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RESUMO -NOTAS/ABSTRACT- NOTES ' 

Maior entendimento e conhecimentos mais aprofundados das proprie_ 
dades espectrais de culturas e de solos são necessários, quando se tem por mc_ 
ta desenvolver todo o potencial de medidas multiespecirais adquiridas por- sen_ 
sores colocados em satélites ou em aeronaves com a finalidade de monitorar, ma_ 
pear e inventariar recursos agrícolas. Ho presente trabalho, foram obtidas cuv^ 
vas espectrais de trigo e de feijão (faixa de 400 a lGõOnm) numa região geogra_ 
fica onde ocorrem três dos mais importantes tipos de solos do Estado de São Fau_ 
Io: o Latossolo Roxo, o Latossolo Vermelho-Escuro e o Latossolo Vermelho Amare_ 
Io. Tais medições espectrais procuraram abranger o maior número de condições 
dentro da dinâmica agronômica das duas referidas culturas, ou seja, desde as 
fases iniciais do ciclo até a pré-colheita. Paralelamente, alguns parâmetros 
quantificadores do desenvolvimento das culturas foram coletados, representados 
pela porcentagem de cobertura do solo, índice de área foliar e fitomassa. Os 
resultados indicaram a existência de boas respostas correlativas pelo modelo 
linear simples, para o feijão, quando são confrontadas variáveis espectrais 
(bandas TM simuladas RTM 1, 2, 3 e 4 e índices^ de vegetação Razão Simples,^ Ra_ 
zão Diferença Normalizada e índice de Vegetação Transformado) com variáveis 
agronômicas (índice de Área Foliar, Fitomassa e Porcentagem de Cobertura do Sq_ 
Io). No caso do trigo, houve boas correlações do IAF com RT144, RRS e RND, bem 
como entre porcentagens de cobertura do solo e RTM4, pelo modelo linear sim_ 
plee. 

OBSERVAÇÕES/REMARKS 

Trabalho apresentado no V Simpósio Brasileiro de Sensoriamento Remoto, realiza_ 
do em Natal-RN de 11 a 16 de outubro de 1988. . 
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I , • ! 
RESUMO ' 
• i 

Maior entendimento e conhecimentos ma is aprofundados das propriedades espec 
trais de culturas e de solos são necessários, quando se tem por reta desenvolver 
todo o potencial de medidas imiltiespectrais adquiridas per sensores chocados em 
satélites ou em aeronaves com a finalidade de monitorar, mapear e inventariar re 
cursos agrícolas. No presente trabalho, foram obtidas curvas espectrais dê 
trigo e de feijão (faixa de 400 a 1050 ran) nura região geográfica onde ocorrem 
três dos mais importantes tipos de solos do Estado de Sao Paulo: o Latossolo P.o 
xo, o Latossolo Vermelho-Escuro e o Latossolo Vermelho Amarelo. Tais medições e? 
pectrais procuraram abranger o maior número de condições dentro da dinâmica agro 
nôoríca das duas referidas culturas, ou seja, desde as fases iniciais do ciclo ã 
té a prê-colheita. Paralelamente, alguns parâmetros quantificadores do desenvoT 
vimento das culturas foram coletados, representadas pela porcentagem de cobertú 
ra do solo, índice de área foliar e fitomassa.Os resultados indicaram a existen 
cia de boas respostas correlativas pelo modelo linear simples, para o feijão',' 
quando são confrontados variáveis espectrais (bandas TM simulados RTM 1,2,3 e 4 
e índices de vegetação Razão Simple;, Razão Diferença normalizada e índice de Ve 
getaçào Transformado) com variáveis agronômicas (índice de Area Foliar, Fitomas-
sa e Porcentagem de Cobertura do Solo). Ho caso do trigo, houve boas correlações 
do IAF com RTM4, RRS e RMD, bem como entre porcentagens de cobertura do solo e 
R1M4, pelo modelo linear simples. 

ABSTRACT 

A more detailed knowledge about the crops and soils spectral behaviour is 
needed when one wants to develop the potential of the nultispectral measurement 
acquired by aerospace sensors with the purpose of monitoring, mapping and 
inventorying agricultural resources. In this work, 46 spectral curves (400 to 
10S0 nm) were obtained for wheat and bean, in the fiW region of São Paulo State, 
where three important types of Drazilian Oxisols occur: "Latossolo Roxo", "Latos 
solo Vermelho Escuro" and "Latossolo Vermelho Arnarelo". The spectral measurement 
included a wide range of cultura! conditions during the bean and wheat biologi
cal cycles. Some cultural indices were also obtained, as percent soil cover, 
leaf area index and phytomass. The results lead to some indications: there were i 
good simple linear correlations between spectral variables (TM simulated bands : 
RTH1,2,3,4 and vegetation indices: Simple Ratio, Normalized Difference Ratio 
and Transformed Vegetation Index) and agronomic variables (LAI, phytomass and 
percent soil cover) for bean. On the other hand, there were good correlations 
between LAI and RTM4, Simple Ratio and normalized Difference Ratio, as well as ; 

between percent soil cover and RTM4, using simple linear siodel, for wheat. ' 

00UCÃ0 

últimos anos, tem sido demonstrado que 
dados de'sensor iamento remoto obtidos a partir 
de plataformas aéreas e/ou espaciais têm enorme 
potencial para fornecer informações sobre cal tu 
ras e solos, que poderiam ser úte"ií para crevT 
$Ões de safras agrícolas. ~j 

O conhecimento das relações existentes en 
tre os parâmetros físicos das culturas com Õ 
seu comportamento espectral é um passo importan 
te para se avaliar o desenvolvimento das cultü* 
ras utilizando modelos baseados em dados de sen 
soriamento remoto multiespectral. ~j 

Bandas espectrais localizadas nas regiões, 
do vermelho e do infravermelho próximo têr.i môs-! 
trado significativas correlações com as porções.' 
fotossinteticamente ativas de dosséis agríco* 
Ias, para uma variedade de tipos de coberturas' 
(por exenplo, Williamson, 1988; Curran e Mil 
ton, 1983; Hatfield et a i . , 1985). 

i Best e Ha riam (1985) verificaram coeficien 
tes de correlação altamente significativos, corn 
o modelo exponencial, quando confrontaram Indij 
ce de Area Foliar (IAF) de aveia com os modê4 

los de índice de vegetação Diferença . Normaliza! 
da e Razão Simples. i | 

Bauer et a i . (1981), Ahlrichs Bauer! 

- 1 -
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(1983), Asrar et a i . (1934) e Hatfield et a i . ' 
11935), trabalhando com a cultura de t r igo, ve 
r i ficaram que houve significativas correlações 
entre IAF c reflectânçias nas bandas do vermelho 

Ilações entre essas bandas. Essas diversas rela 
íções mostraram-se lineares em alguns casos e ex 
[ponenciais en outros, onde os valores de IAF e 
ram elevados. 

Outro parâmetro agrícola de interesse é o 
peso da matéria verde ou fitcr.nssa. 

Boutton e Tieszen (1983) observaram signi
ficativas correlações entre essa variável e a 
; razão entre as reflectânçias do IV próxima e do 
vermelho, medidas no nível de campo para pasta_ 
gens. 

[ Curran (1982), utilizando o índice de veçe 
jtacão Diferença Normalizada tani!>éci js observar.» 
[correlações significativas cora fitcrassa, em 
[pastagens. Curran (1983) afirma que, para pas 
itagens, eu que a biomassa c linearmente correia 
acionada com o IAF, é possível usar iraa simples 
'curva de calibração para estirar a fitorassa a 
part ir da avaliação do IAF. 

! Kollenkark et a i . (1932a), estudando a cul̂  
'ttira da soja, observaram correlações significa
t ivas entro poso da matéria verdo e parâmetros 
Ide spiisorliirau-nto remoto, com atgur.is variações 
inos coeficientes de determinação en função dos 
[tipos de solos. 

{ A porcentagem de cobertura do solo pela 
'cultura é outro parâr.ietro de interesse. 

j Kollenkark et a i . (1932a) observaram eleva 
;dos valores de coeficientes de correlação entre 
íesse paráír.etro agronômico e a rcfltctáncia no 
;vermclho e IV proximo, bem como a razão Iv/ver-
Imelho, para a cultura da soja. 

I Kanenasu (1974), estudando a cultura do 
i tr igo, obteve coeficientes de correlação da or -
ídem de 0,64 e de 0,7? entre reflectãncia no 17 
'proximo e IAF e porcentagem de cobertura do so 
Io , respectivamente. Kollenkark et a i . (1932 bT 
verificaram uma relação inversa entre porcenta 
gem de cobertura do solo e reflectãncia na re 
giâo do vermelho e uma relação direta na região 
do IV próximo. Curran (1982) verificou uma rela 
CÍo direta com a diferença normalizada. 

Assim, o presente trabalho objetiva ava 
l i a r qualitativamente a dinâmica do comportamen 
to espectral do trigo e do feijão ao longo dos 
seus respectivos ciclos biológicos._Além disso, 
são buscadas as relações entre variáveis espec 
trais (obtidas por espectroscgpia de campo) na 
[faixa de 400 a 1050 nm e variáveis agronômicas 
Jcomo: Índice de Area Foliar, Fitomassa e Por 
[centagem de Cobertura do Solo. ~. 

7. MATERIAL l MÉTODOS j 
i 

0 presente estudo foi realizado com base 
íffl dados obtidos a partir de culturas agrícolas 
«•andamento no outono/inverno de 1937, na re 
gtão de 8arretos/Guaíra/Co1ômbia, municípios Io 
icalizados a flW do Estado de São Paulo (aproxima 
Wamente 2O°30'S e 48°30'W). 
| Nesta região, as culturas são irrigadas por 
js is temas de pivôs centrais (aspersáo), graças 

— - : 1 
ao relevo plano ou suave-ondulado dos latossd 
los Roxo, Vermelho-Escuro e .ermelho Amarelo? 
Que ocorrem com absoluto domínio . espacial! 
(CSEPA, 1960). ; I 

A» cultura* üe interesse foram !o tr iga 
(rWri juT «.j;::':«.,7t, i . ) , variedades Anahtac e 
IAC-161 e o feijão (F :: .J«W:NS «iZ.7.:r"p, i - 1 , v£ 
riedades Carioquinha e Carioca SO. As datas da 
plantio variam dentro de um a-plo intervale de 
tenpo - fins de março a meados de junho, c* fun 
cio de se tratar de agricultura irrigada. 0 es* 
paca^nto do trigo girou en torno de 13 cm erí 
tre f i le i ras com cerca de 50 plantas por r^tro 
linear, enquanto que, para o feijão foi de apro 
xinadanente 56 cm entre f i le i ras com cerca de 9 
a 12 plantas por it*tro linear. j 

fias diversas fazendas cujos pivôs centrais 
for?n selecionados cur-.o áreas de coleta de C> 
do», tanto para o trigo cemo para o fe i jão, fa 
rar- oMidos os seguintes parâmetros agranírT 
cos: índice de Area Foliar, Feso da ^ t é r i a '.cr 
de e Forcer.tagf-i de Cobertura do Selo í; .rj" 
TJior facilidade, designados doravante ape'ss. 
por IAF, FMY e Cüv, respectivamente). A metc-o-; 
loçia de obtenção para estes rarãrcetros foi a' 
res-a utilizada por Epiphar.i- (19SS), onde p> 
d?-> ser encontrados raiores detalhes. ~i 

Os parâtretros espectrais io presente estu
do forart ehtidos por i:m radiõ.-etro portátil <\ 
'•OT3, rodeio 2/Qi-RP, cora um ângulo de nssíã 
de 13°. Ofctiveram-se curvas escev-trais em ,1 
rias datas durante os ciclos biológicos do trv 
go e do fei jão, nos seguintes comprir.sntos cV 
onda: 400, 425, 450, *75. 500, 525, 550, :?s,' 
6 '0, 625. Ó50, 675, 700, 750, S50, 950, e KBG. 
n.Ti. Todas as leituras tinham como meio de Ü\ZÍ 
U.T,3 impressora a bateria, sendo que ctii ciclo' 
ccr.pleto de leitura dos 17 comprimentos de crda 
necessitava de cerca de 60 segundos para seri 
executado. ín cada ponto amostrai era feita ...-.a; 
curva espectral numa placa padrão branca de sul; 
fato de bãrio pintado (confeccionada na Institu1 

to de Pesquisas Espaciais, Departamento de F-s" 
quisa e Aplicações em Sensoriamento Reboto; Sãõl 
Josi dos Campos, SP), em seguiaa duas nediçces' 
sobra a cultura e novamente u~a medida na placa 
de referência. O radiómetro era colocado na po: 
siçáo vertical (a nadir) em relação ao alvo por 
um operador sobre uma escada portát i l , a uma at; 
tura de cerca de 2,5 m do nível do terreno, cõj 
brindo então uma área correspondente a um círcuj 
Io com diâmetro de aproximadamente 50 cm. As r>e; 
dições radiometrics foram efetuadas sempre num* 
período horário do dia compreendido entre 09:00; 
hs e 15:00 hs, tomando-se o cuidado de realizã-í 
Ias sempre em dias claros, evitando-se ao irãxi-
mo dias com "haze" ou com nuvens cumulus no hõ; 
rizor.te, fatores atmosféricos que poderiam ir.. 
terfer ir na irradiãncia solar sobre os alvos e* 
a placa padrão. Para cada ponto amostrai foi oí>; 

tida voa fotografia exatamente da área "vista" 
pelo radiómetro, através de câmara com objetiva 
"zoom", a fim de documentar com detalhes as cor 
diçoes do alvo e também para se obter a porcen
tagem de cobertura do solo com material verts 
das culturas (C0V). Os dados registrados na imj 
pressora do radiómetro foram transferidos para 
computador e os valores de reflectãncia foragi 
devidamente determinados através do uso de r«' 
dia das duas leituras de radíáncia de cultura ei 
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|da «êdia das duas leituras de radiãncia da pia' 
jca padrão. _ ~. 
I A partir das 46 curvas radioelétricas obti 
Mas para este estudo, foram simuladas as bandas 
t i . 2 , 3 e *. do sensor 1 hematic Mapper do LANOSAT-
!5, d* seguinte ca-»ira: 

RTN1 . {R,,j, • R t M • R , „ ) / 3 

RTH2 

RTM3 

RTM4 

<R„s • R „ . • » » , • »., .) / 4 

<R.,s • R „ . • «.„> / 3 

!onde: 

RTH 1,2,3,4 « designação dada aos valores de 
reflectancia simulando as bandas LAÍiDSAT/TM-
1.2.3 e 4 . a partir dos dados de radiòmetria 
de campo; 

R « valor de reflectancia obtida 

eo condições de campo para o ccmprir.ento de 
onda »5«, 0 5 , . . . (na), j 

Devido ã simplicidade e pelo fato de que 
jtêm sido citados méritos na descrição dos pa 
'drões de crescimento de culturas, foram utl iza~ 
'dos os três seguintes Índices de Vereiacão, ob 
[tidos a partir das bandas simuladas RTI-! 1,2, ' 3 
t 4: 

Razão Simples (designado RRS) « ^™2 (adapta 
RTH3 ~ 

do de Richardson e Wíeqar.d, 1977); 
Diferença ftor-nalizada (designadoRNDi • 

RTK4 - RTM3 (adaptado de Rouse et ai . ,1973); 
RTtW • RTH3 

- índice de Vegetação Transformado (designado 

Rfv) • / RNO * 0,5 (adaptado de Rouse et ai.; 
1973). 

Análises gráficas e análises de correlação 
linear simples foram utilizadas, a fim de disca 
tir e de quantificar as relações entre os parí 
mtros culturais do trigo e do feijão e parâme 
tros espectrais obtidos por radioneiria de cam 
po, para ambas as culturas. ~ 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

3.1- DINÂMICA ESPECTRAL AO LONGO DO CICLO 

As Figuras Ia e 1b correspondem a amostras 
de curvas espectrais da cultura de feijão, obU 
das em diferentes etapas do seu ciclo biológi
co. A Tabela 1 representa os valores de IAFf 
PMV • COV da cultura de feijão, referentes a 
curvas espectrais das Figuras Ia e 1b. 

(a) 

— 

é 
s 

«0 

••aiaa 

^———-

/ 1 
f MM*» 

/ 

«30 $30 «00 100 (00 tOO «00 «00 
Ce*M«»f«TO Dl U t l l » ! 

(b) ; 

Figuras 1(a) e 1(b) - Curvas espectrais para a 
cultura de feijão aos 20, 32, 34, 3d, S3 e 
92 dias de idade. i 

As curvas etpectrais das Figuras 1(a) e 
1(b) permite" avaliar a dinâmica do compor ta_ 
mento espectral do fe i jão , desde a fase de solõj 
praticamente exposto (curya dos 20 dias), pas] 
sando por fases intermediárias (curvas dos 32 et 
34 dias), e.r, que o formato das curvas vai proj 
gressivamente assuaindo a tipicidade do compor-1, 
tamento espectral de vegetação verde vigorosa! 
(bem ilustrada pela curva dos 3B dias) e cheganl 
do ã fase final do ciclo em que a corresponds^ 
te resposta (curva dos 92 dias) toma feições dTj 
versas da tipicidade espectral da vegetação verj 
de, porém semelhante â da fase in ic ia l . 

i Como afirma Epiphanio (1982a), da perspec 
tiva do sensoriamento remoto, um ciclo agrícola 
completo poderia ser compreendido como a seq'!ín 
cia das seguintes grandes etapas: solo exposto^] 
acúmulo de ciorofíla e aumento da cobertura ver* 
de sobre o solo •> queda da quantidade de cloro] 
f i l a -» solo exposto, novamente. Consequentemerfl 
t e , cada uma dessas etapas apresentaria compor) 
tamento espectral característico, o que est? 
bem ilustrado nas Figuras 1(a) e 1(b). 

A cultura de fe i jão , na região de estudo 
é plantada com espaçamento médio de 56 cm entre 
f i le i ras de 9 a 12 plantas por metro linear,co 
mo já foi dito anteriormente, e é irrigada por 
grandes sistemas de aspersão conhecidos como "Pi 
vó Central". • 

í O desenvolvimento da cultura em termos de 
enis<ão fol iar é lento no início do seu ciclo, 
* cresce geometricamente a partir das primeiras 
folhas ate o início da maturação, sendo que há' 
um constante incremento da quantidade de folhas 
fotosslnteticamente ativas. ' 
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Assis, constata-se que, para a ̂ cultura de 
fei jão, o conoortamento espectral típico de ve 
getacão verde vigorosa deve começar a ocorrer 
por volta do 349 ao 3í»o dia do ciclo a contar 
da data d? nlanfin n iwno He pe"-"jf!êrcii des 
ta tipic idade espectral deve durar até por ^voT 
ta do 889 dia do cic lo, ou seja, por-um período 
de aproximadamente 50 dias. i 

Ka região, o número médio de dias de dur£ 
ção do ciclo compreendido entre o plantio e ^ a 
colheita foi de cerca de 106 dias, com um mínî  
no de 87 dias e um máximo de 113 dias. Estes nü 
neros indicaa que a fase final de iraturaçao ê 
razoavelmente vâriãvel_quanto ã sua duração, de 
pendendo do nanejo da água de irrigação exerci 
do pelo proprietário de cada pivô central - àT_ 
guns continuam » irrigar no final do ciclo, es_ 
tendendo-o; enquanto que outros cortam cedo o 
fornecimento de água, acelerando o processo de 
Maturação e, por conseguinte, diminuem a dura_ 
cão do ciclo. 

Epiphanio (198B), utilizando dados do TH/ 
LANDSAJ-5, para as culturas de tricô e fe i jão, 
na mesma região, sugeriu que o penedo en que 
o feijão passa a apresentar cor.porlamento espec_ 

Ural típico de vegetação verde situa-se entre 
Uo e 50 dias apos'o plantio. Contudo, as dife-
írenças de sensores (TM x radic^ietro de campo), 
'bem como de condições de obtenção dos dados es_ 
pectrais (por exemplo, a interferência atmosfe^ 

jrica nos dados TM) devem ser devidjrente pond£ 
radas numa possível comparação entre os resulta^ 
dos obtidos en ambos os trabalhos. 

No tocante ã cultura de trigo, nas Figuras 
2(a) e 2(b) são apresentadas amostras de curvas 
espectrais representativas das diferentes eta 
pas do seu ciclo biológico. 
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(b) 

A dirínica do comportamento espectral do trigoj 
é bem distinta en relação ã do fei jão. Nuca -ri\ 
reir» fase, con baixa porcentagem de cobertura j 
verde, a resposta espectral ainda é totalmente; 
prcícr.ir.iü pela •e'le<.iân>.ia üu solo, como -JSJ 
tra a cur.-a dos H dias, na Figjra 2(a) . EncrF 
tanto, já aos 22 dias, a resposta aprese.ta Ü ; 
feições espectrais típicas de vegetação vercej 
vigorosa, que se rrantem cora estas «estas feij 
ções nesta fase intermediária do ciclo (cur.av 
dos 53 e dos 71 dias), vindo posteriormente a! 
descaracterizar-se quando a parte aérea vai 
tornando-se totalmente amarelecida (ci.rva C3S, 
81 dias) r.a fase de raturacão das espiçjuetas, a 
té o final do ciclo (curva dos 109 dias). ~~\ 

_t 

Na região de estudo, a cultura de trigo é| 
plantada COT espaçamento rádio de 18 c-i ent--e 
f i l e i ras , con aproximadamente 5C plantas por -s\ 
tro linear. Em função desta alta quantidade cct 
plantas por unidade de área, em condições r.:>-i 
riais de desenvolvimento,© crescimento in ic í iT 
do trigo e seu perfithanento são bastaite ra:.V 
dos, prorovendo a cobertura corsleta CD sclcf 
en pouco tenpo. Contudo, concomitanterente a*' 
desênvolvi-er.to da cultura, cem a grarJe^ ra ; i 
dez ce er.issao (!e folhas verdes, ha U ném 
contTr.jo serescirento e amarelecimento das fc-

lhas, o que, a partir de determinado ponto co 
ciclo, faz começar a haver unia perda progres-i' 
v* daquela tiuicid.ide de comportamento espeçf 
trai. "J 

A partir dessas considerações e des dad-s; 
das Figuras 2(a) e 2(b) , para o trigo, ^pode-se-
indicar qje o comportamento espectral típico ca1 

vegetação inicia-se un pouco antes dos 22 dUs 
de idade e, apesar de certo decaimento do cc^' 
portaTísnto isoectral típico devido ao surgir.e^ 
to de espiçuetas e uma perda gradativa das _ fv 
lhas verdes, ainda permanece aos 81 diõs apôs :•, 
plantio. Isso sugere que a permanência com res: 
posta espectral típica deve ser no mínimo de £T 
dias. I 

Com relação ao trigo, Epiphanio (1988) inj 
díccu que o teir.po decorrido entre a data de pla'n 
t io e a expressão do comportamento . espectraíT 
típico de vegetação está situado abaixo de 3C: 
dias. Isto está de acordo com o que foi encenj 
trado no presente trabalho, embora os sensore? 
e as condições de obtenções dos dados especj 
trais tenham sido diferentes. j 

Na região de estudo, o número médio de 
dias de duração do ciclo do trigo, entre a datai 
de plantio e a de colheita, foi de 122 dias,cc.-j 
um mínimo de 113 dias e um máximo de 133 dias 

Figuras 2(a) e 2(b) - Curvas espectrais para 
cultura de trigo aos 14, 22, 53, 71, 81 
109 dias de idade, 

t interessante ressaltar ainda que, após c, 
início da descaracterizaçáo de comportamento t í j 
pico de vegetação verde vigorosa (que^ como ir] 
dicado interiormente, ocorre pouco após os 8T, 
dias de idade), a matéria vegetal acima do sole. 
apresenta alturas nédlas superiores a 1 metre 
e coloração anarelo-palha, recobrindo quase to 
talmente a superfície do solo. Assim sendo, asj 
respostas espectrais vão assumindo caracterísj 
ticas semelhantes ás de palhaça seca cono pode; 
ser ilustrado pelas curvas dos 81 e dos 109J 
dias (Figura 2b). 
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3.?- ÇORREtAÇCES EKTRE AS VARIÁVEIS AGRr.OWCAS 

t ESPECTRAIS 

Medições espectrais sobre dosséis de cul 
turas, feitas a r.ivel de campo, forrecerc una li_ 

'çacão imprescindível entre observações f icro dê* 
[campos agrícolas (sensores era aerenaves_e em sa_ 
ttelites) e observações micro no laboratório de 
[amostras de folhas e de solos. 

Um segundo papel relevante da radic-rr-etria 
'de campo ê o desenvolvimento e a verificação de 
'modelos de radiação de dosséis. A possibilida^ 
jde de inverter tais modelos a fim de est i rarpa 
rãmetros agronomicanente importantes de dosséis 

culturais (e .g. IAF, COV. PW) corrobora a trf 
por tine ia dos dados de espectroscopia de carrpo.-

Ha Tabela 1 são apresentados os valores de 
coeficientes de correlação linear sisplcs fin 
o fe i jão, os qiuis relacionas: - os canais RIX1; 
2, 3 e 4 (simulados a partir dos dados de radie-
metria de campo); - os modelos de indices Ce ve* 

Íetacão Ka2io Simples. Diferença Normalizada e 
ndice de Vegetação 7 ransf ornado, obtidos a pâ j 

t i r de RT'í3 e RTK4 (designados respectivas;en?e 
po*- RRS, R.O e RIV); e, - os indicadores Ca-
condições agronômicas das duas culturas (Tndi 
ce de Area Foliar ou IAF, Fitooiassa ou PMV e" 
Porcentagem de Cobertura Verde ou COV). 

TABELA 1 

COEFICIENTES DE CORRELAÇÃO LISEAR S1"-:ES ENTRE: - AS BAKOAS SI'-'LTLADAS BTB1 , ?. 3. 4 do LAHDSAT; 

- TRÊS KOHELOS DE INDICES PE VEGET-AO (RSS, ura E RTV); E, - TRÊS P^SHETROS _A6ROWCMICOS 

( I A F , PKV E COV) , PARA AS CÜ'-TV3A5 DE INVERSO DE TRIGO E DE FE KlBO IRRIGADOS. 

PARÂMETROS 
CULTURAIS 

PARÂMETRO» 
ESPECTRAIS 

RTM1 

RTM2 

RTH3 

RTH4 

RRS 

RND 

RTV 

TRIGO 

IAF 

0,10113 NS 

0,0586 WS 

•0,2721 NS 

0,6213 (*) 

0,7118 (**) 

0,5166 (*) 

0,4902 NS 

PMV 

-0,3527 NS 

-0,5054 (•) 

-0,3990 NS 
0,0801 NS 

0,3311 NS 

0,3149 TIS 

0,2751 KS 

COV 

0.2093 NS 

0,1764 HS 

-0,0176 NS 

0,6447 (**) 

0,4048 NS 

0,4689 (*) 

0,4654 (») 

FEIJÃO 

IAF 

-0,3616 HS 

-0,191 Í NS 
-0,5015 (*) 

0,5591 (*) 

0,5649 (*) 

0,5641 (*) 

0,5579 (*} 

PK7 

-0.3642 NS 

-0,1996 NS 

-0,4929 (*) 

0,4370 (•) 

0,6203 ;•*) 

.0,5292 (•) 

0,5193 (") 

COV 

,6691 (•*) 

,5169 (••) 

,B447 (**) 

,7452 ( " ) 

,e595 (**) 

,9112 (-•) 

,9109 (**) 

NS * não significativo; (*) significativo a 5»; (**) significativo a U . 

Legenda: RTM1,2,3,4 * canais TM/LANDSAT, simulados a partir de dados obtidos por radionietria 
de campo; 

RRS « modelo de í n d i c e de vegetação RAZSO SIMPLES, o b t i d o s com RTM3 e RTH4-, 
! RND « modelo de í n d i c e de vegetação RAZSO NOfeMALIZACA, o b t i d o com RTK3 e RTK4 
' RTV • modelo de í n d i c e de Vegetação Trans formado , o b t i d o com R1H3 e RTM4; 

IAF « índice de Area Foliar; • 
PKV • Peso da Materia Verde (Fitomassa); j 
COV • Porcentagem de Cober tura V e r d e . > 

Convém s a l i e n t a r que o que se e s t á buscan 
do através dos procedimentos de correlação I f 
near simples (como os resumidos na Tabela 1) ê' 
verificar se existe uma relacão_1inear entre as 
variáveis agronômicas e as variáveis espectrais 
em estudo; cm quais pares destas variáveis a re 
laçãolinear existe, a ordem de grandeza desta 
relação, e se ela é estatisticamente significa 
tiva ou não. 

Desta forma, conhecimentos podem ser gera_ 
dos, de modo a se poder construir rodeios,_ os 
quais, potencialmente permitirão obter vários 
tipos de informações sobre culturas agrícolas , 
s partir de dados de sensoriamento remoto. j 

Assim sendo, constata-se, pela análise da 
Tabela 1 , que houve_u<n maior número de boas cor 
relações entre variáveis espectrais e agronomia 
cas para a cultura de feijão do que para o t r i 

go. ; 
Isto permite indicar que o comportamento 

das variáveis agrenô-nicas, ao longo do ciclo to: 
feijão (uma vez que os dados utilizados refe' 
rem-se a um ciclo completo), é semelhante a? 
comportamento das variáveis espectrais. EstaJ 
constatação pode ser considerada auspiciosa den; 
tro dos objetivos do sensoriamento remoto agríj 
cola, pelo potencial de informações sobre a cuít 
tura contido nestas relações. , j 

0 menor número de boas correlações entre; 
os dois tipos de variáveis, para o tr igo, pode
ria ser atribuído ao hábito mais diferenciada 

_dos variáveis agronômicas em relação is variai 
~ve*ís espectrais durante o ciclo da cultura. 0ü-
seja, nem sempre há relação do tipo linear en] 
tre^ambos os tipos de variáveis; ou mesmo, a re
lação pode ser linear numa fase do ciclo e dei 
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Outro iipo noutra fase. Seria interessante, en 
tão, que fossem feitas investigações a respeT 
to d* tais reiicoes para as diferentes fases dõ 
ciclo biológico do trioo. j 

No caso do fe i jão, houve correlações a l ta 
mente significativas U 1 . e * Si) para: j 

• cobertura verde (COV) com as 7 variáveis es 
pectrais; 

- fitonassa (PMV) com RTM3, RTM4 e os 3 índices 
de vegetação (RRS. R?JD e RTV); e. 

- Índice de área fo l iar (IAF) con 5 das 7 varia 
veis espectrais. 

Ho caso do trigo, as raelhores correlações' 
lineares foram para: 

- cobertura verde (COV) com RTM4 e os indices 
RNO e RTV, 

- fitomassa (PW) cora RTH?; e 
- índice de área fol iar (IAF) ccn RT"4 e os Tn 

dices RRS e RND (em concordância con Bauer et 
t i . , 1980; Bauer et a i . , 1931; Ahlricrs e 
Bauer, 1933; Asrar et a i . , 1984 e Hatfield et 
• 1 . , 1985. 

Assi«n, verifica-se que mudanças nas varia 
veis IAF, PKV e COV são manifestadas ms reflec 
tãncias dos dosséis culturais de trigo e, prin 
cipalmcnte, de feijão, de acordo com o modelo 
1 lrn-«r simples. 

Ho caso da fítorrassa do trigo, provavelnen 
jte não houve boas correlações pelo motivo de 
jgue as folhas constituem-se na naior porção das 
rareas refletidas das plantas tm desenvolviren 
sto, quando vistas verticalmente. No caso lo trT 
[go, a áre3 fol iar deve atingir um r-íxiro próxi-
;mo do noraento em que ocorre a fase reprodutiva 
(das plantas. Durante esta fase reprodutiva, as 
[plantas acumulam fite-assa principalmente nos 
(grãos, os quais contribuem con uma porção rela
tivamente pequena da área de planta vista pelo 
(sensor. Assim sendo, após atingir um rixirno de 
área fo l iar , as acumulações de fitomassa conti
nuam, mas provavelmente sem a correspondente 
resposta espectral. 

Ainda analisando a Tabela 1 , verifica-se 
que o maior potencial de boas correlações ocor_ 
reu para as bandas RTK3 e RTM4 e principalmente 
para os três modelos de indices de vegetação 
(RRS, RND e RTV). | 

De cjualquerforma.observa-seque as rela^ 
ções entre as três variáveis agronômicas e as 
sete variáveis espectrais não seguem os mesmos 
padrões^indistintamente, seja qual for a cultu
ra. Então, torna-se necessário investigar es_ 
tes tipos de relação para cada cultura, separa
damente, i 

Finalizando, pode-se Indicar que as varia 
veis espectrais,^principalmente na faixa do ve? 
ntelho e do jV próximo, bem como as combinações 
destas variáveis por meio de índices de vegeta; 
ção.sao sensíveis ãs variações de valores de 
variáveis agronômicas de grande interesse. AsJ 
sim, elas poderiam servir como Interessantes da 
dos para modelos de estimativas de rendimentos 
agrícolas. j 

'4. CONSIDERAÇÕES FINAIS i I 

Principalmente no caso do fei jão; houve* 
boas respostas correlativas. pelo rodeio linear; 
simples, o;s oarcas sirmuaas i« ( K I M I , £, s,\ 
4) e dos índice» de vegetação RRS, K:ÍD e RTV.I 
quando estas variáveis espectrais são confronj 
tídas coa indicadores de desenvolvimento e dõj 
vigor das culturas (caso IAF, PHV c COV). j 

1 __ 0 Riicr potencial de sensibilidade das va] 
r i iveis espectrais ãs mudanças das variáveis' 
agronõ-.uas ccorre-j para as bandas RTM3 c RTf'4, 
e, principalmente, E*ra os três índices de vege 
tacao (RRS. F.r.D e RTV). "| 

! Cada cultura deve apresentar un tipo de re; 
lacão entre cs deis t i pes de variáveis, não sê[ 
podendo generalizar que o tipo de relação en 
t ie o IAF e a RRS, per execplo, vale para ambas' 
as culturas. j 

A radicetr ia de CÍTDO, realizada com os| 
devidos cuidados r.etodolcaicos, constitui-se en 
excelente ferrar,en?.a para o desenvolvimento _ e! 
a verificação de rodeios de radiação de dosséis; 
ou modelos íe esti-ativas de rendimentos agríco 
Ias. 
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