações para a elaboração
de um plano de recomendação, permitem uma visualização espacial detalhada
das condições da área produtiva.
Para Han et al. (1994) o mapa de produtividade auxilia os processos de
gerenciamento localizado. Queiroz et al. (2000) comentam que os mapas de
produtividade são geralmente utilizados para verificar as respostas econômicas
e o impacto ambiental que o sistema de manejo pode trazer.
Schuler et al. (1998) advertem que os mapas de produtividade são
muito utilizados, mas as informações são disponíveis somente após os
problemas já terem afetado a produtividade agrícola. Assim, os mesmos são
úteis em análises posteriores à época de sua obtenção.
Doege (1999) comenta que o mapa de produtividade é um instrumento
valioso na determinação da variabilidade espacial da produtividade, mas não
permite determinar a causa desta variabilidade. Molin (2000 b) esclarece que,
além da variabilidade espacial, a produtividade também apresenta a
variabilidade temporal e um comportamento diferenciado para diferentes
culturas.

2.3 Sistema de informações geográficas

Para o tratamento dos dados de natureza espacial, obtidos no campo
ou remotamente, são empregados os conceitos e ferramentas do sistema de
informações geográficas (SIG). Tozi (2000) definiu que o SIG é um conjunto de
equipamentos, sistemas computacionais, dados e usuários, perfeitamente
integrados, de forma a tornar possível a coleta, o armazenamento, o
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processamento e a análise de dados georreferenciados, além de proporcionar a
produção de informações. Para Câmara (1995), o SIG constitui-se numa
importante ferramenta de suporte à decisão de dados geográficos.
De acordo com Moreira (2001), qualquer SIG apresenta duas
características principais: insere e integra num único banco de dados,
informações espaciais provenientes de diversas fontes e oferece um
mecanismo para combinar estas informações, por meio de algoritmos de
manipulação e análise, bem como de consulta, de recuperação, de visualização
e de impressão do conteúdo do banco de dados georreferenciados.
Há uma ampla gama de aplicações para os SIGs, dentre elas a
agricultura. Existem ao menos três maneiras dos SIGs serem utilizados: como
ferramenta para a produção de mapas; como suporte para a análise espacial de
fenômenos e como banco de dados geográficos (Câmara, 1995).
Para Star & Estes (1990), os SIGs também funcionam como meio para
a integração de dados espaciais adquiridos em tempos diferentes e em
diferentes escalas e formatos. Os autores esclarecem que os usuários de SIGs
normalmente

trabalham

com

medição,

mapeamento,

monitoramento

e

modelagem. Câmara (1995) comenta que, em um SIG, os dados espaciais são
representados por pontos, linhas e polígonos, associados a atributos que os
caracterizam.

2.4 Sensoriamento remoto

2.4.1 Generalidades

Para Rosa (1990) e Novo (1995) o sensoriamento remoto (SR) pode ser
definido, de uma maneira ampla, como a forma de se obter, por meio do uso de
sensores, informações de um objeto, ou alvo, sem que haja contato físico com o
mesmo. Os dados podem ser adquiridos nos níveis: aéreo, terrestre e orbital,
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de acordo com a distância entre o objeto de interesse e o sensor (Mather,
1994).
Amaral (1992) explica que o SR começou a se destacar na década de
1990, como uma das mais poderosas ferramentas para o estudo e avaliação
das mudanças espaço-temporais do meio físico, por meio de medidas das
trocas energéticas no ambiente.
Segundo Novo (1995), a energia registrada pelo sensor é a integração
da resposta espectral de diferentes objetos (ou alvos). Dessa maneira, para
cada "pixel" da imagem, tem-se um valor de nível de cinza proporcional à
intensidade de retorno da radiação ao sensor. Um pixel “X” qualquer pode
assumir um valor entre 0 e 255 para resolução radiométrica em imagens de 8
bits. Ripple (1994) afirma que o pixel é o menor elemento da imagem, também
denominado de célula.
As imagens eletrônicas digitais envolvem um arranjo de “pixels”, tendo
cada “pixel” um número digital (nível de cinza) que representa o seu brilho em
cada banda espectral (Lillesand & Kiefer 1994).
Segundo Câmara (1995), a área do terreno representada por um “pixel”,
numa representação matricial, determina sua resolução. Cada “pixel” é
referenciado por coordenadas relativas à linha e à coluna da matriz (a partir da
origem). As imagens digitais são exemplos de dados espaciais representados
no formato “raster”. No formato vetorial, busca-se a representação mais exata
possível das entidades geográficas, por exemplo, bases planialtimétricas
digitais.
No formato matricial (ou raster), o espaço é dividido em células de
tamanho fixo (pixels), configurando uma matriz; no formato vetorial, o espaço
geográfico é considerado de forma contínua (Câmara, 1995).
Floyd Júnior (1996) comenta que existem, ao longo de todo o espectro
eletromagnético, regiões chamadas janelas atmosféricas, onde a absorção
atmosférica é relativamente pequena, e que se caracterizam por uma boa
transmitância à radiação eletromagnética. Conseqüentemente, são essas
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regiões onde, praticamente, todas as atividades em SR podem ser realizadas
com maior facilidade (Garcia y Garcia, 1997).
A tecnologia de SR traz algumas possibilidades vantajosas como:
observação de grandes áreas; estudos de locais de difícil acesso e,
principalmente, em pesquisas de aspectos dinâmicos, como uso do solo ou
cobertura vegetal, onde é possível obter rapidamente informações a um custo
relativamente baixo (Richards, 1993).
Crosta (1993) afirma que o SR representa uma das formas viáveis de
identificação ambiental em escalas locais e globais, dada sua eficiência, rapidez
e periodicidade, constituindo-se em uma ferramenta estratégica, diante da
necessidade de identificar as mudanças globais que vêm ocorrendo na
superfície do planeta.
Moran et al. (1997) ressaltam a importância do uso do SR das variáveis
envolvidas na produção agrícola, como uma forma de viabilizar a AP.
Silva et al. (2000) comentam que a tecnologia do SR pode ser aplicada
como suporte ao manejo e controle de doenças das plantas, uma vez que há
diferenças nas respostas espectrais de uma planta sadia e uma planta doente.
Fenômenos como pragas, doenças e infestação por plantas daninhas, devem
ser monitorados, mas devem ser desenvolvidos métodos diretos para a
mensuração e espacialização de tais fenômenos.
Segundo Santos et al. (2001 a) o SR, além de dispensar a coleta e o
processamento de amostras em laboratório, permite levantamentos precisos e
confiáveis, em curto espaço de tempo, independentemente do tamanho da área
em questão. As imagens obtidas podem ser digitalizadas e processadas, de
modo que, cada pixel da imagem, na tela do computador, exibe suas
coordenadas geográficas. Com o auxílio de um receptor de GPS pode-se,
facilmente, encontrar no solo qualquer ponto indicado pela imagem obtida. Com
esse conhecimento, as decisões sobre as medidas de controle a serem
adotadas podem ser tomadas mais racionalmente e poderão significar redução
de custos econômicos e ecológicos.
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Thomson et al. (1990) comentam que o uso de imagens obtidas por SR
para identificar e mapear ervas daninhas nos campos, requer técnicas especiais
de diferenciação entre as ervas daninhas e as culturas. Um exemplo seria a
identificação em períodos estratégicos, como no início do desenvolvimento da
cultura, identificando ervas daninhas nas entrelinhas das culturas. Voll (2000)
acredita que a interpretação de imagens aéreas, auxiliada por dados obtidos
por veículos terrestres, operações de campo e de caminhamento, são uma
possibilidade viável na detecção e mapeamento de ervas daninhas.
Segundo Blackmer & Schepers (1996), a avaliação da variabilidade
espacial de uma lavoura pode ser realizada com o mapa de produtividade ou
imagem aérea da cultura, para mostrar ou localizar as áreas com problemas de
produtividade. Com essas informações, correções podem ser realizadas no
cultivo seguinte.

2.4.2 Índices de vegetação

Formaggio (1989) explica que, com a finalidade de relacionar
parâmetros agronômicos com indicadores espectrais das condições vegetativas
de culturas, ao invés de se usarem bandas individuais simplesmente, de
imagens multiespectrais, a abordagem mais utilizada tem sido a que emprega
índices de vegetação (IVs).
Os IVs são considerados as mais importantes aplicações das
operações aritméticas com imagens, por auxiliarem no realce de variáveis,
principalmente de vegetação (Crosta, 1993).
O IV resulta de transformações lineares obtidas em duas ou mais
bandas espectrais, envolvendo soma, razão, diferença ou qualquer outra
combinação (Wiegand et al., 1991). Estas transformações irão gerar uma nova
imagem, denominada “imagem índice de vegetação” (Sassagawa, 1999).
A maioria dos IVs é obtida de medidas radiométricas sobre dosséis de
vegetação, nas faixas espectrais do vermelho e do infravermelho próximo
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(Huete & Jackson, 1989). Segundo Barret et al. (1989), há duas razões básicas
para o uso destas faixas espectrais: a) estão presentes em quase todos os
satélites de SR; e b) contêm mais de 90% da informação espectral da
vegetação.
A quantidade de energia refletida pelo dossel da cultura, nos
comprimentos de onda correspondentes ao vermelho e ao infravermelho
próximo, é significativamente correlacionada com a atividade fotossintética das
plantas (Holben et al., 1980; Daughtry et al., 1984).
Nas imagens, a vegetação aparece muito escura no espectro visível
(0,40 - 0,73 µm), devido à alta absorção da radiação nesta faixa de
comprimentos de onda pelos pigmentos da folha (clorofila, xantofila, carotenos
etc.). Há pequeno aumento na reflexão por volta de 0,55 µm (cor verde), uma
vez que os pigmentos praticamente não absorvem esta cor. A amplitude
espectral de 0,73 µm a 1,35 µm (infravermelho próximo) é caracterizada por
uma alta reflexão e uma baixa absorção, causada pela estrutura celular da
planta (Novo, 1995).
Tucker (1979) revisou os IVs formados por várias combinações das
bandas do infravermelho próximo e do vermelho e mostrou que eles são úteis
para monitorar a fitomassa fotossinteticamente ativa.
As técnicas que usam a radiação solar refletida (nas regiões espectrais
do visível e do infravermelho próximo) têm sido mais úteis para se estimar
propriedades das plantas, tais como a fitomassa e o índice de área foliar (IAF),
propriedades que, por sua vez, podem ser usadas para avaliar o resultado de
estresses e podem servir como variáveis de entrada para modelos de
crescimento de plantas e para modelos de evapotranspiração (Formaggio,
1989).
Segundo Choudhury (1987), um dos IVs mais comumente utilizados é o
Índice de Vegetação da Diferença Normalizada (NDVI), o qual é definido pela
expressão (1). Vários IVs foram criados e modificados ao longo dos últimos
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anos. Dentre todos, o NDVI é o mais conhecido e serve de base para
comparações de todos os novos índices que estão surgindo (Moura, 2000).

(IVP – V)
NDVI = −⎯⎯⎯⎯
(IVP + V)

(1)

Em que:
IVP = reflectância medida na faixa espectral do infravermelho próximo;
V = reflectância medida na faixa espectral do vermelho.

Segundo Bauer et al. (1981), durante o ciclo de qualquer cultura anual
há três fases bem nítidas quanto ao padrão geral de comportamento espectral.
No início há grande influência do solo, depois há uma fase de resposta
espectral da vegetação verde e, no final do ciclo, há resposta de vegetação
senescente e do solo.
Zhang et al. (1998) realizaram um trabalho onde se discutiu o potencial
de aplicação de imagens aéreas multiespectrais para monitorar e prever o
rendimento das culturas do milho e da soja, em vários estágios de crescimento.
Os mesmos concluíram que a melhor relação entre o NDVI e o rendimento da
cultura foi obtida com a resolução espacial de 9 m. Os resultados preliminares
desse trabalho indicaram a possibilidade do uso do NDVI para estimar o
rendimento potencial da soja e do milho. As imagens foram obtidas com uma
câmera digital a uma altura aproximada de 2100 m. Os autores obtiveram forte
correlação entre as produtividades da soja e do milho e o NDVI obtido das
imagens.
Lamb et al. (2000) utilizaram um sistema formado por 4 câmeras CCD
(Charge Coupled Device), monocromáticas, com filtros, para estimar a
biomassa de quatro estádios fenológicos de arroz. Os resultados iniciais obtidos
foram promissores, devido às relações estabelecidas entre o NDVI e a
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biomassa medida no campo, o que permitiu a geração de um mapa de
variabilidade de biomassa da área de estudo.
Em um trabalho com soja, Santos et al. (2001 b) obtiveram medidas de
espectrorradiometria de campo, 112 dias após o plantio, nas regiões do visível
e do infravermelho próximo do espectro eletromagnético, a fim de conhecer o
padrão da resposta espectral de plantas atacadas por um fitonematóide. Os
valores de NDVI foram relacionados com a densidade populacional dos
nematóides, o peso da matéria fresca e o número de vagens por planta. Os
resultados mostraram que existe uma clara relação entre os diferentes níveis de
infestação da cultura da soja pelos nematóides e NDVI, de tal forma que os
autores sugerem ser possível detectar e mapear áreas de soja infestadas por
nematóides utilizando-se técnicas de SR.

2.4.3 Classificação de imagens

A classificação digital refere-se à interpretação de imagens auxiliada por
computador (Eastman, 1997). É o processo de extração de informações em
imagens para reconhecer padrões e objetos com o objetivo de mapear as áreas
da superfície terrestre (Fonseca, 2000).
Durante a classificação de dados digitais, os alvos do universo real
recebem a denominação genérica de classes temáticas. Em outras palavras, na
classificação procura-se rotular cada “pixel” da imagem segundo a ocupação do
solo, semelhante o que se faz na abordagem visual. Existem dois sistemas de
classificação, a supervisionada e a não supervisionada (Moreira 2001).
Moreira (2001) explica que a classificação supervisionada utiliza
algoritmos cujo reconhecimento dos padrões espectrais na imagem se faz com
base numa amostra de área, fornecida ao sistema de classificação pelo
analista. Já o uso de classificadores não-supervisionados é empregado quando
o analista não possui conhecimento, a priori, da área de estudo, embora nada
impeça que esta abordagem possa ser usada mesmo conhecendo-se a área.
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Fonseca (2000) comenta que o resultado final da classificação de uma
imagem é uma imagem temática (mapa), onde os pixels classificados são
representados por símbolos gráficos ou cores. Cada cor ou símbolo está
associado a uma classe (área urbana, tipos de floresta, tipos de solo e outros)
definida pelo usuário.
Neste trabalho foi utilizada a classificação não supervisionada na análise
das imagens. Neste caso, segundo Eastman (1997), dentre os parâmetros
básicos necessários para a classificação, podem ser citados o número de
classes espectrais prováveis dentro da área de estudo e a distância mínima
desejada entre os valores dos níveis digitais de duas classes, isto é, a diferença
mínima de nível de cinza para considerar um pixel como pertencente a uma
classe ou outra.
A partir desses parâmetros de entrada, pode ser realizado o
agrupamento dos pixels homogêneos em “n” classes espectrais (Moreira,
2001).

2.4.4 Emprego do sensoriamento remoto aéreo na agricultura

2.4.4.1 Fotografias aéreas

As imagens aéreas podem ser obtidas por meio de sistemas
fotográficos e de vídeo. No caso das fotografias aéreas, Lueder (1959) comenta
que as mesmas constituem um importante instrumento de apoio nos trabalhos
de levantamentos de solo, que são fundamentais para o planejamento do uso
da terra. Além de servirem como simples mapa-base de campo, podem ser
utilizadas, por meio de interpretações, para fins pedológicos.
Segundo Spurr (1960), as fotografias aéreas são consideradas
essenciais para o estudo da vegetação e os componentes em relação à
paisagem na qual ela ocorre.
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Simakova (1964) cita que o uso de fotografias aéreas como instrumento
de enriquecimento do conhecimento humano nasceu da necessidade de
mapeamento de grandes áreas, com economia de tempo e redução de custos.
Ricci & Petri (1965) afirmam que a utilização dessa técnica teve início durante a
Primeira Guerra Mundial.
Steiner (1970) comenta que as primeiras classificações de uso da terra
baseavam-se em trabalhos de campo. Posteriormente, a partir de 1950, um
grande número de pesquisadores, em várias partes do mundo, passou a se
dedicar à identificação de culturas agrícolas por meio de fotografias aéreas.
Para Marchetti & Garcia (1977), as fotografias aéreas de áreas
agrícolas oferecem uma enorme quantidade de dados. Pode-se medir o
tamanho de uma propriedade agrícola, estudar o uso atual da terra, determinarse o tipo e a qualidade dos solos, planejar o controle de erosão, programar
reflorestamentos, planejar o uso da terra e tantas outras aplicações.
Marchetti & Garcia (1977) acreditam que a fotografia aérea apresentase como o "único instrumento capaz de representar as formas e o arranjo
espacial das plantas, individualmente ou em associações".
Blackmer & White (1996) citam a fotografia aérea como um instrumento
promissor para o monitoramento da variabilidade da produtividade na cultura do
milho, tendo como base o nível de nitrogênio nas plantas.
Schepers (1996) comenta que as fotografias aéreas podem identificar
as áreas com características questionáveis. Depois de identificadas, podem ser
analisadas para se inferir sobre as causas dos problemas.
Blackmer & Schepers (1996) utilizaram fotografias aéreas para a
estimativa de um índice relacionado à biomassa, na busca de possíveis
soluções para controlar a aplicação localizada de nitrogênio. Os autores
testaram fotografias aéreas antes e depois da semeadura. Utilizaram também
sensores óticos instalados sobre o veículo aplicador de nitrogênio para medir a
luz refletida pelo milho. Concluíram que as fotografias aéreas podem ser
utilizadas para a estimativa da fitomassa.
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Vellidis et al. (1997) estudaram a utilização de mapas de produtividade
da cultura do algodão gerados a partir de fotografias aéreas. Os autores
concluíram que este método apresenta grande potencial, por oferecer mapas de
estimativa de crescimento da cultura. Embora os mapas não apresentassem
magnitudes, eles mostraram claramente os padrões de produtividade
resultantes. Pode-se utilizar esta informação para se alocar recursos e
máquinas, determinar problemas de crescimento e melhorar a rentabilidade de
operações da fazenda.
Taylor et al. (1997) citam que fotografias aéreas digitais foram usadas
com sucesso para mapear a distribuição espacial do potencial de produtividade
para grãos. A calibração foi realizada em uma equação derivada por meio de
amostras de campo versus medidas de NDVI.
Carter (1999) estudou a detecção de anomalias no campo por meio do
uso de imagens aéreas, estabelecendo um sistema de classificação, dividindoas em anomalias naturais e induzidas pelo homem. As anomalias específicas
foram discriminadas entre umidade, nutrição, ervas daninhas e doenças.
Quando o produtor consegue identificar as anomalias que estão incidindo sobre
sua área de cultivo, são maximizadas as possibilidades de corrigir os problemas
de uma maneira mais econômica e eficaz.
Adamsen et al. (1999) realizaram um estudo que verificou a viabilidade
do emprego de imagens de um cultivo de trigo, obtidas por meio de uma
câmera digital a 1,60 m acima da cultura, visando a avaliar o potencial das
imagens para determinar o vigor das plantas, por meio de sua coloração e até
mesmo identificar as plantas em senescência, pelas tonalidades amareladas.
Foi utilizada uma câmera Olympus modelo D-300L, no espectro do visível, com
aquisição das imagens em um horário controlado (entre 11:00 h e 11:30 h da
manhã). Os autores concluíram que as imagens digitais permitiram quantificar a
senescência da cultura do trigo.
Koller et al. (1999) utilizaram fotografias aéreas para acompanhar e
modelar
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crescimento
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cultura

do

tomate.
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imagens
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georreferenciadas permitiram a determinação de valores de NDVI, que se
correlacionaram com a produtividade agrícola da cultura.
Daberkow et al. (1999) pesquisaram o potencial do uso de imagens
obtidas por meio de fotografias aéreas em milho irrigado e constataram que a
correlação entre imagens multiespectrais e a produtividade do milho mostrou-se
baixa. Devido à baixa correlação entre as imagens e a produtividade, à
incapacidade para identificar as causas de variação da produtividade agrícola, e
o elevado custo do SR, os autores concluíram que sua utilização é
problemática.
Staggenborg et al. (2000) realizaram um estudo que propunha
determinar se a utilização de fotografias aéreas convencionais, com filmes de
35mm, a partir de pequenas aeronaves poderia, eficientemente, predizer a
produtividade de grãos. As análises preliminares indicaram que as correlações
diretas existentes entre a produtividade de grãos e os valores digitais das
imagens foram baixas (coeficientes de determinação (r2) próximos a 0,01).
Araújo (2000) utilizou fotografias aéreas coloridas 35 mm, para
diagnósticos de lavouras, na determinação de variabilidade espacial para
tratamentos localizados. O trabalho foi realizado em duas áreas piloto de
agricultura de precisão, que dispunham de informações sobre o solo, incidência
de pragas e doenças, além dos mapas de produtividade. As correlações para
todas as áreas e todos os períodos analisados apresentaram valores baixos,
havendo baixa correspondência entre os valores digitais das imagens e as
produtividades das culturas.
Diker et al. (2001) usaram fotografias aéreas infravermelhas falsa-cor
(35mm) para estimar a variabilidade da produtividade e monitorar o
desenvolvimento espaço-temporal na cultura do milho irrigado em escala
comercial. O melhor coeficiente de determinação, igual a 0,80, foi obtido entre o
NDVI e a produtividade no estádio R5. Esse período coincide normalmente com
o trigésimo-sexto dia após o princípio da polinização. Nessa etapa, os grãos
encontram-se em fase de transição do estado pastoso para o farináceo.
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Concluíram que as variabilidades espacial e temporal do desenvolvimento das
plantas e da produtividade podem ser estimadas por meio da integração do uso
de imagens aéreas, SIG e observações de campo.

2.4.4.2 Videografia aérea

A videografia aérea, ou aerovideografia, é uma técnica que consiste na
obtenção de imagens por meio de câmeras de vídeo, montadas no interior de
aeronaves. A utilização da videografia vem crescendo rapidamente, nos últimos
anos, principalmente nos Estados Unidos, devido em especial, à evolução dos
equipamentos utilizados (Vettorazzi et al., 2000 a).
A grande vantagem da utilização de sistemas de vídeo está na
agilidade de coleta, processamento e utilização dos dados. Este processo pode
levar algo em torno de horas, ao invés de semanas ou até meses requeridos
por outros sistemas (Everitt et al., 1991).
A videografia aérea tem sido usada no monitoramento agrícola, de
recursos naturais, florestas e outros (King, 1995). Yang (1998) acredita que as
grandes vantagens da videografia em relação às imagens de satélite e outros
produtos

de

sensores

remotos

são

a

sua

alta

resolução

espacial,

disponibilidade imediata de dados para análise, baixo custo e facilidade de
operação.
Segundo Vettorazzi et al. (2000 a), a videografia aérea pode ser
considerada um instrumento útil àqueles envolvidos na assistência técnica a
agricultores. Apresenta um grande potencial em diversas aplicações, como na
detecção e no monitoramento de doenças, de pragas, de deficiências
nutricionais, entre outras, e na avaliação do vigor geral da cultura; além disso,
auxilia em levantamentos de solo. A possibilidade de classificação digital de
imagens georreferenciadas abre perspectivas para o emprego da videografia
aérea como técnica auxiliar para a AP.
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Segundo os autores, a videografia apresenta algumas vantagens em
relação a outras técnicas de SR: (1) o equipamento é portátil, versátil, robusto e
simples de operar; (2) apresenta custo operacional menor que os sistemas
fotográficos convencionais; (3) permite ao operador observar em um monitor a
imagem ao vivo, simultaneamente à aquisição, o que torna menos sujeito a
erros comparado com a fotografia; (4) elevada velocidade de captura dos
quadros, proporcionando versatilidade na escolha das melhores imagens; (5)
pronta integração com sistemas de posicionamento (GPS) e com sistemas de
informações geográficas (SIGs) e de processamento digital de imagens, devido
ao formato eletrônico.
Everitt et al. (1991) afirmaram que a utilização de sistemas de
imageamento de vídeo, ou videografia, para a avaliação de recursos naturais,
tem aumentado nos últimos anos, principalmente pelo advento de novas
tecnologias e avanços nos sistemas de gravação e processamento das
imagens por computadores.
Anderson & Yang (1996) realizaram um trabalho visando a avaliar o SR
como um instrumento para determinar zonas de manejo. A videografia
multiespectral foi utilizada para estratificar dois campos de sorgo em regiões ou
zonas de resposta espectral homogênea. Foi adquirido um número limitado de
amostras de solos e plantas para caracterizar as condições bióticas e edáficas
de cada campo. O estudo indicou que o vídeo pode ser usado para estabelecer
zonas de manejo. A análise estatística dos dados mostrou que pH, Ca e Fe
foram variáveis importantes e afetaram de forma significativa o rendimento da
cultura. A estratificação, usando as imagens, reduziu o número de amostras
para caracterizar o campo.
Carter & Johannsen (2000) desenvolveram um trabalho com culturas de
grãos, dentre elas o trigo (Triticum aestivum), onde empregaram imagens
aéreas com resolução espacial de um metro e verificaram que as mesmas são
eficientes na identificação de anomalias, como a ocorrência de doenças,
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problemas nutricionais, ervas daninhas, pragas, além de possibilitar o
gerenciamento das tomadas de decisão.
Yang et al. (2000) utilizaram imagens digitais multiespectrais de vídeo
para detectar as variabilidades espacial e temporal do desenvolvimento da
cultura de sorgo (Sorghum vulgare) e na estimativa da produtividade da mesma.
Foi utilizada uma área de 20,5 ha e foram obtidas imagens em cinco ocasiões
durante o ciclo da cultura. A produtividade foi determinada por meio de monitor
de colheita. As imagens revelaram claramente a variabilidade da cultura. O
índice de vegetação da diferença normalizada (NDVI), obtido por meio das
imagens, correlacionou-se com o mapa de produtividade com um fator de
correlação de 0,79. Os resultados indicaram que as imagens aéreas digitais
podem ser utilizadas com sucesso na detecção da variabilidade do
desenvolvimento e produtividade de grãos de sorgo.
Anderson et al. (2000) estudaram duas estratégias para a estimativa da
produtividade da cultura do algodão. A primeira estratégia foi baseada na
biomassa e a segunda na concentração de pigmentos nas folhas. Utilizaram
imagens videográficas multiespectrais de 40 áreas de algodão irrigado. Foram
utilizadas três câmeras da marca Cohu, ligadas a um computador. As imagens
foram coletadas em três bandas espectrais: verde; vermelho; e infravermelho
próximo. Os autores concluíram que a biomassa e a pigmentação das folhas
são características relevantes quando usadas com imagens multiespectrais
para a estimativa da produtividade na cultura do algodão.
Varner et al. (2000) trabalharam com a cultura da soja, em Illinois, EUA,
para detectar ervas daninhas com videografia aérea. Algumas espécies de erva
daninha foram semeadas propositalmente para garantir sua presença nas
lavouras. A detecção das ervas daninhas foi realizada com uma câmera
RDACS-/h3,

multiespectral,

utilizando

os

espectros

do

visível

e

do

infravermelho próximo. Os autores concluíram que as respostas espectrais das
ervas daninhas apresentaram-se diferentes quando comparadas com a da
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cultura da soja, possibilitando, portanto, a detecção das mesmas por meio da
utilização de imagens.

2.5 Previsão de produtividade e fatores agronômicos

A previsão de safras, no Brasil, é feita por meio da estimativa anual da
produção agrícola, utilizando-se questionários aplicados aos produtores e/ou às
entidades relacionadas à atividade agrícola em cada região. Com isso, a
obtenção de dados confiáveis por meio dessa metodologia é difícil, lenta e
onerosa, tendo como conseqüência um alto grau de subjetividade nos
resultados da estimativa da produção (Fontana et al., 2001).
Para Moura (2000), a cadeia produtiva da economia rural brasileira
interconecta uma grande quantidade de interesses e atividades, abrangendo
desde o preparo do solo, as pesquisas agronômicas, a estrutura de colheita e
de transportes (inclusive as

exportações) até a embalagem final e

comercialização nas bolsas e redes de distribuição, constituindo-se no conceito
de agronegócio.
No mês de fevereiro de 2004, o saldo comercial do agronegócio quase
bateu em US$ 2 bilhões. Foi de 36% o aumento entre o saldo de fevereiro de
2002 (US$ 1,4 bilhão) e o de 2004 (US$ 1,9 bilhão), informa o Ministério da
Agricultura. Do total das exportações brasileiras, quase 40% tem origem no
agronegócio (Betting, 2004). O que dá uma noção da dimensão e
potencialidade da agricultura nacional e da importância da previsão de safras.
As geotecnologias são instrumentos que podem otimizar a estruturação
de sistemas mais eficientes e dinâmicos para estimativa da produção agrícola
em níveis regional e nacional. Estas tecnologias permitem a obtenção de
informações precisas, em tempo hábil e com baixo custo, sobre a extensão, as
condições de desenvolvimento e o potencial de produção das culturas. Estas
informações são de grande importância para a economia de um país, já que
permitem um planejamento adequado da sua economia agrícola, minimizando o
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problema de escassez ou de excesso de produtos (Motta, 2001; Fontana et al.,
2001).
Moura (2000) afirma que a estimativa de áreas favorece um
reescalonamento no plantio das culturas, para que não haja superprodução de
um único produto e a escassez de outros. Também contribui para o
abastecimento dos mercados interno e externo, para o fomento de alguns
produtos tidos como essenciais para a economia nacional, para a estimativa
dos prejuízos decorrentes de pragas, doenças e de fenômenos da natureza
(seca, inundação, dentre outros), que são comuns em países tropicais, como é
o caso do Brasil.
O índice de área foliar (IAF), definido como a relação entre a área total
de folhas e a área unitária de solo ocupada por elas, juntamente com a
percentagem de cobertura do solo, são importantes indicadores do vigor e da
produtividade das culturas, de uma maneira geral (Castro, 1999). Por exemplo,
Humphries (1967) comenta que muitas pragas e doenças que atacam a cultura
da batata (Solanum tuberosum L.), provocando danos que reduzem a área
foliar, diminuem a translocação de fotoassimilados para os tubérculos e,
conseqüentemente, afetam a produtividade.
Holben et al. (1980) chamaram a atenção para o fato de que a
percentagem de cobertura do solo é um importante parâmetro de avaliação de
cultura. Há um momento durante o desenvolvimento da cultura em que, apesar
de não haver mais variação da percentagem de cobertura do solo, o IAF pode
continuar a crescer. Esses autores observaram que houve baixa correlação
entre IAF e percentagem de cobertura do solo quando a soja apresentava
elevados valores de IAF.

2.6 Geoestatística

Para Vieira (2000), quando uma determinada propriedade ou parâmetro
varia de um local para outro com algum grau de organização ou continuidade,
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expresso por meio de dependência espacial, a estatística tradicional deve ser
complementada pela geoestatística. Por estatística tradicional entende-se
aquela que se utiliza parâmetros como média e desvio padrão para representar
um fenômeno e se baseia na hipótese principal de que as variações de um local
para outro são aleatórias (Camargo, 1997). Fietz (1998) confirma, expondo que
a estatística tradicional assume que a variabilidade do valor de um atributo do
solo em torno da média independe da posição espacial dos valores amostrais.
Krige (1951), trabalhando com dados de concentração de ouro em
minas, concluiu que somente a informação dada pela variância seria
insuficiente para explicar o fenômeno em estudo. Para tal, seria necessário
levar em consideração a distância entre as observações. A partir daí surge o
conceito da geoestatística, que leva em consideração a localização geográfica
das amostras e a dependência espacial entre os resultados.
Matheron (1971), baseado nas observações de Krige, desenvolveu a
teoria das variáveis regionalizadas. Uma variável regionalizada é uma função
numérica com distribuição espacial, que varia de um ponto a outro com
continuidade aparente, mas cujas variações não podem ser representadas por
uma função matemática simples.
Vieira et al. (1987) afirmam que vários trabalhos têm demonstrado que
observações vizinhas, de variáveis do solo e de atributos das plantas,
apresentam correlação ou dependência espacial. Isaaks & Srivastava (1989)
associam a estatística tradicional e a geoestatística, comentando que a primeira
antecede a análise geoestatística, devido à necessidade da realização de uma
criteriosa análise exploratória dos dados, objetivando a descoberta de dados
discrepantes, que são valores discrepantes, sendo os mesmos analisados e
posteriormente excluídos.
Vieira (2000) comenta que para determinar a necessidade do uso de
ferramentas geoestatísticas utiliza-se o semivariograma, que é responsável por
demonstrar a dependência espacial entre as variáveis.
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O semivariograma é o instrumento que determina a dependência
espacial para as amostras, quando algum modelo é ajustado ao mesmo. O
procedimento de ajuste do modelo não é direto e automático, como no caso de
uma regressão, por exemplo, mas sim interativo, pois nesse processo o
intérprete faz um primeiro ajuste e verifica a adequação do modelo teórico.
Dependendo do ajuste obtido, pode ou não redefinir o modelo, até obter um que
seja considerado satisfatório (Zanin et al., 1998).
Para Isaaks & Srivastava (1989), são três os parâmetros principais na
determinação de um modelo geoestatístico. O primeiro é o “alcance”, distância
dentro da qual as amostras apresentam-se correlacionadas espacialmente. O
“patamar” é o valor do semivariograma correspondente a seu alcance, sendo
que deste ponto em diante considera-se que não existe mais dependência
espacial entre as amostras, porque a variância da diferença entre pares de
amostras torna-se invariável com a distância. O terceiro é o “efeito pepita”, onde
à medida que a distância tende para 0 (zero), ocorre a aproximação de um valor
positivo que revela a descontinuidade do semivariograma para distâncias
menores do que a menor distância entre as amostras (Figura 1).

Figura 1 - Semivariograma teórico
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Fonte: Vieira (1995)
O uso da geoestatística na determinação dos semivariogramas e no
ajuste dos modelos para os dados analisados, permite a interpolação dos
mesmos, por meio do processo de krigagem. O processo de interpolação nada
mais é do que, a partir de uma amostragem, realizar inferências sobre a
população, ou seja, realizar inferências para os pontos não amostrados a partir
dos dados coletados nos pontos amostrais (Vieira, 1995).
O termo krigagem é derivado do nome Daniel G. Krige, que foi o
pioneiro na introdução do uso de médias móveis para evitar a superestimação
sistemática de reservas de mineração (Delfiner & Delhomme, 1975). A
krigagem é considerada o melhor método de interpolação linear não
tendencioso e com variância mínima, pois considera os parâmetros do
semivariograma. Nenhum outro método de interpolação é baseado na variância
mínima entre amostras (Isaaks & Srivastava, 1989).
A diferença entre a krigagem e outros métodos de interpolação é a
maneira como os pesos são atribuídos às diferentes amostras. No caso de
interpolação linear simples, por exemplo, os pesos são todos iguais a 1/N (N =
número de amostras); na interpolação baseada no inverso do quadrado das
distâncias, os pesos são definidos como o inverso do quadrado da distância
que separa o valor interpolado dos valores observados. Na krigagem, o
procedimento é semelhante ao de interpolação por média móvel ponderada,
exceto que os pesos são determinados a partir de uma análise espacial,
baseada no semivariograma experimental. Além disso, a krigagem fornece, em
média, estimativas não tendenciosas e com variância mínima igual a um (1)
(Lajaunie, 1984).
Os métodos tradicionais de interpolação espacial, como triangulação,
média local das amostras e método da distância inversa, estão amplamente
disponíveis nos SIGs do mercado. No entanto, tais métodos possuem
limitações na representação da variabilidade espacial, porque desconsideram a
continuidade do fenômeno que se quer observar (Burrough et al., 1996). A
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incorporação de procedimentos geoestatísticos em SIGs, baseados em técnicas
de krigagem, é importante, porque essa associação melhora os procedimentos
tradicionais de tais sistemas devido à qualidade do estimador e, principalmente,
pela informação de acurácia fornecida nesse modelo inferencial (Camargo,
1997).

3 MATERIAL E MÉTODOS

3.1 Material

3.1.1 Caracterização das áreas de estudo

O trabalho foi realizado em duas áreas pertencentes a cooperados da
Fundação ABC, que é uma empresa mantida por agricultores por meio das
cooperativas Arapoti, Batavo e Castrolanda. A empresa presta assistência
técnica e tem como objetivo o desenvolvimento de pesquisas voltadas à
agricultura.
A região é conhecida por empregar alto nível tecnológico nas atividades
agrícolas, apresentando uma produtividade de grãos superior à média nacional.
É considerada também como pioneira na utilização do plantio direto em
substituição ao convencional.
As áreas de estudo situam-se no município de Ponta Grossa, PR, na
Região Centro-Leste do Estado. Quanto a geomorfologia e hidrologia, elas
estão inseridas nos Campos Gerais, o qual está situado no Segundo Planalto
Paranaense. No passado as áreas eram revestidas por extensos campos
limpos, estepes de gramíneas baixas (Maack, 1981). Tradicionalmente
utilizadas como pastagens naturais, estas áreas a partir de algumas décadas
vêm sendo ocupadas por agricultura intensiva, com implantação de culturas
anuais em larga escala.
O clima da região enquadra-se como mesotérmico úmido, do tipo
subtropical úmido de altitude. A classificação, segundo Köppen (1948) é do tipo
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Cfb: sempre úmido, clima quente temperado, mês mais quente com
temperatura média de 22°C, onze meses com temperaturas médias maiores
que 10°C, com mais de cinco geadas noturnas por ano. A precipitação média
anual é acima de 1.400 mm, concentrando-se principalmente nos meses de
janeiro e fevereiro e também em novembro e dezembro, porém com menor
intensidade. Em suma, trata-se de um clima subtropical úmido com verões
brandos e invernos com geadas freqüentes, sem estação seca definida (Maack,
1981).
A rotação de culturas é realizada principalmente entre as culturas da
soja, milho e feijão no verão e trigo e aveia preta no inverno. Os dados foram
coletados no mês de agosto de 2001 (cultura de inverno, trigo) e no mês de
março de 2002 (cultura de verão, soja). As localizações e as vistas aéreas das
áreas de estudo encontram-se respectivamente na Tabela 1 e na Figura 2. A
altitude da área 1 varia de 778m a 806m e a altitude da área 2 de 869m a 910m
(Figura 3).

Tabela 1. Áreas de estudo e localização
Produtor

Área

Latitude

Longitude

H. Borg (área 1)

32 hectares

24º50’52” S

50º20’36” W

J. Djkstra (área 2)

16 hectares

24º53’04” S

50º16’35” W

(a)
Figura 2 - Vista aérea das áreas 1 (a) e 2 (b)

(b)
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(a)

(b)

Figura 3 - Visão tridimensional das áreas de estudo: área 1 (a) e área 2 (b)

No inverno a área 1 foi cultivada com trigo da variedade CD-105, e a
área 2 com a variedade CV OR-1, ambos com 0,17m entre fileiras. Os mesmos
foram semeados em maio de 2001 e colhidos em setembro do mesmo ano. No
verão as duas áreas foram cultivadas com soja, da variedade FT-ABYARA, com
espaçamento de 0,40m entre fileiras, semeada em novembro de 2001 e colhida
no final de fevereiro de 2002.
Na área 1 encontram-se Latossolos Vermelhos Distróficos típicos, com
horizonte A moderado, textura média ou argilosa, em relevos planos a suave
ondulados, Latossolos Vermelho-Amarelos Distróficos típicos de textura média
em relevo plano a suave ondulado e os Cambissolos Háplicos de textura média
a argilosa, caracterizando o restante da área de estudo.
Na área 2, dentre os solos de maior freqüência encontram-se os
Latossolos Vermelhos e Vermelho-Amarelos e parte de Cambissolos. Os solos
predominantes na área são os Latossolos Vermelhos Distróficos típicos, com
horizonte A proeminente, textura argilosa, em relevo suave ondulado.
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3.1.2 Recursos utilizados

3.1.2.1 Câmera de vídeo

As imagens foram adquiridas por meio de uma câmera de vídeo digital
multiespectral, pertencente ao Laboratório de Métodos Quantitativos do
Departamento de Ciências Florestais, da Escola Superior de Agricultura “Luiz
de Queiroz”, ESALQ/USP. A câmera (Duncantech MS3100) (Figura 4) produz
imagens com resolução espacial variável, de acordo com a altura de vôo. Neste
trabalho foram geradas imagens com resolução espacial aproximada de um
metro.

Figura 4 - Câmera de vídeo utilizada no trabalho

A câmera Duncantech modelo MS3100 captura imagens de alta
resolução espacial (1392 x 1040 pixels) em três faixas co-registradas, que
utilizam um prisma com três sensores de imagem CCD (Charge Coupled
Device), que cobrem as regiões espectrais do azul (450 - 520 nm), verde (520 –
600 nm), vermelho (630 - 690 nm) e infravermelho próximo (760 - 1100 nm). A
câmera captura até 7,5 quadros por segundo e proporciona a exibição da
composição colorida ou bandas individualizadas (Duncan Technologies, Inc.
(1999). O ajuste do ganho e controles de tempo de exposição são
independentes para cada canal. A Tabela 2 apresenta algumas especificações
técnicas da câmera.
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Tabela 2. Especificações técnicas da câmera MS3100 (Duncan Technologies,
Inc., 1999)
Dispositivo de imagem:

Transferência CCD de 1/2 polegada

Elementos de imagem (pixels):

1392 (Horizontal) x 1040 (Vertical)

Tamanho do pixel:

4,65 x 4,65 microns

Taxa de velocidade:

14318 MHz (máximo)

Taxa de obtenção dos quadros:

7,5 quadros por segundo (máximo)

Resolução radiométrica:

8 bits - 10 bits - 32 bits (máximo)

Lentes

Canon ENG

Seleção de ganho:

Ganho independente por canal (0 - 36 dB)

Seleção de offset:

Seleção independente por canal (0 – 127)

Temperatura de operação:

0 - 50 ºC

Voltagem de operação:

12 VDC

Potência consumida:

10 Watts

Peso:

1,62 kg

Funções programáveis:

Offset , ganho, tempo de exposição

3.1.2.2 Sistemas computacionais

Os principais sistemas computacionais empregados no trabalho foram:
•

Idrisi32 for Windows release 2, para o tratamento e a correção
geométrica das imagens (Eastman, 1998).

•

Aldus

PhotoStyler

2.0,

para

a

criação

dos

mosaicos

não

georreferenciados;
•

SSToolbox 3.1, sistema personalizado para aplicações em AP, para o
gerenciamento dos dados de produtividade das áreas;

•

GS+ 3.11.20 Demo, análise geoestatística de dados (Gamma Design
software, 1998);
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•

Surfer 6.01, visualização de áreas em três dimensões (Golden Software,
1995) e;

•

ArcView 3.2., gerenciamento de imagens e mapas de produtividade.

3.1.2.3 Medidor de índice de área foliar

Para a medição do índice de área foliar (IAF) foi empregado o
equipamento LAI-2000 (LI-COR, 1992). O LAI-2000 utiliza um sensor de luz que
mede a radiação difusa, simultaneamente, em cinco bandas angulares distintas
(0º-13º, 16º-28º, 32º-43º, 47º-58º e 61º-74º). O sensor é constituído de cinco
fotodiodos, cujas superfícies ativas são arranjadas em anéis concêntricos. A
imagem desta visão, quase-hemisférica, é projetada dentro destes anéis,
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).
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
(Xavier, 2002).

3.2 Métodos

3.2.1 Processamento dos mapas de produtividade

Os mapas de produtividade referentes às safras de trigo do ano de
2001 (áreas 1 e 2) e os mapas de produtividade referentes às safras de soja de
2002 (áreas 1 e 2), foram cedidos pela Fundação ABC. Os mapas foram
gerados em formato digital compatível com a extensão shape.
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Esses mapas são considerados brutos, pois não apresentam valores
interpolados, mas sim representando os valores pontuais colhidos. Os mapas
brutos foram processados no software SSToolbox 3.1. Neste software, os
valores foram interpolados por meio da opção “create surface using
interpolation”.
O método utilizado para o processo de interpolação foi o do Vizinho
mais Próximo (Nearest Neighbor). O Método do Vizinho mais Próximo estima a
função de distribuição cumulativa com base nas distâncias entre eventos em
uma região de análise. Determina o valor de um ponto levando em
consideração os valores mais próximos do ponto considerado. Este método é
empregado nos casos onde os dados cobrem quase que por completo a área,
apresentando apenas alguns valores perdidos, sendo efetivo para preencher os
espaços vazios nos dados (Golden Software, 1995).
Os mapas de produtividade apresentam um grande número de pontos
com os valores de produtividade, enquadrando-se no perfil de uso do parâmetro
de interpolação escolhido, citado anteriormente. No processo de interpolação
existe a opção de definição da área representativa de cada pixel no mapa de
produtividade.
A área do pixel utilizado foi de 25 m2, coincidindo com o valor adotado
para o pixel das imagens referentes à mesma área de estudo. Araújo (2000)
utilizou pixels de 25 m2 para os mapas de produtividade, associando este valor
a uma largura média aproximada de uma colhedora de grãos, com cerca de 5
metros.
No SSToolbox 3.1 existe a possibilidade de classificação da
produtividade. No andamento do trabalho, a produtividade foi classificada em 2
e 5 classes, sendo a primeira apenas para a apresentação do mesmo e a
segunda no processo de regressão linear entre variáveis classificadas.
A opção escolhida para a classificação dos mapas de produtividade no
software SSToolbox 3.1 foi a “Natural Breaks”. Está opção proporciona uma
observação prévia do comportamento da distribuição da variabilidade espacial
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na área. Esta é uma classificação padrão do software ArcView 3.2, identificando
os limites de cada classe, utilizando um modelo estatístico que se baseia na
minimização da soma da variância dentro de cada classe.
O mapa de produtividade foi exportado, no formato shape, para o
software Idrisi32, por meio da opção export do software SSToolsbox 3.1. Os
mapas de produtividade, tratados no software Idrisi32 foram novamente
classificados por meio da opção Reclass. Esta opção permite ao usuário atribuir
novos valores aos pixels da imagem original. Por exemplo, pixels com valores
variando de 20 a 30, recebem o valor 1 e assim sucessivamente.
O processo de classificação utilizado para os mapas de produtividade
foi realizado no software Idrisi32. Primeiramente foi obtido o histograma para
cada mapa de produtividade envolvido no trabalho, por meio da opção Histo
deste software. De posse dos histogramas, foram observados os valores
máximos e mínimos das produtividades. O valor utilizado como limiar entre as
classes foi o valor médio da produtividade para cada mapa.
Foi estabelecido como padrão, trabalhar-se com duas classes. Uma
com valores inferiores ao valor médio, classe 1, e outra com valores iguais e
superiores a média, classe 2. Este procedimento de classificação também
poderia ser utilizado para trabalhos com maior número de classes.
Optou-se por duas classes, uma de baixa e outra de alta produtividade,
facilitando a visualização das mesmas no campo e o entendimento das áreas
analisadas.

3.2.2 Obtenção e tratamento das imagens

Para que a câmera permanecesse na posição vertical em relação ao
solo, foi necessária a construção de um suporte de metal, onde a mesma foi
parafusada. O suporte foi posicionado no assoalho do avião (Figura 5).
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Figura 5 - Esquema do posicionamento da câmera no assoalho do avião

As imagens foram obtidas entre 2000m e 3000m de altura, de maneira
a obter pixels com as dimensões apropriadas ao estudo. As imagens referentes
à cultura do trigo foram tomadas em agosto de 2001 e as da soja em fevereiro
de 2002. A época escolhida para os sobrevôos foi a do máximo
desenvolvimento vegetativo das culturas, período precedente ao florescimento,
sendo no caso da soja o estádio R1 e do trigo o estádio 10.5 (Embrapa, 2003).
Essas épocas foram consideradas de maior relevância para a
estimativa da produtividade e também para a determinação do NDVI. Yang et
al. (2000) afirmam que dados obtidos por imagens aéreas digitais, usualmente
são utilizados para a identificação do desenvolvimento espacial e temporal das
plantas analisadas na agricultura de precisão. As imagens adquiridas no
período próximo ao máximo desenvolvimento vegetativo das culturas de grãos
mostram padrões mais estáveis e mais representativos. Além disso, é a melhor
época para a estimativa da produtividade.
O avião utilizado foi um Cessna 180, mono-motor, com um orifício no
assoalho, característica fundamental para a realização do trabalho, por
proporcionar que a câmera permanecesse o mais verticalizada possível em
relação ao solo durante a tomada das imagens. A câmera foi ligada a um
computador com 80 Gbytes de capacidade de armazenamento, proporcionando
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uma maior autonomia de coleta de imagens durante o vôo, sendo que cada
imagem apresentou um tamanho de 4,3 Mbytes.
Para o acompanhamento em tempo real das imagens capturadas foi
utilizado um monitor ligado ao computador (Figura 6), que também foi
fundamental no acionamento do software de comando da câmera.

(a)

(b)

Figura 6 - Vista lateral (a) e do interior do avião (b), dos equipamentos utilizados
para a obtenção das imagens

Devido à altura de vôo empregada e a dimensão das áreas trabalhadas,
houve casos em que toda a área a ser imageada não ficou inserida em um
único quadro, sendo necessária a realização da mosaicagem. A mosaicagem é
a fusão entre imagens sucessivas.
Para a realização da mosaicagem são necessárias a correção
geométrica e a normalização radiométrica das imagens, promovendo a união
entre as imagens sem que haja a percepção visual desta união. A correção
geométrica e a normalização radiométrica serão descritas mais adiante.
O produto obtido a partir da cobertura videográfica é uma composição
colorida falsa cor (RGB) e, utilizando o software Aldus PhotoStyler, estas
imagens foram separadas em três bandas (verde, vermelho e infravermelho
próximo) e convertidas para imagens com 256 níveis de cinza (8 bits).

38
O pré-processamento das imagens é necessário para a transformação
dos dados digitais brutos em dados corrigidos, para serem processados
posteriormente e, assim, obterem-se as informações necessárias contidas nas
imagens.
Para Quintanilha (1990), a imagem digital é uma função bidimensional
da intensidade de luz refletida ou emitida por uma cena, representada por f(x,y),
onde o f correspondente a cada (x,y) refere-se à intensidade da radiação nesse
ponto. Essa intensidade é numericamente representada na imagem por um
valor inteiro, não-negativo e finito (nível de cinza).
A normalização radiométrica tem por finalidade a eliminação das
distorções decorrentes do fato de que as imagens foram obtidas sob condições
diferentes de luminosidade, devido ao deslocamento da posição de tomada das
imagens, alterando os níveis de cinza de um mesmo alvo de uma imagem para
a seguinte. A finalidade da normalização foi simular condições semelhantes de
luminosidade para imagens sucessivas.
A normalização radiométrica neste trabalho foi realizada manualmente,
por meio da verificação dos valores de nível de cinza em 3 janelas de 25 pixels
(5 x 5), com coordenadas conhecidas e idênticas, na área comum para as duas
imagens a serem mosaicadas, conforme ilustra a Figura 7.

Figura 7 - Processo de normalização radiométrica: extração dos valores dos
pixels em uma janela de 5 x 5
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Com os valores dos pixels conhecidos, foi determinada a variação
numérica entre os mesmos para cada ponto. A média de variação dos três
quadros foi utilizada como parâmetro de variação dos valores dos pixels entre
as duas imagens e este valor foi adicionado ou subtraído de uma delas. As
alterações nos valores dos pixels foram realizadas no software Idrisi32 com a
opção Scalar. A título de exemplo, a Figura 8 ilustra o resultado da
normalização radiométrica realizada na área 2, com a imagem da cultura do
trigo no infravermelho próximo.

(a)

(b)

Figura 8 - Mosaico sem a normalização radiométrica (a) e com a normalização
radiométrica (b), evidenciando-se o efeito obtido

A correção geométrica das imagens foi realizada por meio das
coordenadas de alvos (placas de 1 m2), dispostos em pontos estratégicos da
área. Os mesmos foram georreferenciados por GPS com correção diferencial
em tempo real.
Farret & Gioto (1997) afirmam que a melhor geometria para os pontos
de apoio no processo de correção geométrica de imagens aéreas é aquela
baseada na distribuição dos mesmos nos cantos da imagem, contrariando
hipóteses de que pontos de apoio próximos ao centro da imagem levariam a
melhores resultados.
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Segundo Novo (1995), a correção geométrica, ou georreferenciamento,
tem como objetivo reorganizar os pixels da imagem em relação a um
determinado sistema de projeção cartográfica.
O georreferenciamento foi realizado com os mosaicos prontos, que
foram exportados para o software Idrisi32. No georreferenciamento o usuário
identifica os alvos dispostos na área e registra as coordenadas de imagem dos
mesmos. As coordenadas de imagem e suas correspondentes reais formam um
arquivo de correspondência por meio da opção Edit, com os pares de pontos
que representam o mesmo lugar no antigo e no novo sistema de coordenadas.
O arquivo de correspondência criado contém primeiramente as
coordenadas de imagem e na seqüência as coordenadas reais obtidas no
campo. A opção Resample é selecionada e o software processa equações que
descrevem as relações entre os dois sistemas de coordenadas. Com essa
operação o arquivo é convertido para o novo sistema de referência por meio de
uma transformação do tipo Rubber sheet.
O software, na alocação dos pixels, realiza uma interpolação pelo
método do Vizinho mais Próximo, descrito anteriormente. Novo (1995) comenta
que em casos onde as imagens de entrada contêm valores quantitativos, esta é
a técnica que deverá ser utilizada, devido a não alteração dos valores originais
de cinza.
O modelo matemático utilizado foi o polinomial que, de acordo com
Rosa (1990), possui como principal fundamento os pontos de controle definidos
como uma característica detectável na imagem, com localização geográfica
precisamente conhecida e invariável com o tempo. Ainda segundo o autor, o
desempenho destes pontos no georreferenciamento depende do seu número,
distribuição e acurácia de localização.
Com esse modelo matemático foi gerado o erro médio quadrático,
denominado RMS – Root Mean Square, que quantifica a variabilidade das
medidas em relação aos seus verdadeiros valores. A diferença entre estes
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valores é elevada ao quadrado e somada; o resultado da soma é dividido pelo
número de pontos para se obter então um desvio quadrado (Eastman, 1997).
Cada ponto é mostrado individualmente e numerado de acordo com a
ordem em que aparece no arquivo de correspondência. Estes resíduos
expressam quanto cada ponto de controle se desvia da equação de melhor
ajuste. A equação de melhor ajuste descreve a relação entre o sistema de
referência arbitrário da imagem e o novo sistema de referência ao qual ela está
sendo reamostrada, e essa relação é calculada a partir dos pontos de controle
(Eastman, 1997).
O RMS total descreve o erro de posicionamento característico de todos
os pontos de controle em relação à equação. Ele descreve a probabilidade com
o qual uma posição mapeada poderá variar da sua localização verdadeira. O
erro RMS é diretamente comparável ao conceito de desvio padrão. De acordo
com Eastman (1997), o RMS para imagens deve ser menor que a metade da
resolução espacial da imagem a ser corrigida. No caso deste trabalho foram
utilizadas imagens com 1m de resolução espacial, portanto admitindo-se 0,5m
de limite máximo para o erro RMS.
A partir das bandas individuais georreferenciadas e normalizadas,
foram geradas imagens representativas do índice de vegetação da diferença
normalizada (NDVI), por meio do procedimento descrito na seqüência.
Foi

aplicada

uma

“máscara”

às

imagens

(NDVI,

vermelho

e

infravermelho próximo), isolando a área de estudo do restante da imagem. As
“máscaras” das duas áreas de estudo foram desenvolvidas pelo mesmo
procedimento. O processo foi realizado no software Idrisi32, onde os mapas de
produtividade da área de interesse foram classificados por meio da função
Reclass. Os valores correspondentes à área de interesse assumiram o valor
“um” e os correspondentes à área externa assumiram o valor “zero”, formando
assim a “máscara” utilizada no trabalho.
A utilização da “máscara” foi possível por meio da opção Overlay, que é
utilizada para efetuar operações matemáticas entre imagens. A “máscara” é
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multiplicada por uma das imagens produzidas. Os valores dos pixels da imagem
multiplicados pelos valores iguais a zero da “máscara” formam conseqüentemente, uma nova imagem formada apenas pela área de interesse.
As classificações das imagens foram realizadas pelo mesmo processo
empregado nos mapas de produtividade, descritos anteriormente. É importante
reconhecer que no caso das imagens os agrupamentos que a classificação não
supervisionada produz não são classes de informação, mas categorias
espectrais com padrões de reflectância similares (Eastman, 1997).

3.2.3 Grade amostral no campo

Na área 1, para a cultura da soja, paralelamente à obtenção das
imagens foi realizada uma missão de campo em janeiro de 2002, tendo sido
levantados o IAF (índice de área foliar), a altura das plantas e o número de
plantas por metro linear.
Visando a racionalizar o trabalho foi elaborada uma grade amostral no
software SSToolbox 3.1, com um espaçamento entre pontos de 70m, para a
referida área de estudo (Figura 9). Os pontos amostrais foram percorridos no
campo com auxílio de um DGPS conectado a um computador de mão e um
software de navegação, ambos cedidos pelo projeto de Agricultura de Precisão
do Departamento de Engenharia Rural da ESALQ.
Um dos problemas encontrados na determinação da variabilidade
espacial de fatores agrícolas refere-se ao tamanho da grade a se amostrar.
Quanto menor a malha, melhor a precisão dos mapas gerados, entretanto uma
malha muito pequena reflete em custos elevados, maior disponibilidade de
mão-de-obra e maior número de análises. A grade empregada neste trabalho
foi a mesma utilizada em outras análises pela equipe da Fundação ABC.
No contexto da AP, a determinação dessa variabilidade é fundamental
na atividade de aplicação localizada de insumos e defensivos agrícolas.
Segundo Antuniassi (2000), a determinação do posicionamento dos alvos para
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a definição dos locais onde serão realizadas as aplicações é uma das etapas
mais importantes dos sistemas de aplicação localizada.

Figura 9 - Grade amostral de uma das áreas de estudo, com distância de 70
metros entre pontos

O índice de área foliar (IAF) em campo foi estimado com o aparelho
LAI-2000 (LI-COR, 1992). A cultura analisada foi a soja, onde foram coletados
65 pontos em uma grade amostral, no verão de 2002, correspondendo ao
período de maior desenvolvimento vegetativo da cultura. A análise do trigo, no
inverno seguinte, não foi realizada devido a problemas operacionais.
Para a operacionalização do equipamento foi realizada uma leitura de
referência sobre o dossel, para a calibração do aparelho, e oito no interior do
mesmo. Este procedimento foi realizado por duas vezes em cada ponto
amostral, conforme orientação do manual do aparelho (LI-COR, 1992). As
condições de iluminação do céu são alteradas a todo o momento, devido ao
deslocamento do sol e das nuvens. Este fato pode acarretar em uma estimativa
errônea do IAF. Visando a evitar este tipo de problema as leituras foram
realizadas em um dia nublado.
As leituras foram realizadas no ponto determinado pelo GPS, a uma
altura aproximada de 0,1m do solo, com variações de posição, ao lado da
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planta e nas entrelinhas. A área percorrida em cada ponto amostral foi
estabelecida por 3 linhas (espaçamento de 0,4m entre linhas) de cultivo por
1,5m, perfazendo uma área de 0,6m2.

3.2.4 Determinação dos índices de vegetação

Existem vários índices de vegetação, sendo que o NDVI e o índice
Razão Simples (RS) são amplamente utilizados em trabalhos relacionados à
AP. Segundo Jackson & Huete (1991), do ponto de vista matemático estes dois
índices são equivalentes e contêm as mesmas informações. Neste trabalho foi
utilizado exclusivamente o NDVI.
O índice de vegetação da diferença normalizada (NDVI) é determinado
por

processos

matemáticos

realizados

entre

bandas

das

imagens

multiespectrais. O software Idrisi32 apresenta uma opção denominada
Vegindex, sendo que a seleção da mesma ativa uma janela que permite a
seleção de diversos índices de vegetação, sendo o NDVI uma delas.
A opção NDVI exige a entrada da imagem nas bandas do vermelho, do
infravermelho próximo e o nome do arquivo de saída. A imagem do NDVI
apresenta uma legenda dos valores encontrados na operação, sendo que os
números gerados variam de (-1 a 1). Os valores negativos de NDVI foram
descartados, por não se referirem à vegetação, considerando a faixa
compreendida entre (0 a 1), onde os valores mais próximos a um correspondem
a um alto vigor vegetativo.

3.2.5 Análise dos dados

3.2.5.1 Análise estatística

A análise de regressão simples entre mapas e imagens foi desenvolvida
no software Idrisi32. O mesmo apresenta um conjunto de opções estatísticas,
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dentre elas a determinação do coeficiente de correlação (r) e do coeficiente de
determinação (r2) para as análises realizadas, além do ajuste do modelo de
regressão e a análise de variância utilizada para o teste do ajuste da equação.
Veiga & Sáfadi (1999) afirmam que a análise de variância é utilizada na
verificação da significância ou não da equação de regressão obtida.
A análise estatística descritiva foi utilizada para os dados coletados em
grade, pois os mesmos foram interpolados por meio de uma krigagem, onde os
modelos e os parâmetros empregados foram obtidos por meio de análise
geoestatística, descrito na seqüência.

3.2.5.2 Análise geoestatística

O processo geoestatístico foi desenvolvido visando à elaboração dos
mapas das variáveis analisadas em grade. Vieira (2000) previne que para uma
adequada análise geoestatística é imprescindível efetuar uma cuidadosa
análise descritiva dos dados. A eliminação desta etapa pode levar a uma
análise geoestatística não condizente com a realidade de campo.
Na análise descritiva é observado o comportamento dos dados, por
meio de histogramas, gráficos box-plot e outras ferramentas estatísticas
(Banzatto & Kronka, 1995). Este processo permite verificar o comportamento e
a presença de dados discrepantes, dados que não se enquadraram entre os
limites inferior e superior, considerados dados discrepantes. Estes dados foram
retirados para não influírem nos resultados da análise geoestatística.
Os limites inferior e superior foram calculados adotando-se o critério de
Hoaglin et al. (1983), determinados por meio de uma operação aritmética
utilizando como parâmetros os resultados obtidos na estatística descritiva. O
limite inferior (LI) foi calculado pela subtração entre o quartil inferior (QI) e a
amplitude interquartílica (AI) multiplicada por 1,5 (LI = QI – (1,5.AI)). O limite
superior (LS) foi calculado pela adição do quartil superior com a amplitude
interquartílica multiplicada por 1,5 (LS = QI + (1,5.AI)).
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3.2.5.3 Índice Kappa

Um método eficiente de comparação entre mapas no formato raster é
fazer uma sobreposição e uma avaliação pixel-a-pixel, de modo a identificar as
áreas de concordância entre os dois mapas. Para expressar o grau de
concordância entre os mapas classificados num único valor usou-se o índice
Kappa (Landis & Koch 1997).
No software Idrisi32, a opção Crosstab executa um cruzamento entre
duas imagens, no qual as categorias de uma imagem são comparadas às
categorias da outra. O resultado desta operação é uma relação de medida de
associação entre as imagens.
Neste trabalho o índice Kappa foi determinado no software Idrisi32 por
meio da opção Crosstab. Esta função exige a entrada das duas imagens
classificadas a serem analisadas. Logo após, opta-se pela opção Both crossclassification and tabulation e fornece-se a nome do arquivo de saída. Esta
operação resulta em uma tabela que apresenta o índice Kappa e um mapa de
associação entre as classes. O índice Kappa assume um valor máximo igual a
1 (um), onde os valores mais elevados representam maior correspondência
entre as classes dos dois mapas considerados.
A Tabela 3 apresenta o grau de concordância entre imagens, em função
do valor do índice Kappa.
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Tabela 3. Classificação qualitativa do índice Kappa
Índice Kappa

Grau de concordância

< 0,00

Péssimo

0,00 – 0,20

Mal

0,21 – 0,40

Razoável

0,41 – 0,60

Bom

0,61 – 0,80

Muito Bom

0,81 – 1,00

Excelente

Fonte: Landis & Koch (1977)

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

4.1 Imagens aéreas das culturas da soja e do trigo

A Figura 10 apresenta as imagens aéreas obtidas das culturas do trigo
e da soja, respectivamente, para a área 1. Foram obtidas imagens nos
espectros do vermelho e infravermelho próximo.

(a)

(b)

(c)
(d)
Figura 10 - Imagens da área 1, referentes à cultura do trigo, nos espectros do
vermelho (a) e do infravermelho próximo (b) e referentes à cultura
da soja, nos espectros do vermelho (c) e do infravermelho próximo
(d)
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No caso da área 2, foram realizados vôos nos dois períodos, referentes
às culturas do trigo e da soja. A Figura 11 apresenta as imagens aéreas da
cultura do trigo, para a área 2, nos espectros do vermelho e do infravermelho
próximo.

(a)

(b)

Figura 11 - Imagens da área 2, referentes à cultura do trigo, nos espectros do
vermelho (a) e do infravermelho próximo (b)

Por motivos técnicos, as imagens nos espectros do infravermelho
próximo e do vermelho referentes à cultura da soja tiveram de ser descartadas.
As imagens apresentaram valores de pixel iguais a 255 e 11, respectivamente,
para toda a área de interesse. Este fato tornou impossível a análise destes
produtos.

4.2 Análise dos dados coletados em grade

4.2.1 Análise estatística

Foi efetuada uma análise estatística descritiva para os dados coletados
em grade. A mesma foi realizada dadas as prerrogativas da análise
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geoestatística, que apregoa que a eliminação desta etapa pode levar a uma
análise geoestatística não condizente com a realidade no campo.
Os dados coletados em grade são correspondentes aos valores de IAF,
altura de plantas e número de plantas por metro linear. Esta coleta de dados foi
realizada na área 1, para a cultura da soja, e o resumo estatístico destes dados
é apresentado na Tabela 4.

Tabela 4. Resumo estatístico dos dados coletados em grade, na área 1, para a
cultura da soja
Plantas por

Altura de

metro linear

plantas (cm)

65

65

65

Média

2,75

11,67

0,41

Mínimo

0,9

4,66

0,21

Máximo

6,61

36,33

0,65

Quartil inferior

1,73

10,33

0,34

Quartil superior

3,55

12,33

0,46

Variação entre quartis

1,82

2,00

0,12

Variância

1,57

12,75

0,86

Desvio padrão

1,25

3,57

0,09

Limite inferior

0,00

7,33

0,15

Limite superior

6,28

15,33

0,65

Curtose

0,43

36,30

-0,127

Coeficiente de Variação (%)

45,45

30,59

22,64

IAF (m2.m-2)
Número de observações

Pode-se verificar na Tabela 4, que os coeficientes de variação das
variáveis analisadas apresentam-se elevados, retratando uma grande dispersão
dos dados, principalmente para os valores de IAF e número de plantas por
metro linear. Na Figura 12, o histograma e o gráfico de probabilidade normal
esperada retratam as distribuições dos dados brutos de IAF.
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(a)

(b)
Figura 12 - Histograma (a) e gráfico de probabilidade normal esperada (b) para
os dados brutos de IAF

Observa-se que a distribuição dos valores de IAF (Figura 12) apresenta
uma ligeira assimetria para a esquerda e uma curtose elevada, com o pico da
curva elevado em relação à curva de distribuição normal. As Figuras 13 e 14
ilustram os histogramas e os gráficos de probabilidade normal referentes aos
valores encontrados para a altura de plantas e para o número de plantas por
metro linear, respectivamente.

52

(a)

(b)
Figura 13 - Histograma (a) e gráfico de probabilidade normal esperada (b) para
os dados brutos de altura de plantas
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(a)

(b)
Figura 14 - Histograma (a) e gráfico de probabilidade normal esperada (b) para
os dados brutos de número de plantas por metro linear

Em relação à altura de plantas (Figura 13), o histograma apresentou
uma distribuição mais simétrica, com o valor de curtose mais próximo a zero em
relação às outras variáveis. Para os dados referentes ao número de plantas por
metro linear (Figura 14), ocorreu um acentuado deslocamento da curva de
distribuição para a esquerda (assimetria) e o valor da curtose muito elevado,
com o pico da curva mais acentuado em relação à curva normal. Para Banzatto
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& Kronka (1995), curvas com distribuição normal apresentam curtose próxima a
zero.
O teste de Shapiro-Wilk (Tabela 5) foi determinante no processo de
verificação da distribuição normal dos dados. Os dados correspondentes à
altura de plantas foram os que apresentaram maior tendência à distribuição
normal (W = 0,969), na seqüência vieram os valores de IAF (W = 0,93), ambos
considerados elevados, e por último o valor referente ao número de plantas por
metro linear (W = 0,571).

Tabela 5. Teste de Shapiro-Wilk para os dados brutos
Variáveis

Shapiro-Wilk (W=%)

IAF

W = 0,939

P < 0,005

Altura de plantas

W = 0,969

P < 0,247

Plantas por metro linear

W = 0,571

P < 0,003

Este cenário mostra a possível necessidade de eliminação de dados
discrepantes, em busca de uma análise geoestatística confiável, principalmente
para os dados de plantas por metro linear. Os dados que excederam os limites
inferior e superior (Tabela 4) foram eliminados. Estes limites foram calculados
de acordo com critérios mencionados anteriormente. Depois de retirados os
dados discrepantes foi repetido o procedimento de determinação do histograma
e do gráfico de probabilidade normal para os dados refinados de IAF (Figura 15)
e número de plantas por metro linear (Figura 16).
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(a)

(b)
Figura 15 - Histograma (a) e gráfico de probabilidade normal esperada (b), para
os dados refinados de IAF

A variável altura de plantas não necessitou eliminação de pontos e,
conseqüentemente, não exigiu a elaboração de um novo histograma. Foram
suprimidos três pontos amostrais dos valores de número de plantas por metro
linear e um ponto amostral dos valores de IAF.
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(a)

(b)
Figura 16 - Histograma (a) e gráfico de probabilidade normal esperada (b), para
os dados refinados de número de plantas por metro linear

Este procedimento permitiu a utilização dos dados sem a necessidade
de transformação dos mesmos e com perda de poucos pontos amostrais. O
valor mais discrepante de curtose que se referia ao número de plantas por
metro linear (valor de 36,30 – Tabela 4), passou para 0,9818, próximo a zero.
Verifica-se pela Tabela 6 que os dados refinados apresentaram valores maiores
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em relação ao teste de Shapiro-Wilk, permitindo a realização da análise
geoestatística com confiabilidade.

Tabela 6. Teste de Shapiro-Wilk para os dados refinados
Variáveis

Shapiro-Wilk (W=%)

IAF

W = 94,9

P < 0,022

Altura de plantas

W = 96,9

P < 0,247

Plantas por metro linear

W = 96,5

P < 0,192

4.2.2 Análise geoestatística

A análise geoestatística foi realizada para a determinação de
parâmetros para o processo de interpolação dos dados em grade. A Tabela 7
apresenta o modelo, o valor do efeito pepita, o valor do patamar, o valor do
alcance e o valor da validação cruzada (VC). Vieira (2000) esclarece que a VC
é a análise de erro de estimativa, onde são correlacionados os valores
estimados pelos modelos produzidos com os valores observados no campo.

Tabela 7. Resultados da análise geoestatística, para os dados coletados em
grade
Efeito Pepita

Patamar

Alcance

Co

(Co+C)

A (m)

esférico

0,001

1,749

392,7

99

Altura de plantas

esférico

0,100

112,5

401,7

98

Plantas/m linear

esférico

0,001

2,728

390,0

96

Variável

Modelo

IAF

VC (%)

Altura de plantas: altura de plantas (m); Plantas/m linear: número de plantas
por metro linear; IAF: índice de área foliar (m2.m-2).

Para as três variáveis analisadas foi encontrada dependência espacial
entre as observações. Coincidentemente, o modelo que melhor se ajustou para
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as três variáveis analisadas foi o esférico. Os semivariogramas das três
variáveis, IAF, altura de plantas e número de plantas por metro linear,
apresentaram validações cruzadas superiores a 96%. As Figuras 17 e 18
apresentam, respectivamente, os semivariogramas e os gráficos de VC para as
variáveis analisadas.
Os valores de alcance (A) permitem determinar a distância limite entre
dependência e independência entre as amostras. Medições localizadas a
distâncias maiores que A, têm distribuição espacial aleatória e por isto são
independentes entre si (Vieira, 2000). Os valores encontrados nas análises
realizadas variaram entre 390 metros a 401,7 metros, demonstrando que as
variáveis estudadas apresentaram dependência espacial a grandes distâncias.
Os valores correspondentes ao efeito pepita (Co), foram de 0,001 para
o IAF e para o número de plantas por metro linear. Para a variável altura de
plantas o valor encontrado foi de 0,1. Todos os valores foram próximos a zero.
Segundo Trangmar et al. (1985), um efeito pepita próximo a zero indica que o
erro experimental é praticamente nulo e que não existe variação significativa a
distâncias menores que a amostrada.
Os valores correspondentes ao patamar (Co+C) foram de 1,749, 112,5
e 2,728, respectivamente para o IAF, altura de plantas e número de plantas por
metro linear. Vieira (2000) explica que este valor corresponde ao ponto onde a
curva se estabiliza, sendo aproximadamente igual à variância dos dados.
Vieira (1995) afirma que quanto menor a proporção do efeito pepita
para o patamar, maior será a semelhança entre os valores vizinhos e a
continuidade do fenômeno, sendo menor a variância da estimativa e, portanto,
maior confiança nas estimativas.
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(a)

(b)

(c)
Figura 17 - Semivariogramas de IAF (a), altura de plantas (b); e número de
plantas por metro linear (c)

60

(a)

(b)

(c)
Figura 18 - Gráficos de validação cruzada para IAF (a); altura de plantas (b); e
número de plantas por metro linear (c)
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4.2.3 Mapas produzidos por meio de dados coletados em grade

Com o uso da interpolação pela técnica da krigagem, embasada pelos
parâmetros obtidos em cada semivariograma na análise geoestatística, os
valores de IAF, altura de plantas e número de plantas por metro linear,
coletados em grade, geraram os mapas de superfície para cada variável
(Figuras 19, 20 e 21), posteriormente reclassificados em cinco classes, para
facilitar a visualização da distribuição dos valores. Este número de classes foi
utilizado por ser um padrão encontrado em vários trabalhos de agricultura de
precisão, por exemplo (Araújo, 2000; Sharp et al., 2004; Yang, 2000).
Com este recurso pode-se verificar a distribuição espacial das variáveis
na área de estudo. A análise das superfícies geradas possibilitou a distinção de
regiões com menor e maior variabilidade das variáveis analisadas, permitindo a
divisão da área em subáreas, além de proporcionar o zoneamento de cada
variável, permitindo as análises de correspondência entre as variáveis (zonas
de valores altos ou baixos).

Figura 19 - Índice de área foliar, para a área 1, dividido em cinco classes
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As leituras de IAF variaram de zero a 6,54m2.m-2, onde a classe 2
variou

de 1,3m2.m-2 a 2,62m2.m-2 e a classe 3 variou de 3,92m2.m-2 a

5,23m2.m-2. As mesmas apresentaram visualmente maior área de abrangência.
Visualmente a classe cinco, variando de 5,23m2.m-2 a 6,54m2.m-2, foi a menor
em relação à área de abrangência.

Figura 20 - Altura de plantas, área 1, dividida em cinco classes

Figura 21 - Número de plantas por metro linear, área 1, dividido em cinco
classes
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Analisando a superfície formada pela variável número de plantas por
metro linear (Figura 21), percebe-se que em toda a área os valores variaram de
zero a 35 plantas por metro linear. A classe estabelecida entre 7 e 14 plantas foi
a que se destacou, cobrindo grande parte da área. Uma região mais
centralizada cobriu as três classes restantes, onde houve uma variação de 14 a
35 plantas por metro linear. Esta região correspondeu visualmente à região de
maiores valores de IAF (Figura 19) e de altura das plantas (Figura 20).
Ocorreu também nos três casos uma correspondência visual entre as
classes com valores mais baixos (áreas com menor vigor da cultura). Esta
constatação permitiu estabelecer visualmente áreas onde a cultura da soja
apresentou-se mais e menos vigorosa.

4.2.4 Regressão entre mapas de variáveis coletadas em grade e NDVI

No software Idrisi32 foi realizada a análise de regressão linear simples
entre os mapas gerados com dados coletados em grade e a imagem NDVI
(Figura 22), esta última devido à associação teórica com o IAF.
O estabelecimento da correspondência entre as variáveis por meio de
uma análise computacional corroborou e apresentou a mesma tendência
encontrada na análise visual. Os resultados das regressões lineares realizadas
para as variáveis, pixel-a-pixel, considerando-se os valores obtidos de r2
(coeficiente de determinação) e r (coeficiente de correlação linear espacial), são
apresentados na Tabela 8.
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Tabela 8. Resultados da análise de regressão linear entre mapas, pixel-a-pixel
Variável

Equação

r2 (%)

R

Independente

Dependente

Altura

Plantas

Altura = 10,9526+2,5621.Plantas

71,09

0,84

Altura

IAF

IAF = -2,5872+0,1304.Altura

96,80

0,98

Plantas

IAF

IAF = -1,2152+0,3389.Plantas

70,80

0,84

NDVI

IAF

IAF = 0,6062+3,8805.NDVI

14,07

0,37

NDVI

Altura

Altura = 24,544+29,6773.NDVI

14,43

0,38

NDVI

Plantas

Plantas = 7,5239+7,4428.NDVI

8,38

0,28

Altura: altura de plantas (m); Plantas: número de plantas por metro linear; IAF:
índice de área foliar (m2.m-2); NDVI: índice de vegetação da diferença
normalizada.

Na análise de regressão foram realizadas as análises de variância dos
modelos de regressão estabelecidos para cada variável analisada. Veiga &
Sáfadi (1999) afirmam que alguns critérios estatísticos são utilizados para se
avaliar a qualidade do ajuste do modelo proposto. Dentre eles destaca-se a
análise de variância. A análise de variância é uma técnica utilizada para se
testar o ajuste da equação como um todo, ou seja, um teste para verificar se a
equação de regressão obtida é significativa ou não.
Cada modelo gerado foi analisado por meio da análise de variância e
foram comparados os valores de F calculados, com os valores de F tabelados,
em função de F (1, 13096) igual ao valor de 6,63, avalizando ou não o uso das
regressões lineares estabelecidas para as variáveis (Tabela 9).
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Tabela 9. Comparação entre valores de F calculado e tabelado, referentes as
regressões realizadas para os dados coletados em grade
Regressão

F Calculado

F Tabelado (1%)

Altura

Plantas

32206,96

6,63

Altura

IAF

401261,68

6,63

Plantas

IAF

31842,16

6,63

NDVI

IAF

2143,59

6,63
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Altura

2209,88

6,63

Plantas

1198,64

6,63

NDVI
NDVI

Altura: altura de plantas (m); Plantas: número de plantas por metro linear; IAF:
índice de área foliar (m2.m-2); NDVI: índice de vegetação da diferença
normalizada.

O resultado da estatística F(Pr>F) muito maior que 6,63 (Tabela F)
permite aceitar, a 1% de significância, a hipótese HA, que afirma a existência da
relação de dependência entre as variáveis, por sua vez rejeitando a hipótese
H0, referente à não existência de relação de dependência entre as variáveis.
Concluiu-se que, estatisticamente, existem fortes evidências de relação causaefeito entre a variável dependente e a independente para todas as análises de
regressão realizadas e apresentadas na Tabela 8.
Segundo Jacob et al. (1999), na regressão espacial, a estatística F
(Pr>F) é sempre muito maior do que sua probabilidade da tabela de distribuição
F (tabela), assim, o modelo é sempre aceito.
Teoricamente existe uma correspondência entre as variáveis IAF
(Figura 19) e NDVI (Figura 22), sendo a primeira obtida no campo e a segunda
obtida por meio de imagens aéreas da área. O NDVI apresentou valores de
zero a 0,72, sendo que, quanto mais próximo da unidade, maior o vigor da
cultura.
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Figura 22 - Imagem NDVI para a área 1, cultura da soja, dividida em cinco
classes

Observa-se visualmente que a área que apresenta maiores valores de
IAF corresponde à área de maiores valores de NDVI. A análise de regressão
realizada no software Idrisi32 resultou nos valores de (r) 0,37, 0,38 e 0,29 para
NDVI correlacionado com IAF, altura de plantas e número de plantas por metro
linear, respectivamente. Segundo Peterson et al. (1997) estes valores são
considerados significativos, porém baixos.
Xavier (2002) encontraram valores de r próximos a 0,7, analisando
imagens NDVI obtidas por meio do satélite Landsat-7 e IAF obtido pelo
equipamento LAI-2000. Os valores de r encontrados entre o NDVI e o IAF,
considerados baixos, podem estar relacionados à grade amostral utilizada no
trabalho (70m entre pontos), considerando que ocorre grande irregularidade na
área estudada em relação às características analisadas. Em regiões com
desenvolvimento vegetativo visivelmente maior existiam pequenas manchas
pouco desenvolvidas e, em alguns casos, coincidentes com os pontos
amostrais, caracterizando erroneamente a área de abrangência do ponto
amostral.
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4.3 Análise entre mapas de produtividade e imagens NDVI

A Figura 23 ilustra a produtividade para a cultura da soja, referente à
área 1. A mesma apresenta uma variação de produtividade entre 1,38 t/ha e
6,54 t/ha, distribuída em cinco classes.

Figura 23 - Produtividade da cultura da soja, na área 1, dividida em cinco
classes

Visualmente definem-se áreas correspondentes, comparando-se as
imagens de produtividade (Figura 23) e de NDVI (Figura 22). Alguns pontos
com menor valor de NDVI relacionam-se com alguns pontos de menor
produtividade para a cultura da soja.
Esta constatação também foi verificada, com um grau mais acentuado,
quando da realização de uma análise visual entre a produtividade da cultura do
trigo, área 1 (Figura 24) e o NDVI (Figura 25), obtido para a referida cultura e
área.
O mapa de produtividade para a cultura do trigo (Figura 24), referente à
área 1, apresenta uma variação de produtividade entre 0,72 t/ha a 4,75 t/ha,
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distribuída em cinco classes. A imagem NDVI apresenta-se classificada em
cinco classes, estabelecendo uma variação do índice NDVI de zero a 0,6.

Figura 24 - Produtividade da cultura do trigo, na área 1, dividida em cinco
classes

Figura 25 - Imagem NDVI para a área 1, cultura do trigo, dividida em cinco
classes
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Percebe-se que nesta análise existe uma correspondência visual clara
entre a área correspondente à maior produtividade (3,05 t/ha a 4,74 t/ha) e a
classe que representa os maiores valores de NDVI (0,48 a 0,60). Da mesma
forma os pontos de menor produtividade correspondem visualmente aos pontos
onde os valores de NDVI foram menores.
O estudo realizado na área 2 envolveu apenas a cultura do trigo. O
mapa de produtividade da mesma (Figura 26) foi dividido em cinco classes,
representando a variação de produtividade entre 0,51 (t/ha) a 4,60 (t/ha).

Figura 26 - Produtividade da cultura do trigo, na área 2, dividida em cinco
classes

Como no caso da produtividade do trigo (Figura 26), o NDVI para a
mesma cultura (Figura 27) também foi classificado em cinco classes, que
apresentaram variação de zero a 0,78.
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Figura 27 - Imagem NDVI para a área 2, cultura do trigo, dividida em cinco
classes

Diferentemente dos outros dois casos, quando se procedeu à análise
visual para esta área não foi observada a coincidência entre pontos de maior
produtividade com pontos de maior valor de NDVI. Como a análise visual é
muito subjetiva, procedeu-se à análise de regressão entre as variáveis.

4.4 Regressão entre variáveis, pixel-a-pixel

As análises de regressão linear entre as variáveis foram realizadas
considerando os valores pixel-a-pixel, empregando os valores de produtividade,
níveis de cinza na imagem do infravermelho próximo, níveis de cinza na
imagem do vermelho e valores correspondentes ao NDVI. A produtividade foi
definida, em todas as situações, como variável dependente e as demais como
variáveis independentes.
A Tabela 10 apresenta os resultados das análises de regressão linear
simples, com os valores dos coeficientes de determinação (r2) e os valores de
correlação (r), para as culturas da soja e do trigo referentes a área 1.
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Tabela 10. Resultado da análise de regressão linear entre mapas, pixel-a-pixel,
para a área 1, envolvendo dados obtidos a partir das imagens e
valores de produtividade
Variável
Independente Dependente

Equação

r2 (%)

r

INFRA

Soja

Soja = 1,5488+0,0093.INFRA

29

0,50

VER

Soja

Soja = 4,5805-0,0188.VER

18

0,42

NDVI

Soja

Soja = 2,2261+2,269.NDVI

25

0,54

INFRA

Trigo

Trigo = 2,5715-0,08.INFRA

35

0,59

VER

Trigo

Trigo = 2,5562-0,095.VER

33

0,57

NDVI

Trigo

Trigo = 0,939+3,9321.NDVI
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0,82

INFRA: valores de nível de cinza para imagem do infravermelho próximo; VER:
valores de nível de cinza para imagem do vermelho; NDVI: valores de NDVI;
Trigo: produtividade do trigo (t/ha); Soja: produtividade da soja (t/ha).

Foram encontrados valores significativos de r para as regressões
realizadas entre o NDVI e as produtividades da soja e do trigo para a área 1. A
área 1 apresentou coeficiente de correlação (r), entre produtividade e NDVI, de
0,82 e 0,54 para as culturas do trigo e soja respectivamente. Yang et al. (2000)
trabalharam com imagens aéreas obtidas em cinco períodos durante o ciclo da
cultura da soja e o mapa de produtividade da cultura. A partir das imagens
foram gerados índices de vegetação (NDVI) que, correlacionados com a
produtividade, geraram um coeficiente de determinação de 0,63, na média dos
cinco períodos.
Steven & Millar (1997) encontraram valores similares, onde o valor de r
variou de 0,552 a 0,774 quando correlacionaram imagens do satélite SPOT com
mapas de produtividade de grãos. Ainda focando a área 1, observou-se que a
cultura do trigo apresentou melhor resposta (maiores valores de r), em relação
à cultura da soja. Observou-se no mapa de produtividade do trigo (Figura 24)
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uma definição mais clara das classes de produtividade, quando comparado com
o mapa de produtividade da cultura da soja (Figura 23), onde as classes
apresentaram-se mais dispersas.
Em todas as análises realizadas os valores de r foram maiores para a
área 1. Na área 2, não foi possível a obtenção de imagens apropriadas ao
estudo referentes à cultura da soja, como já comentado, devido a problemas
com a câmera. A Tabela 11 apresenta os resultados das análises de regressão
linear simples com os valores dos coeficientes de determinação (r2) e os valores
de correlação (r), para a cultura do trigo referente à área 2. A área 2 apresentou
coeficiente de correlação (r) entre produtividade e NDVI de 0,15.

Tabela 11. Resultado da análise de regressão linear entre mapas pixel-a-pixel
para a área 2, envolvendo dados obtidos a partir das imagens e
valores de produtividade
Variável
Independente Dependente

Equação

r2 (%)

r

INFRA

Trigo

Trigo = 2113,827+1,6403.INFRA

1,0

0,10

VER

Trigo

Trigo = 2627,2854-3,9191.VER

0,9

0,09

NDVI

Trigo

Trigo = 1880,251+921,693.NDVI

2,5

0,15

INFRA: valores de nível de cinza para imagem do infravermelho próximo; VER:
valores de nível de cinza para imagem do vermelho; NDVI: valores de NDVI;
Trigo: produtividade do trigo (t/ha).

A área 2 apresentou coeficientes de determinação muito baixos para as
duas bandas individualizadas (vermelho e infravermelho próximo). O NDVI
apresentou a mesma tendência de estabelecer maior valor do coeficiente de
correlação da regressão realizada com a produtividade, mas o valor encontrado
foi considerado muito baixo em relação aos valores encontrados na área 1.
As análises com o NDVI apresentaram os maiores valores de r quando
comparadas com as bandas isoladas do infravermelho próximo e do vermelho.
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Excetuando-se as imagens NDVI, os maiores coeficientes de determinação
foram encontrados para as imagens isoladas do espectro do infravermelho
próximo e, por fim, do vermelho.
Segundo Veiga & Sáfadi (1999), uma questão bastante estudada, por
dificuldades inerentes ao assunto, trata-se do ajuste do modelo de regressão.
Em todas as áreas em que se aplica a regressão, procura-se um modelo que
explique a variação da variável dependente, com um ajuste que permita fazer
previsões ou explicar o fenômeno em questão. Alguns critérios são utilizados
para se avaliar a qualidade do ajuste do modelo proposto, dentre eles destacase a análise de variância.
Foram realizadas as análises de variância para as regressões entre as
variáveis analisadas e os valores de F (Tabelado) e F (Calculado), foram
dispostos nas Tabelas 12 e 13.

Tabela 12. Comparação entre valores de F calculado e tabelado, referentes as
regressões realizadas para a área 1
Regressão

F Calculado

F Tabelado (1%)*

INFRA

Soja

5377,37

6,63

VER

Soja

2877,997

6,63

NDVI

Soja

4368,68

6,63

INFRA

Trigo

7150,88

6,63

VER

Trigo

6578,21

6,63

NDVI

Trigo

26756,38

6,63

INFRA: valores de nível de cinza para imagem do infravermelho próximo; VER:
valores de nível de cinza para imagem do vermelho; NDVI: valores de NDVI;
Trigo: produtividade do trigo (t/ha); Soja: produtividade da soja (t/ha).

O valor de F(Tabelado) foi determinado segundo Banzato & Kronka
(1995), para os valores de F(1, 13096) e F(1, 6333) para as áreas 1 e 2,
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respectivamente, gerando o valor 0,63 para ambas as áreas, a 1% de
significância.

Tabela 13. Comparação entre valores de F calculado e tabelado, referentes as
regressões realizadas para a área 2
Regressão

F Calculado

F Tabelado (1%)*

INFRA

Trigo

68,049

6,63

VER

Trigo

58,859

6,63

NDVI

Trigo

163,971

6,63

INFRA: valores de nível de cinza para imagem do infravermelho próximo; VER:
valores de nível de cinza para imagem do vermelho; NDVI: valores de NDVI;
Trigo: produtividade do trigo (t/ha); Soja: produtividade da soja (t/ha).

As análises de regressão realizadas entre os mapas de produtividade e
as bandas espectrais geraram números opostos entre as duas áreas analisadas
no trabalho. Esta discrepância gerou questionamentos a respeito do porque
deste fato. Visando ao entendimento da mesma, foi realizada a análise
estatística descritiva (Tabela 14) para todos os elementos envolvidos no
processo de regressão para as duas áreas.
Os coeficientes de variação (CV) para as variáveis NDVI das culturas
do trigo e da soja, na área 1, foram superiores ao valor do coeficiente de
variação do NDVI referente à cultura do trigo na área 2. Verificou-se a tendência
de maior coeficiente de determinação na regressão com as produtividades das
culturas para as variáveis NDVI que apresentaram o maior CV. Esta
característica permitiu inferir que a imagem obtida por meio de videografia
aérea

digital

multiespectral

correlaciona-se

significativamente

com

a

produtividade, quando existe uma variabilidade evidente nas variáveis
estudadas.
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Tabela 14. Resumo estatístico das variáveis de imagem e produtividade para as
áreas 1 e 2
Variáveis

Média Mediana Mínimo Máximo Variância

VE_1_T

64,70

60,00

40,00

181,00

288,66

IV_1_T

131,42

131,00

69,00

179,00

NDVI_1_T

0,34

0,36

-0,29

PROD_1_T

2,30

2,26

IV_1_S

204,37

VE_1_S

Desvio

Curtose

CV

16,99

7,32

26,26

255,82

15,99

-0,29

12,17

0,60

0,02

0,15

0,63

43,59

0,77

4,75

0,51

0,71

-1,27

30,95

202,00

99,00

255,00

913,83

30,23

-1,07

14,79

60,54

58,00

40,00

192,00

137,13

11,71

14,80

19,34

NDVI_1_S

0,54

0,56

-0,17

0,72

0,01

0,11

2,71

21,31

PROD_1_S

3,46

3,52

1,39

6,54

0,26

0,51

0,37

14,71

PROD_2_T

2,39

2,37

0,52

4,60

0,31

0,55

0,25

23,14

NDVI_2_T

0,60

0,63

-0,91

0,78

0,01

0,10

22,87

16,33

VE_2_T

48,30

49,00

10,00

208,00

189,71

13,77

9,53

28,52

IV_2_T

197,67

205,00

23,00

255,00

1249,68

35,35

5,17

17,88

padrão

E_1_T: Imagem no espectro do vermelho – área 1 – trigo; IV_1_T: Imagem no espectro
do infravermelho próximo – área 1 – trigo; NDVI_1_T: Imagem NDVI – área 1 – trigo;
PROD_1_T: Produtividade do trigo – área 1; IV_1_S: Imagem no espectro do
infravermelho próximo – área 1 – soja; E_1_S: Imagem no espectro do vermelho –
área 1 – soja; NDVI_1_S: Imagem NDVI – área 1 – soja; PROD_1_S: Produtividade da
soja – área 1PROD_2_T: Produtividade do trigo – área 2; NDVI_2_T: Imagem NDVI –
área 2 – trigo; VE_2_T: Imagem no espectro do vermelho – área 2 – trigo; IV_2_T:
Imagem no espectro do infravermelho próximo – área 2 – trigo.

A análise realizada para a área 2 demonstrou um valor de curtose
elevado para a variável NDVI, para a cultura do trigo, em relação à mesma
variável da área 1, para as culturas da soja e do trigo. Por esta constatação
pode-se inferir que houve a ocorrência significativa de valores discrepantes na
imagem NDVI, referente à área 2.
Constatou-se, também, que em todas as imagens obtidas no espectro
do vermelho, houve valores de curtose superiores aos das imagens do espectro
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do infravermelho próximo. Este fato permite supor um possível problema de
calibração da câmera nessa faixa espectral, que teria gerado dados
discrepantes. Associando-se a questão da baixa variabilidade das imagens
obtidas na área 2 com o possível problema de calibração da câmera na faixa
espectral do vermelho, explicam-se os baixos coeficientes de determinação
entre a produtividade e as imagens obtidas nesta área.

4.5 Variáveis classificadas

As variáveis analisadas anteriormente foram também classificadas em
duas categorias, conforme procedimento descrito anteriormente no item 3.2.2. A
análise pixel-a-pixel é interessante para tratamentos localizados, ou seja,
tratamentos em zonas de manejo com equipamentos que aplicam produtos em
taxas variadas. Já para a destinação (em termos de uso e cobertura do solo) de
diferentes partes da área de trabalho, torna-se mais viável a estratificação da
mesma em um número menor de subáreas, visando a auxiliar a logística da
atividade agrícola.
Sob esta ótica, segmentou-se a área em duas classes e foram então
realizadas análises de concordância espacial entre as variáveis. Na Figura 28,
são apresentados os mapas dos dados coletados em grade, classificados em
duas categorias, para a cultura da soja. Nas Figuras 29, 30 e 31 são
apresentadas as variáveis classificadas em duas produtividades, para a área 1,
cultura da soja; área 1, cultura do trigo; e área 2, cultura do trigo,
respectivamente. A classe 1 representa os valores abaixo da média e a classe 2
valores acima da média (incluindo os valores médios), para todas as variáveis
analisadas.

77

(a)

(b)

(c)
Figura 28 - Dados coletados em grade, classificados em duas categorias: IAF
(a); altura de plantas (b); número de plantas por metro linear (c),
para a área 1, com soja
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(a)

(b)

(c)

(d)

Figura 29 - Produtividade (a); imagem no vermelho (b); imagem no
infravermelho próximo (c); e imagem NDVI, para a cultura da
soja, área 1, classificados

Verificou-se, analisando visualmente, uma forte correlação entre a
classe de menor produtividade (classe 1), com a classe de menor valor de NDVI
(classe 1), para as variáveis da área 1, cultura da soja (Figura 29).
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(a)

(b)

(c)

(d)

Figura 30 - Produtividade (a); imagem no vermelho (b); imagem no
infravermelho próximo (c); e imagem NDVI, para a cultura do
trigo, área 1, classificados

A área 1, com a cultura do trigo (Figura 30), apresentou similarmente à
cultura da soja (Figura 29), uma forte correlação visual entre as classes 1 e 2,
para as variáveis produtividade e imagens NDVI, vermelho e infravermelho
próximo.
A classificação realizada na área 2 (Figura 31), como no caso da
correlação visual das imagens originais (sem classificação), não apresentou
tendência para nenhuma combinação realizada entre as variáveis.
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(a)

(b)

(c)

(d)

Figura 31 - Produtividade (a); imagem no vermelho (b); imagem no infravermelho
próximo (c); e imagem NDVI, para a cultura do trigo, área 2,
classificados

4.5.1 Análise de concordância espacial entre as variáveis classificadas

Se recorrermos somente à análise visual para comparar os mapas e
imagens produzidas, reparamos em algumas semelhanças, mas não é possível
distinguir com objetividade o grau de similaridade entre as classes. Logo, a
informação obtida é muito geral e subjetiva, pois é baseada no contraste visual.
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Visando evitar esta subjetividade, foi utilizado o índice Kappa de concordância
espacial.
Para verificar o grau de correspondência entre os dados coletados em
grade, classificados em duas classes e a imagem NDVI, classificada da mesma
forma, procedentes da área 1, cultura da soja, procedeu-se à verificação da
concordância entre as mesmas (Tabela 15).

Tabela 15. Índice Kappa para as variáveis obtidas em grade e imagem NDVI,
para a área 1, cultura da soja

NDVI

NDVI

IAF

Altura

Plantas

1,0

0,52

0,57

0,58

1,0

0,63

0,78

1,0

0,55

IAF
Altura
Plantas

1,0

NDVI: índice de vegetação da diferença normalizada; IAF: índice de área foliar
(m2.m-2); Altura: altura de plantas (m); Plantas: número de plantas por metro
linear.

Nesta análise verificaram-se valores altos de concordância entre as
variáveis analisadas, principalmente entre o IAF e o número de plantas por
metro linear, com valor de índice Kappa igual a 0,78, qualitativamente
considerado muito bom, segundo a Tabela 3. Nesta mesma qualificação
encontra-se também a concordância entre IAF e altura de plantas. As demais
comparações

encontram-se

na

faixa

correspondente

a

concordâncias

consideradas boas, variando o valor de índice Kappa de 0,52 a 0,58.
Na Tabela 16 são apresentados os valores de índice Kappa para a
comparação entre os mapas de produtividade das áreas 1 e 2, correspondentes
as culturas da soja e do trigo, e os valores de nível de cinza das imagens
aéreas em bandas individualizadas do vermelho e infravermelho próximo e da
imagem formada pelo NDVI.
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Tabela 16. Índice Kappa entre as variáveis de imagem e produtividade
classificadas
Produtividades
Soja

Trigo

Área 1

Área 1

Área 2

VER

0,622

0,845

0,432

INFRA

0,635

0,718

0,447

NDVI

0,646

0,854

0,493

INFRA: valores de nível de cinza para imagem do infravermelho próximo; VER:
valores de nível de cinza para imagem do vermelho; NDVI: valores de NDVI;
Trigo: produtividade do trigo (t/ha); Soja: produtividade da soja (t/ha).

O NDVI novamente mostrou-se mais eficiente em relação às bandas
individuais, de acordo com os valores do índice Kappa, quando comparado com
a produtividade das culturas analisadas.
A área 2 apresentou valores de índice Kappa considerados bons. A área
1, cultura da soja, apresentou valores considerados muito bons e para a cultura
do trigo houve uma variação entre valores Kappa considerados muito bons a
excelentes. Em todos os casos o NDVI apresentou valores de índice Kappa
superiores ao vermelho e ao infravermelho próximo. A cultura do trigo, referente
à área 1, foi a que apresentou maiores valores de índice Kappa.
Mesmo sendo análises distintas, o índice Kappa e a regressão pixel-apixel, apresentaram a mesma tendência, sendo mais elevada para a área 1 com
cultura do trigo, área 1 com cultura da soja e área 2 com cultura do trigo,
respectivamente.
A Figura 32 ilustra a correlação entre as classes obtidas no processo de
tabulação cruzada entre a produtividade da cultura da soja e o NDVI, na área 1,
por meio do mapa gerado nesta operação.
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Figura 32 - Mapa de correlação entre as classes obtidas no processo de
tabulação cruzada, para a produtividade da cultura da soja e o
NDVI, na área 1

Este mapa apresenta um índice Kappa de 0,646, mostrando as
coincidências entre as superfícies formadas pelas classes estabelecidas. Podese observar a boa correspondência visual, principalmente entre as classes 2 e
3, mas verifica-se que os valores encontrados na Tabela 16 de índice Kappa, é
mais esclarecedor. Este fato demonstra o potencial das imagens videográficas
aéreas multiespectrais no delineamento de zonas de manejo, em áreas de
culturas de grãos.

5 CONCLUSÕES

Para as condições em que o trabalho foi desenvolvido conclui-se que:
•

Os mapas de superfície criados para o IAF, altura de plantas e número
de plantas por metro linear, apresentam elevada correlação entre si;

•

Os valores de NDVI e IAF apresentam correlação, mas os valores
referentes a esta correlação são considerados baixos;

•

A imagem NDVI apresenta uma melhor relação com a estimativa de
produtividade de culturas de grãos, quando comparada com as imagens
das bandas espectrais individualizadas, do vermelho e do infravermelho
próximo;

•

As imagens aéreas digitais multiespectrais obtidas por videografia são
eficientes na estimativa de produtividade de grãos quando existe
heterogeneidade nas imagens produzidas (elevado CV) e as mesmas
não apresentam valores discrepantes;

•

As imagens videográficas aéreas digitais multiespectrais proporcionam
informações importantes ao delineamento de zonas de manejo.
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