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“Quando vi tanto mato seco 

Em meu interior chorei 

O sol rachava minha pele 

E sem esforço suei 

Vendo o sol reinar absoluto 

Vendo toda vegetação de luto 

Por chuva eu supliquei 

(...) 

O tempo passou voando 

E novembro logo chegou 

E aquele mato seco 

Muito mais seco ficou 

A chuva então veio 

E toda aquela vegetação molhou 

 

Em uma semana apenas 

Toda aquela vegetação 

Virou um manto verde 

Em todo o imenso sertão 

E o verde tomou conta 

De toda aquela região” 

 

 

Nilson Rutizat 

 



 

 

 

 

RESUMO 
 

 
A presente pesquisa tem como objetivo identificar o índice de vegetação (IV) que melhor 
descreve a biomassa verde da vegetação de caatinga por intermédio do uso dos dados 
derivados de sensoriamento remoto e de processamento digital de imagens. O estudo foi 
desenvolvido em uma área de vegetação de caatinga e abrange parte do município de 
Curaçá, situada entre as coordenadas UTM 420055 E e 8981385N e UTM 445953 E e 
9008586 N, ocupando 704.79 Km², cerca de 11% do território de Curaçá. O 
desenvolvimento dessa temática é pertinente, pois é escasso na literatura os estudos que 
indiquem o índice de vegetação eficaz para descrever a biomassa verde da vegetação de 
caatinga. Além disso, esta pesquisa é uma maneira de fortalecer as discussões acerca da 
importância em se estudar a vegetação de caatinga. Os procedimentos metodológicos que 
norteiam essa pesquisa estão estruturados em quatro etapas: na primeira etapa foram 
adquiridos os dados vetoriais (base de dados do SIG Bahia e dados de vegetação do 
PROBIO) e dados raster (imagens de LANDSAT). A segunda etapa consistiu no pré-
processamento da cena LANDSAT, onde aplicou-se o realce de contraste. Na terceira etapa 
o processamento da imagem foi realizado com o recorte das cenas, aplicação do Optimum 
Index Factor; elaboração das composições coloridas, geração das classificações 
supervisionadas, retificação radiométrica, cálculo dos principais índices de vegetação e 
realização da tabulação cruzada. Na quarta etapa foram realizadas expedições de campo e 
coletados dados com o auxilio do GPS (Global Positioning System) os quais, 
posteriormente, subsidiaram o cálculo dos índices Kappa, PABAK e dos Erros de Omissão e 
Comissão. Os resultados oriundos dessa pesquisa apontam que a área de estudo apresenta 
considerável expressividade de vegetação de caatinga (86%), sendo que alguns espaços 
ainda resguardam paisagens pouco alteradas pela ação antrópica. Essa pesquisa também 
inspirou a elaboração de um índice para a investigação de dados geográficos, a 
simultaneidade geográfica. Os procedimentos utilizados para identificação de biomassa 
verde em área de caatinga revelaram que o ARVI, NDWI, NDVI, RS e SARVI são 
recomendados para o mapeamento de áreas de Savana-Estépica Arborizada densa. O 
ARVI também é indicado para a identificação de Savana-Estépica Arborizada rala, assim 
como o RS e o NDVI. Todos os índices são indicados para a o mapeamento de áreas de 
Solo Exposto, exceto, o NDWI. Os procedimentos metodológicos utilizados nessa pesquisa 
foram satisfatórios e os resultados alcançados representam uma ferramenta para o 
monitoramento da vegetação de caatinga. 
 

Palavras-chave: índice de vegetação, vegetação de caatinga, processamento digital de 
imagens, simultaneidade geográfica.  

 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
ABSTRACT 

 
 

This research aims to identify the vegetation index (VI) that best describes the green 
biomass of Caatinga vegetation through the use of data derived from remote sensing and 
digital image processing. The study was conducted in an area of Caatinga vegetation and 
covers the municipality of Curaçá, located between UTM coordinates 8981385N and 420055 
E and 445953 E and UTM 9008586 N, occupying 704.79 km², about 11% of the territory of 
Curaçá. This theme is relevant as there is no information in the literature indicating which 
vegetation index better describes the green biomass of Caatinga vegetation. Furthermore, 
this research is a step to reinforce discussions about the importance of studying Caatinga 
vegetations. The methodological procedures that guide this research were organized in four 
stages: the first step was acquiring vector data (database SIG Bahia and PROBIO) and 
raster (Landsat images). The second step comprised the pre-processing of LANDSAT scene 
by applying contrast enhancement. In the third stage was performed  the image processing 
with scenes cutting, application of Optimum Index Factor, development of color 
compositions, generation of supervised classifications, radiometric correction, calculation of 
main vegetation indices and performing the cross-tabulation. In the fourth stage, field 
expeditions were carried in order to collect data with the help of GPS (Global Positioning 
System) which subsequently supported calculation of Kappa, PABAK, omission and 
commission errors. The results from this study indicated that the sampled area has a 
considerable expressiveness of Caatinga vegetation (86%), with some portions that suffered 
small changes due to human action. This research also inspired the development of an index 
for the investigation of spatial data, geographical simultaneity. The procedures used for 
identification of green biomass in an area of caatinga revealed that ARVI, NDWI, NDVI, RS 
and SARVI are recommended for mapping areas Savana-Estépica Arborizada densa. The 
ARVI, RS and NDVI are also suitable for identifying Savana-Estépica Arborizada rala. All 
indexes shown are fit for mapping areas of exposed soil, except the NDWI. The 
methodological procedures used in this study were satisfactory and the results represent a 
tool for monitoring of caatinga vegetation. 
 
Keywords: vegetation index, caatinga vegetation, digital image processing, geographical 
simultaneity. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

O monitoramento da superfície terrestre é imprescindível para subsidiar o estudo dos 

fenômenos que nela ocorrem. Assim, é importante a utilização de técnicas que possibilitem 

o conhecimento e monitoramento da superfície da Terra. Nesse cenário destaca-se o 

sensoriamento remoto que é utilizado para identificar feições, processos e fenômenos que 

ocorrem na superfície terrestre, principalmente no âmbito do gerenciamento dos recursos 

naturais. 

O significativo avanço tecnológico dos sensores remotos, aliado ao desenvolvimento 

dos computadores e softwares, possibilitou uma maior facilidade, rapidez e acurácia na 

aquisição e tratamento de dados coletados. Assim, o acesso aos dados derivados de 

sensoriamento remoto promoveu transformações expressivas no monitoramento, na análise 

dos fenômenos naturais e na forma de observar a relação homem/natureza.  

Os resultados derivados do uso dessa técnica permitem ao analista perceber a 

dinâmica inerente à superfície terrestre e assim criar mecanismos que possibilitem amenizar 

os problemas socioambientais de modo a contribuir para a sustentabilidade do meio 

ambiente.  

Diante disto, o sensoriamento remoto e o processamento digital de imagens 

constituem-se em instrumentos essenciais para subsidiar a elaboração de diretrizes capazes 

de auxiliar na análise das diversas formas de apropriação do solo pelo homem, permitindo a 

identificação e a análise desses processos de maneira eficaz e com alto grau de acurácia. 

No presente estudo, pretende-se utilizar os produtos derivados de sensoriamento remoto e 

do processamento digital de imagens para definir o índice de vegetação que melhor 

descreve a biomassa verde da vegetação de caatinga.  

Optou-se em realizar esse estudo em área de vegetação de caatinga, pois esta 

fisionomia abrange considerável área do Estado da Bahia e outros estados: Sergipe, 

Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará, Piauí e Minas Gerais, 

ocupando uma área de aproximadamente de 800.000 Km² e11% do território nacional 

(IBGE, 1985). O Bioma Caatinga apresenta grande diversidade de flora, utilizada para a 

medicina, e possui inestimável significado para as comunidades nela inserida, uma vez que 

a mesma proporciona o sustento de várias famílias nordestinas (DRUMOND et al., 2000).  

A disseminação do discurso em torno do baixo índice de biodiversidade do Bioma 

Caatinga é pautada em alguns mitos, tais como: a homogenia, baixo endemismo e bioma 

pouco alterado pela ação antrópica. A perpetuação desse discurso condicionou a restrição 
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de recursos financeiros para o desenvolvimento de pesquisas e a não inclusão do Bioma em 

planos de desenvolvimento regional (SILVA, 2004).  

Vários estudiosos, tais como: Silva (2004), Drumond et al., (2000) e Giulietti et al., 

(2002) têm contribuído para a desmistificação dessa problemática, pois pesquisas apontam 

a grande diversidade de espécies, o alto endemismo e considerável parcela do Bioma é 

dizimada por pressões antrópicas. O Bioma Caatinga, em especial sua flora, necessita de 

maior atenção e intervenção do poder estatal, no sentido de preservar e promover a 

sustentabilidade ambiental. Sendo assim, hoje se pode afirmar que o Bioma Caatinga não é 

pobre em espécies e em endemismo, mas carente de estudos e incentivos. 

A utilização das técnicas de sensoriamento remoto aliada ao tratamento, manipulação 

e extração de informações de imagens de satélite podem auxiliar na geração de 

mecanismos para a análise e monitoramento desse recurso natural. Nesse sentido, o estudo 

de áreas com ou sem cobertura vegetal, a partir dos índices de vegetação, configura-se em 

um instrumento norteador para a compreensão da distribuição da vegetação, além de 

possibilitar a detecção de mudanças da vegetação oriundas das atividades antrópicas.  

O desenvolvimento dessa temática é pertinente, pois são escassos na literatura 

estudos que indiquem o índice de vegetação eficaz para descrever a biomassa verde da 

vegetação de caatinga. Este estudo, portanto, investiga como a vegetação de caatinga é 

mapeada pelos diferentes índices de vegetação, contribuindo assim para o aperfeiçoamento 

de metodologias voltadas para o mapeamento e monitoramento desse tipo de fisionomia. 

 

1.1 OBJETIVOS 

 

GERAL: Identificar o índice de vegetação que melhor quantifica a biomassa verde de 

vegetação de caatinga no município de Curaçá/BA. 

 

ESPECÍFICOS:  

 Realizar a caracterização física da área de estudo. 

 Elaborar mapa com a identificação das fisionomias de caatinga. 

 Realizar trabalho de campo para validar os mapas interpretados. 
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1.2 SÍNTESE DOS PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Os procedimentos metodológicos empregados na modelagem para identificação de 

biomassa verde em áreas de caatinga estão esquematizados em quatro etapas: Aquisição 

de Dados, Pré-Processamento, Processamento e Etapa de campo, como mostra a figura 01.  

 

Figura 01: Fluxograma Metodológico. 

 

Na etapa de aquisição de dados foram adquiridos dados vetoriais do SIG Bahia (SEI, 

2002), dados de vegetação do PROBIO (2006) e arquivos raster (imagens de satélite). 

Após a aquisição das imagens de satélite foi realizado o Pré-Processamento da 

imagem que consistiu no realce de contraste. Na etapa do Processamento foram realizados 

os seguintes procedimentos:  

a) Recorte das cenas com os limites da área de estudo;  

b) Aplicação do Optimum Index Factor; 

c) Composição Colorida falsa-cor; 

d) Geração das classificações supervisionadas; 

e) Retificação Radiométrica; 

f) Cálculo dos principais índices de vegetação;  

g) Realização da tabulação cruzada. 

Na etapa de campo foram coletados dados com o auxilio do GPS (Global Positioning 

System) para aperfeiçoar o mapa de fisionomias da vegetação de caatinga. Além disso, os 
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dados coletados em campo foram utilizados para calcular os índices Kappa e PABAK e os 

erros de omissão e de comissão. 

 

1.3 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

 

A dissertação está estruturada em três capítulos. No primeiro capítulo temos a 

introdução, os objetivos que norteiam o presente trabalho, a síntese dos procedimentos 

metodológicos, a localização e caracterização da área de estudo.  

O segundo capítulo trata sobre o processamento digital das imagens LANDSAT (Land 

Remote Sensing Satellite) e o mapa com a identificação das fisionomias de vegetação 

predominantes na área de estudo. 

O terceiro capítulo consiste na produção dos principais índices de vegetação 

existentes na literatura e análises estatísticas. 

Posteriormente serão apresentadas as considerações finais acerca da temática 

estudada, assim como as conclusões e recomendações. 

 

1.4 MODELAGEM 

 

A representação dos fenômenos e processos que ocorrem na superfície é primordial 

para o monitoramento e gerenciamento dos recursos naturais, bem como para analisar e 

avaliar as transformações produzidas pelo homem. Diante disso, ressalta-se a importância 

da modelagem enquanto instrumento eficaz para a representação da realidade. 

A modelagem é um procedimento teórico de representação dos fenômenos e 

processos que ocorrem na superfície terrestre, pois corresponde “a um conjunto de técnicas 

com a finalidade de compor um quadro simplificado e inteligível do mundo, como a atividade 

do homem perante a complexidade aparente do mundo que o envolve.” 

(CHRISTOFOLETTI, 1999, p. 18).  

Nesse sentido, a modelagem consiste em qualquer representação simplificada “da 

realidade ou um aspecto do mundo real que surja como de interesse do pesquisador, que 

possibilite reconstruir a realidade, prever um comportamento, uma transformação ou uma 

evolução” (HAGGETT; CHORLEY, 1967; 1975 apud CHRISTOFOLETTI, 1999).  

Este trabalho apresenta a aplicação de procedimentos metodológicos para 

identificação de fisionomias de vegetação e geração de índices de vegetação através do uso 

de sensoriamento remoto e do processamento digital de imagens, sendo que a modelagem 

desenvolvida nesse estudo consiste em averiguar a aplicabilidade dos índices de vegetação 
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para o mapeamento de áreas de vegetação de caatinga, de modo a verificar o índice de 

vegetação que melhor representa a biomassa verde desse tipo de vegetação.  

 

1.5 LOCALIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

 

A área de estudo está localizada no município de Curaçá, situada no semiárido baiano 

e inserida no Bioma Caatinga. Está limitada pelas coordenadas UTM (Universal Transversa 

de Mercator) 420055 E, 8981385N, UTM 445953 E e 9008586 N, conforme observado na 

figura 02. 

O município de Curaçá possui, aproximadamente, 592 km de distância da capital do 

Estado da Bahia, Salvador. As principais rodovias de acesso a partir de Salvador são: as BR 

235, BR 116, BR 407 e a BA 210.  

Dados da Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia - SEI apontam 

que Curaçá possui 34.421habitantes, distribuídos em 6442.190 Km² de unidade territorial, 

com densidade demográfica de 5,36 hab/km². 

Curaçá está inserida na Mesorregião Geográfica do Vale São-Franciscano da Bahia e 

na região econômica do Baixo Médio São Francisco e no Território de Identidade Sertão do 

São Francisco. A economia do município é baseada na agropecuária e de acordo com SEI 

no ano 2008 destacou-se a produção de banana (22.440 t), manga (10.580 t), melancia 

(7.960 t) e mandioca (7.630 t); já a pecuária é marcada pela criação de caprinos (180.244 

cabeças), ovinos (92.140 cabeças) e galos, frangas, frangos e pintos (21.583 cabeças). 

O município apresenta infraestrutura de serviços ainda deficitária, contando com uma 

agência bancária, uma casa lotérica, uma agência postal, empresas de transporte rodoviário 

interurbano e urbano, uma unidade de saúde municipal, três estabelecimentos de ensino de 

nível médio e dois de nível fundamental na área urbana, além de 23 unidades escolares de 

ensino fundamental da rede municipal concentradas na zona rural. 

A área de estudo está situada aproximadamente a 20 km da sede do município e 

representa 704.79 Km², ou seja, corresponde a 11% do município de Curaçá. O acesso à 

área de estudo só é possível através de estradas sem pavimentação e como mostra a figura 

02. 

Optou-se em realizar esse estudo em uma porção do território de Curaçá, pois de 

acordo com dados do PROBIO (2006), na área selecionada encontra considerável 

expressividade de vegetação de caatinga. 
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 Figura 02: Localização da Área de Estudo. Fonte: Adaptado dos dados da SEI (2002) 
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2  CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

 

Neste item abordaremos as principais características climáticas e hidrográficas, 

geomorfológicas, geológicas, pedológicas e de vegetação predominantes da área de estudo.  

 

2.5 Características Climáticas e Hidrográficas 

 

A área de estudo está inserida no Bioma Caatinga, no semiárido baiano e possui clima 

árido a semiárido. No clima árido a semiárido, os índices pluviométricos anuais variam entre  

250 mm a 500 mm e as condições térmicas anuais situam acima de 24ºC (RADAMBRASIL, 

1983). 

A região é marcada por dois períodos: seco e chuvoso, como podem ser observados 

na figura 03. 

 

 

 

 

No verão registra-se o período chuvoso e no inverno o período seco. Os meses de 

novembro e dezembro não foram representados na figura 03, pois não há informações 

disponíveis de precipitação com relação a esses meses.  

O déficit hídrico e as elevadas temperaturas contribuem para a formação de um 

cenário marcado pela aridez, com secas prolongadas, e chuvas irregulares durante o ano. O 

município é cortado por poucos rios perenes, com destaque para o Rio São Francisco, e 

vários rios intermitentes.  

Figura 03: Dados de precipitação do município de Curaçá no ano de 2009. 
Fonte: INEMA (2010) 



20 

 

 

 

O município de Curaçá está inserido na Bacia do São Francisco e na Sub-Bacia do 

Sub-médio São Francisco.   

 

2.2 Características Geomorfológicas 

 

De acordo com dados da SEI – Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais 

da Bahia (2002), o município de Curaçá está assentado em dois compartimentos 

geomorfológicos: Pediplano Sertanejo e Várzeas e Terraços Aluviais. 

A área de estudo está completamente inserida no Pediplano Sertanejo. Nessa 

unidade predominam formas de aplanamento, apresentando formações superficiais que 

indicam remanejamento sucessivo de material. Os processos de erosão fazem aflorar na 

superfície a rocha pouco alterada, localmente formando lajedos (RADAMBRASIL, 1983).  

Várzeas e Terraços Aluviais é uma unidade representada por áreas planas, resultante 

da acumulação fluvial ou de enxurradas, contendo várzeas e terraços. As planícies 

correspondem às áreas periodicamente inundáveis enquanto os terraços são inundados 

apenas nas cheias excepcionais (RADAMBRASIL, 1983). 

As Várzeas e Terraços Aluviais concentram-se na porção norte do município de 

Curaçá e correspondem as áreas inundáveis do vale do Rio São Francisco, as quais são 

aproveitadas para o desenvolvimento de projetos agrícolas. Na área delimitada para esse 

estudo não há ocorrência de Várzeas e Terraços Aluviais. 

O Modelo Digital de Terreno (figura 04) aponta que a área de estudo é relativamente 

plana apresentando altitudes que variam entre 382m a 679m, sendo que a maior altitude 

corresponde a Serra da Natividade.  

 

2.3 Características Geológicas  

 

A área encontra-se inserida na Província da Borborema e São Francisco Norte. A 

Província da Borborema está localizada na porção central e nordeste da área de estudo e 

constitui-se de terrenos ou faixas de dobramentos associados às orogêneses do Meso e 

Neoproterozóico, incluindo fragmentos antigos do Arqueano/Paleoproterozóico, bacias 

sedimentares tafrogênicas Mesozóicas e coberturas superficiais recentes (MEDEIROS et al., 

2000; CPRM, 1994). 

Já a Província São Francisco Norte concentra-se na porção norte e sul da área 

estudada, configurando-se como uma entidade de consolidação Pré-Brasiliana, com história  
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Figura 04: Modelo Digital do Terreno da área de estudo. 
Fonte: Adaptado de <http://www.relevobr.cnpm.embrapa.br/download/ba/sc-24-v-d.htm> 05/12/2011.
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evolutiva desde o Arqueano até o Neoproterozóico. Congrega no seu embasamento suítes 

metaplutônicas, seqüências metavulcano-sedimentares e cinturões granulíticos de idade 

Arqueana a Paleoproterozóica (Medeiros  et al., 2000). 

A geologia da área (figura 05) engloba os complexos Cabrobó (Proterozóico), Marancó 

(Proterozóico), Santa Luz (Arqueano) e Sobradinho/Remanso (Arqueano). No complexo 

Cabrobó (264 ha), encontra-se os seguintes litotipos: anfibolito, gnaisse, metagrauvaca, 

metarcoseo, migmatito e quartzito e estes são encontrados na porção nordeste da área. Os 

litotipos do complexo Marancó (529 ha) afloram na região nordeste e estão representados 

por anfibolito, ardósia, filito, metacalcário, metarriolito, metarritmito, metassiltito, quartzito, 

rocha metavulcanica intermediária e xisto. O complexo Santa Luz (16,8 ha) encontra-se na 

porção sul da área de estudo é representado por migmatito, kinzigito, rocha calcissilicática, 

quartzito ferruginoso, rocha metaultramáfica, ortognaisse, paragnaisse e rocha metamáfica. 

O complexo Sobradinho/Remanso (4,8 ha) situa-se a norte e nordeste com predominância 

de migmatito e ortognaisse (CPRM, 1994). 

O Grupo Macururé (34,825 ha) corta toda a área estudada. Neste grupo existe a 

ocorrência de metaritmito, xisto, metagrauvaca. As formações Acauã (8,8 ha) e Acauã Juetê 

(2,3 ha), situadas a sul e oeste, respectivamente, pertencem ao Grupo Estância, e nessas 

áreas encontra-se calcilutito, argilito, siltito e calcarenito. Situada a oeste também ocorre à 

formação Gnaisse Bangue (329 ha), onde registra-se a ocorrência de gnaisse, serpentinito, 

metapiroxenito (CPRM, 1994). 

Na área de estudo também se encontra fragmentos de Corpos metamáficos e 

metaultramáficos (APµ), Granitóides indiscriminados (MPᵞi) e Coberturas detríticas 

indiferenciadas (NQdi) que ocupam 371 ha, 1,1 ha e 213 ha, respectivamente, da área do 

terreno. 

 

2.4 Características Pedológicas 

 

As características climáticas associadas aos aspectos geomorfológicos e geológicos 

são importantes para a formação dos solos. As peculiaridades desses aspectos ambientais 

predominantes na área de estudo contribuem para a formação dos seguintes tipos de solos: 

a) Cambissolo Háplico; b) Luvissolo Crômico; c) Neossolo Litólico; d) Planossolo Háplico; e) 

Vertissolo, conforme observado na figura 06. A descrição dos tipos de solo pode ser 

encontrada no RADAMBRASIL (1983) e no Manual Técnico de Pedologia (2007). 
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Figura 05: Aspectos Geológicos da área de estudo. Fonte: Adaptado da CPRM (1994). 
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Figura 06: Mapa de solo da área de estudo. Fonte: Adaptado dos dados da SEI (2002). 



25 

 

 

 

a) Cambissolos Háplico Eutrófico (CXve) 

Esse tipo de solo apresenta horizonte B incipiente ou câmbico e que se caracteriza por 

ser pouco evoluído. Esse solo ocorre na porção oeste e sul e ocupa 5,5 ha da área de 

estudo. 

De modo geral, são solos que possuem alta fertilidade natural, favoráveis para o 

desenvolvimento da agricultura. Além disso, tendem a ocorrer em áreas planas, o que 

também facilita tal atividade econômica. A principal limitação para a realização de atividades 

agrícolas nesse tipo de solo é a escassez de água, decorrentes da distribuição irregular de 

chuvas. 

b) Luvissolo Crômico Órtico (TCo) 

Compreende solos minerais, não hidromórficos com horizonte B textural ou B nítrico. A 

transição para o horizonte B é abrupta e podem apresentar pedregosidade na parte 

superficial. Esse tipo de solo é predominante na área de estudo ocupando 15,4 ha. 

Normalmente são solos poucos profundos com aproximadamente 60 a 120 cm. 

c) Neossolo Litólico Eutrófico (RLe) 

São solos pouco evoluídos e sem horizonte B diagnóstico. O horizonte A localiza-se 

diretamente junto à rocha, ou seja, o horizonte A é pouco espesso (com menos de 30 cm de 

espessura). Esse solo abrange 1,4 ha da área de estudo, sendo predominante na porção 

norte e oeste. 

d) Planossolo Háplico Eutrófico Solódico (SXd) 

Compreende solos minerais mal drenados com horizonte superficial aluvial que 

contrasta abruptamente com o horizonte B. Característica bem distintiva desse tipo de solo é 

a diferenciação acentuada entre os horizontes A ou E e B. É típico nesse solo a presença de 

blocos angulares ou estruturas prismáticas. 

Esses solos normalmente ocorrem em áreas planas, e na área de estudo esse tipo de 

solo concentra-se na porção norte, leste e sul ocupando 16,3 ha do terreno. 

e) Vertissolo (V) 

Apresentam sequência de horizontes A e C, são solos com drenagem imperfeita e 

com permeabilidade lenta, ou seja, não são hidromórficos e possuem alto teor de argilo-

minerais do grupo montmorilonita. 

São solos minerais, com horizonte vértico, com cores desde escuras a amareladas, 

acinzentadas ou avermelhadas, profundos e pouco profundos, geralmente com presença de 

fendas no perfil. Esse solo ocorre na porção central e ocupa 1,1 ha da área de estudo. 
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2.5 Características da Vegetação 

 

A vegetação predominante na área de estudo é do tipo caatinga, exclusiva do território 

brasileiro. É caracterizada por ocorrer em áreas com deficiência hídrica originária da baixa 

pluviosidade, alta evapotranspiração e distribuição irregular de chuvas (RODAL et al., 1992). 

Nas áreas de vegetação de caatinga predomina a savana-estépica, tipologia marcada pela 

presença de fanerófitos caducifólios espinhosos de pequeno porte, caméfitos e terófitos 

(RADAMBRASIL, 1983). 

De acordo com o MMA (2002) são reconhecidos 12 tipos diferentes de Caatingas, com 

grande diversidade de espécies vegetais, muitas das quais endêmicas ao Bioma Caatinga, 

onde estima-se que pelo menos 932 espécies já foram registradas para a região, sendo 380 

endêmicas 

Dados do PROBIO (2006) apontam que a área de estudo possui considerável 

predominância de vegetação de caatinga e encontram-se as seguintes Regiões 

Fitoecológicas: Savana-Estépica Arborizada, Savana-Estépica Floresta e área antrópicas, 

como observado na figura 07. As principais características inerentes a estas fisionomias 

podem ser encontradas no Manual Técnico da Vegetação Brasileira elaborado pelo IBGE 

(1992) e no PROBIO (2006). 

A Savana-Estépica Arborizada (Ta) ocupa a 21,9 ha da área de estudo e possui 

características florísticas da fisionomia ecológica semelhantes à Savana-Estépica 

Florestada, entretanto, as espécies que compõem esse subgrupo possuem alturas inferiores 

a 5m e 7m. Os indivíduos estão dispostos na superfície de maneira espaçada, existindo 

clareiras entre eles. Nas regiões interplanálticas predominam os gêneros Spondias, 

Cammiphora leptophloeos, Cnidoscolus Phyllacanthus, Aspidosperma Pyrifolium, Mimosa, 

dentre outros.  

As áreas de Savana-Estépica Florestada (Td) apresentam espécies com 5m a 7m de 

altura, mais ou menos denso, com troncos grossos e galhos bastante ramificado e provido 

de espinhos, com total decidualidade nas épocas de estiagem. Também ocorre na 

depressão interplanáltica, sendo caracterizada pela ocorrência dos gêneros: Cavanillesea, 

Chorisia, Schinopsis, Astonium e algumas leguminosas (Acácia, Mimosa e Cassia). Na área 

de estudo esse tipo de vegetação ocupa 43,6 ha. 

As Áreas Antrópicas caracterizam-se por locais em que houve a supressão da 

vegetação pela expansão da agropecuária e ocupa 4,8 ha.  

 

 



27 

 

 

 

Figura 07: Mapa de Vegetação. Fonte: Adaptado dos dados do PROBIO (2006). 
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CAPÍTULO 2:  

IDENTIFICAÇÃO DAS FISIONOMIAS DE VEGETAÇÃO NA 

REGIÃO DE CURAÇÁ/BA ATRAVÉS DAS GEOTECNOLOGIAS
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1 INTRODUÇÃO  

 

A vegetação apresenta significativa relevância no processo evolutivo das paisagens, 

pois revela diversos arranjos, construídos ao longo do tempo, e as formas de apropriação 

dos recursos naturais pelo homem. 

Santos (2004, p. 90), afirma que “a vegetação é um elemento do meio natural muito 

sensível às condições e tendências da paisagem, reagindo distinta e rapidamente às 

variações”. O estudo da vegetação permite identificar as interferências (naturais e 

antrópicas) na paisagem, de modo a compreender a dinâmica socioambiental a ela 

atribuída. Nesse contexto, a paisagem aqui é entendida como um conjunto de “elementos 

geográficos que se articulam uns com os outros e os elementos podem ser do domínio 

natural, humano, social ou econômico.” (CHRISTOFOLETTI, 1999, p.80). 

A vegetação de caatinga representa inestimável potencial social econômico e cultural 

para o sertanejo, uma vez que a mesma é a base da produção de lenha, carvão, estacas, 

material para construção e outros produtos como: frutos, plantas medicinais, fibras e mel, 

sendo de extrema importância para a população (Ministério do Meio Ambiente - MMA, 

2008). No entanto, toda a potencialidade inerente a vegetação de caatinga tem sido 

ameaçada, pois o extenso processo de devastação da vegetação de caatinga tem 

provocado o uso predatório dos seus recursos naturais, comprometendo assim a 

biodiversidade desse ambiente.  

Além disso, durante muito tempo, a vegetação de caatinga foi considerada 

homogênea, pobre em espécies e endemismo e um ambiente pouco alterado. Discurso esse 

que contribuiu para a perpetuação do status de segundo plano da vegetação de caatinga 

quando se discutem políticas para o estudo e a conservação da biodiversidade do país 

(SILVA, 2004).  

Nos últimos anos, a vegetação de caatinga passou a ser estudada mais 

detalhadamente, onde se destacam os seguintes estudos: Zoneamento Agroecológico do 

Nordeste (SILVA et al., 1993), PROBIO (2006) e o Seminário de Planejamento Ecorregional 

da Caatinga (VELLOSO et al., 2002). Todavia, pouco ainda se conhece das suas 

potencialidades, muitas espécies não foram descritas e são escassa informações a respeito 

dos seus aspectos fisiológicos. 

Como forma de ampliar os estudos no que concerne ao mapeamento da vegetação de 

caatinga, neste capítulo, serão identificadas as principais fisionomias de vegetação de 

caatinga da região de Curaçá, a partir do sensoriamento remoto e do processamento digital 

de imagens.  
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Nesse capítulo foi elaborado o mapa com as principais fisionomias de vegetação de 

caatinga predominantes na área de estudo. Este instrumento cartográfico pode contribuir 

para o gerenciamento e monitoramento das atividades desenvolvidas no território, pois a 

partir do mesmo pode-se inferir a respeito das condições geoambientais, além de possibilitar 

a identificação dos processos de degradação ambiental.  

O mapa com as fisionomias da vegetação de caatinga também subsidiou a elaboração 

da metodologia para a identificação do índice de vegetação que melhor quantifica a 

biomassa verde da vegetação de caatinga.  

A elaboração de ferramentas de análise das fisionomias de vegetação de caatinga 

configura-se em um instrumento que poderá ser útil para a gestão e o planejamento 

ambiental, pois pode auxiliar na elaboração de políticas públicas condizentes com as 

peculiaridades locais, de modo que a esfera governamental direcione maiores investimentos 

para o gerenciamento sustentável da vegetação de caatinga e incentive o desenvolvimento 

de pesquisas científicas no que diz respeito a essa temática.  
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2 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  

 

Os procedimentos metodológicos aqui traçados culminaram no mapa com as 

principais fisionomias de vegetação predominantes na área de estudo. Os procedimentos 

metodológicos estão esquematizados na figura 08.  

 

 

Figura 08: Fluxograma Metodológico do capítulo 2. 

 

 2.1 Levantamento Bibliográfico e Composição da Base Cartográfica 

 

A revisão bibliográfica consiste na explanação e discussão de conceitos e 

metodologias pertinentes à temática trabalhada, subsidiando a elaboração de uma base 

conceitual atualizada e consistente, de modo a fundamentar teoricamente o presente 

estudo.  

 

2.2  Aquisição de Dados 

 

Nessa etapa foram obtidos dados de sensoriamento remoto, (imagens LANDSAT) os 

quais foram adquiridos no site do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais – INPE 

(www.inpe.com.br).  

Foram utilizadas as imagens do sensor Thematic Mapper (TM) do satélite LANDSAT 

5, obtidas na órbita 217 ponto 66, imageadas em 04/06/2009. É importante salientar que a 

utilização das cenas do ano de 2009 não compromete o referido estudo, pois não se 
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pretende realizar o diagnóstico da vegetação atual, mas sim a caracterização da biomassa 

verde através de índices de vegetação. 

As imagens LANDSAT obtidas no site do INPE estavam em formato geotiff no sistema 

de projeção plana Universal de Transversa de Mercator (UTM), Datum WGS84 e Zona 24 e 

foram convertidos de geotiff para formato idrisi. 

Além disso, utilizaram-se as bases digitais da SEI (2002) e o mapa de vegetação do 

Projeto PROBIO (2006). 

 

2.3 Processamento Digital de Imagens  

 

O processamento digital de Imagens tem como finalidade a manipulação de imagens 

para melhorar o aspecto visual de certas feições estruturais e texturais, permitindo ao 

analista subsídio para a sua interpretação.  

Diversos autores discutem essa temática, tais como: Fonseca (2000), Novo (1995), 

Crosta (1993), Florenzano (2002), Gonzalez; Woods (2000), Mather (2004) e Jensen (2009). 

 

2.3.1 Recorte e Realce de Imagem 

 

Os limites da área de estudo foram estabelecidos mediante os seguintes critérios: 

ausência de nuvens na cena e considerável expressividade de vegetação de caatinga. 

Assim, para realizar o recorte da cena, utilizaram-se as coordenadas UTM 420055 E, 

8981385 N, UTM 445953 E e 9008586 N. 

Após o recorte foi aplicado o realce nas imagens, o qual consiste nas modificações da 

imagem para aperfeiçoar a sua aparência visual e realçar determinadas feições (EASTMAN, 

1998). Avaliação do contraste de uma imagem é realizada através da análise de seu 

histograma que representa a distribuição e frequências de pixels. Nesse estudo foi aplicado 

o realce de contraste linear em todas as cenas, pois foi o que apresentou resultados 

satisfatórios. Cabe ressaltar que esse procedimento foi utilizado apenas para a geração das 

composições coloridas. 

O realce de contraste linear expande os valores máximos e mínimos de números 

digitais, atribuindo novos valores de máximos e mínimos na imagem (EASTMAN, 1998). 

Esse redimensionamento condiciona maior distribuição dos pixels e, consequentemente, 

maior discriminação dos alvos pelo analista. 

 

2.3.2 Optimum Index Factor - OIF 
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Várias operações aritméticas (adição, subtração, multiplicação e divisão) podem ser 

realizadas com duas ou mais imagens oriundas de sensores remotos.  

Nesse sentido, Mather (2004, p. 112) afirma que as operações aritméticas permitem 

que duas ou mais faixas de uma imagem multiespectral (diferentes bandas espectrais de 

uma mesma cena) e multitemporal (bandas individuais de uma mesma cena imageada em 

datas diferentes) gerem uma nova imagem com propriedades e finalidades específicas. 

Essa capacidade de desempenhar as principais operações matemáticas é facilitada devido 

ao formato matricial (linha e coluna) inerente às imagens de satélite.  

O Optimum Index Factor (OIF) é uma operação que permite identificar a composição 

colorida com menor repetição de dados. O cálculo do OIF é baseado na razão entre o 

somatório dos desvios padrões dos números digitais pelo somatório dos coeficientes de 

correlação de bandas (Equação 01). 

 

 

(01) 

 

O numerador compreende o Stdev (X) que corresponde aos desvios padrões do canal 

x; Stdev (Y) o desvio padrão do canal y e Stdev (Z) ao desvio padrão do canal z. Já o 

denominador representa a correlação de bandas, sendo: RXY a correlação entre os canais 

X e Y, RXZ a correlação entre os canais X e Z e RYZ a correlação entre os canais Y e Z. 

O resultado dessa operação indicará a composição colorida adequada para a geração 

da classificação supervisionada, pois o maior valor obtido no cálculo do OIF índica a menor 

correlação de bandas, logo, será identificada a composição colorida com a menor repetição 

de dados. 

 

2.3.3 Composição Colorida Falsa-Cor  

 

As imagens adquiridas através de sensores remotos não são representadas por cores 

cromáticas (coloridas), mas através dos níveis de cinza. Para facilitar a interpretação de 

alvos e feições na cena, faz-se necessária a utilização de técnicas de composição colorida 

falsa-cor (CFC) que, segundo Moreira (2005), consiste na associação de cores primárias às 

informações espectrais, contidas em quaisquer três bandas de determinado sensor. 

Assim, as composições coloridas falsas cor baseiam-se na combinação de cores a 

partir as respostas espectrais dos alvos em pelo menos três bandas. 

RyzRxzRxy

zStdevyStdevxStdev
OIF
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2.3.4 Classificação Supervisionada 

 

A classificação de imagens de sensoriamento remoto é uma ferramenta capaz de 

atribuir a cada pixel da imagem determinada característica segundo a ocupação do solo, ou 

seja, caracteriza-se pelo agrupamento de elementos (classes ou áreas de treinamentos) 

com respostas espectrais comuns ou semelhantes (MOREIRA, 2005). 

A classificação supervisionada é gerada a partir de parâmetros estatísticos que 

possibilitam o agrupamento dos alvos, presentes nas imagens, em classes preestabelecidas 

pelo analista.  

Ao elaborar classificações supervisionadas, o analista deve possuir determinado 

conhecimento a respeito da área de estudo, pois o mesmo determinará as classes, o 

número de classes e identificará as mesmas, criando assim as áreas de treinamento. 

Há uma gama de algoritmos estatísticos que podem ser utilizados para a geração de 

classificações supervisionadas, no entanto, nessa pesquisa foram testadas: a) Máxima 

Verossimilhança (MAXVER) e b) Mínima Distância.  

O classificador MAXVER é caracterizado como do tipo “pixel a pixel” porque utiliza a 

informação espectral de cada pixel para encontrar regiões homogêneas. Este algoritmo 

considera a ponderação das distâncias entre as médias dos níveis digitais das classes, 

utilizando parâmetros estatísticos (TUTORIAL SPRING). 

As áreas de treinamento definem o diagrama de dispersão das classes e suas 

distribuições de probabilidade, considerando a distribuição de probabilidade normal para 

cada classe de treinamento. 

Para assegurar boa precisão da classificação é necessário um número razoavelmente 

elevado de pixels para cada conjunto de treinamento, ou seja, as áreas de treinamento 

devem ser bem representativas. No ato da classificação é necessário que o analista 

determine as áreas de treinamento, de modo a selecionar pixels puros na cena. 

O algoritmo da Mínima Distância também é baseado no agrupamento “pixel a pixel”. A 

classificação de um novo pixel pelo método de Distância Mínima é realizada mediante o 

cálculo da menor distância entre o pixel a ser classificado (x0) e os valores médios obtidos 

das amostras treinadas x1, , x2 e x3 (MÜLLER, 1999). 

O método da Mínima Distância calcula a distância do valor da reflectância de um pixel 

a média espectral do arquivo de assinaturas, e atribui ao pixel a categoria com a média mais 

próxima. Este conceito é ilustrado na figura 09. 
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Figura 09: Ilustração do classificador da Mínima Distância 
Fonte: Adaptado de Eastman, 1998. 

 

 

Na ilustração, os valores de reflectância das assinaturas são indicados com letra 

minúscula, os pixels que serão comparados com as assinaturas estão indicados com 

números e as médias espectrais com ponto. 

O pixel 1 está mais próximo da média espectral da assinatura c e será atribuído a essa 

classe. Entretendo, uma desvantagem desse método pode ser é exemplificada pelo pixel 2 

que tanto pode ser atribuído a assinatura u ou s. 

 

2.3.5 Validação de Mapas 

 

Na elaboração de produtos cartográficos é essencial à quantificação do erro para 

avaliar a exatidão da classificação, além de estimar o quão próximo da realidade está a 

representação. 

Para validar o mapa de fisionomia da vegetação de caatinga foram realizadas etapas 

de campo, (nos meses de Junho, Outubro de Dezembro de 2011), onde foram coletados 

pontos de GPS e realizada a identificação dos aspectos da cobertura vegetal na área de 

estudo. 

Para a validação dos produtos oriundos desse estudo foram aplicados os índices 

Kappa, o PABAK, os Erros de Comissão e Omissão. 

O índice Kappa (equação 02) aponta o índice de concordância entre duas imagens, 

sendo que seu valor varia entre 0 e 1 , onde quando mais próximo de 1 maior a 

concordância entre os dados.  
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(02) 

 

Assim, P0 é calculado pela equação 03 e representa a proporção de concordância 

observada entre matrizes. O PE corresponde a concordância esperada entre matrizes 

(equação 04).  

 

(03) 

 

   

(04) 

 

A figura 10 expressa um exemplo hipotético de uma matriz de identidade, onde A+D 

corresponde ao somatório da diagonal principal, A+B+C+D o somatório total das linhas e 

colunas na matriz e (A+B)*(A+C)*(B+D)*(C+D) compreende o somatório da multiplicação 

entre as colunas e as linhas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10: Esquematização da matriz de identidade.  

 

 
Nesse caso:  

 
 

 
Mapa Interpretado 

Mapa com controle de campo 

1 2 

1 A B 

2 C D 

 
Mapa Interpretado 

Mapa com controle de campo 
Total 

1 2 

1 2 2 4 

2 0 16 16 

Total 2 18 20 
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Landis e Koch 1977 elaboram uma escala de importância para os valores do índice 

Kappa, como visualizado na tabela 01. 

 

               Tabela 01: Escala de importância – índice Kappa. 

Valor do Índice Kappa Concordância 

0 – 0,20 Baixo 

0,21 – 0,40 Regular 

0,41 – 0,60 Moderado 

0,61 – 0,80 Substancial 

0,80 – 1,00 Quase perfeito 

               Fonte: Landis e Koch (1977). 

 
Embora o índice Kappa seja universalmente utilizado para validar dados, existem 

diversos paradoxos associados com os efeitos existentes nas proporções marginais (SILVA, 

2006). Paradoxos dessa natureza podem ser ajustados com a aplicação do PABAK 

(Prevalence and Bias Ajusted Kappa), calculado pela equação 05. 

 
(05) 

 
 

PI representa o índice de prevalência e BI o índice do desvio, como observado nas 

equações 06 e 07. 

 

(06) 

 
(07) 

 

 
Com relação aos Erros de Comissão e Omissão, SILVA (2006) afirma que o Erro de 

Comissão (EC) é decorrente da interpretação de categorias que não existentes no mapa e 

seus valores variam de 0 a 1, sendo que quanto mais próximo de 0 menores são os desvios 

da interpretação. 

Já o Erro de Omissão (EO) consiste na não interpretação das categorias existentes no 

mapa, seu valores também variam de 0 a 1, onde quanto mais próximo de 0 forem os 

valores, mas estreita é a correspondência entre a interpretação e a realidade. 

Portanto, a fase de validação dos produtos é importante para estimar o erro e o grau 

de acurácia e assim perceber quão próximo da realidade está a interpretação. 
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3 RESULTADOS E DISCUSSÕES  

 

Neste item será apresentado o mapa de fisionomias de vegetação de caatinga da 

região de Curaçá proveniente do processamento digital da cena LANDSAT.  

 

3.1 Classificação Supervisionada em Imagens LANDSAT  

 

O resultado do OIF indicou  a composição colorida com menor repetição de dados na 

imagem LANDSAT, conforme observado na tabela 02. 

 

Tabela 02: Valores do OIF na imagem LANDSAT 

RANK TRIPLETO OIF 

1 347 57.31 

2 714 56.62 

3 453 54.06 

4 457 50.95 

5 415 49.36 

6 427 45.02 

7 413 43.58 

8 452 41.42 

9 324 35.89 

 

 De acordo com OIF, os tripletos RGB347 e RGB714 são as composições coloridas 

com maior nível de informações espectrais. Entretanto, os tripletos que possuem a banda 4 

do sensor TM também apresentaram resultados satisfatórios do OIF. 

Nesse estudo, foram geradas todas as composições coloridas que apresentaram os 

maiores valores de OIF; embora as mesmas tenham apresentado menor repetição de 

dados, optou-se em utilizar a composição colorida RGB431, pois a técnica de interpretação 

de imagens - análise dos elementos: cor, textura, forma e tamanho (FLORENZANO, 2002), 

permitiu visualizar na composição colorida RGB431 o elemento vegetação de maneira 

satisfatória de modo a atender os objetivos norteadores deste trabalho, como observado na 

figura 11.  

Os dados oriundos das atividades de campo permitiram identificar algumas feições na 

imagem, tais como: vegetação de caatinga, afloramento rochoso, solo exposto e ocupação 

urbana, como podem ser visualizados na figura 11. Os dados de campo também 

subsidiaram na fase de delimitação das áreas de treinamento. 
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Figura 11: Composição colorida RGB431. 
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Na composição RGB 431 foi identificada a ocorrência de diversos elementos que 

compõem as fisionomias da paisagem. Para obter resultados que melhor representassem a 

realidade em questão, optou-se em delimitar feições que apresentassem determinada 

homogeneidade e alta representatividade na cena. Assim, foram identificadas três feições, 

sendo estas: Savana-Estépica Arborizada densa, Savana-Estépica Arborizada rala e Solo 

Exposto, como mostra o quadro 01. 

 

Quadro 1: Relação de classes temáticas utilizadas nas classificações. 

Classes Cor Descrição 

Solo exposto   Áreas sem cobertura vegetal 

Savana-Estépica 
Arborizada Densa 

  Vegetação densa; de porte arbóreo e arbustivo. 

Savana-Estépica 
Arborizada rala 

  Vegetação com plantas espaçadas; de porte arbustivo. 

 

De acordo com a tabela 03, os valores de desvio padrão apontam que as áreas de 

treinamento possuem pequena variação no conjunto de amostras.  

 

Tabela 03: Cálculo da média e desvio padrão das áreas de treinamento. 

Áreas de Treinamento Nº de pixels Média DN Desvio Padrão 

Solo Exposto 248 69 9.8 

Savana-Estépica Arborizada 
densa 

2559 72.6 8.9 

Savana-Estépica Arborizada rala 450 133 8.3 

 

No processamento digital da imagem LANDSAT obtivemos duas classificações 

supervisionadas a partir dos algoritmos MAXVER e da Mínima Distância. 

Para suavizar os ruídos e a possível confusão de classes, aplicaram-se os filtros 

passa-baixa em ambas as classificações. De acordo com Gonzalez & Woods (2000), a 

técnica de filtragem consiste no uso de mascaras espaciais capazes de realçar ou suavizar 

determinadas feições da imagem. 

Os filtros podem ser do tipo passa-alta e passa-baixa. Os filtros passa-alta têm a 

finalidade de reduzir o contraste total e a intensidade média contribuindo para uma aparente 

aglutinação das bordas e outros detalhes finos. Já os filtros passa-baixa são usados para 

suavizar borramentos e reduzir os ruídos (GONZALEZ & WOODS, 2000).  

Nesse estudo foi aplicado o filtro da moda para eliminar pequenos ruídos, sem borrar a 

imagem, preservando as informações originais da mesma. O filtro da moda atribui ao pixel 
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que possui valor discrepante do conjunto de pixels predominantes, o valor do pixel mais 

frequente. Foram testadas as mascaras 3x3, 5x5 e 7x7, sendo que a mascara 3x3 foi mais 

eficaz para os objetivos desse estudo, enquanto a 5x5 e 7x7 provocou a generalização das 

classes. As classificações após a filtragem podem ser visualizadas na figura 12. 

O cálculo de área para as respectivas classes indica considerável similaridade entre 

as áreas de Savana-Estépica Arborizada Densa em ambas as classificações. Já a classe 

Savana Estépica Arborizada Rala é bem representativa na classificação da Mínima 

Distância, enquanto nota-se um decréscimo da área de Solo Exposto Solo nessa 

classificação, como mostra a tabela 04.  

 

Tabela 04: Cálculo da área das classes das classificações.  

Classes 
Área (hectares) Área (%) 

MAXVER Mínima Distância MAXVER Mínima Distância 

Solo Exposto 9.845 1.258 14 2 

Savana-Estépica 
Arborizada Densa 

37.997 39.981 54 57 

Savana-Estépica 
Arborizada Rala 

22.628 29.245 32 41 

 

Numa análise preliminar, a comparação visual e o cálculo de área, das respectivas 

classes, entre as classificações geradas, permitiram inferir que a classificação MAXVER 

melhor se aproximou da realidade analisada, fato que será investigado através do cálculo 

dos índices de concordâncias e dos Erros de Omissão e Comissão. 

 

3.2 Validação das Classificações  

 

Para a obtenção do índice Kappa (IK), PABAK e dos Erros de Omissão e Comissão 

foram adotados os seguintes passos: 

  Obtenção dos pontos amostrais dentro da área de estudo e identificação, em 

campo, das fisionomias de vegetação pertencente a cada ponto para geração do mapa de 

campo; 

 Identificação na Imagem LANDSAT das fisionomias pertencentes a cada ponto 

amostral. 
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a) b) 

Figura 12: Classificações Supervisionadas -  a)MAXVER e b) Mínima Distância. 
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Todas as fisionomias de caatinga identificadas na área de estudo foram visitadas. 

Assim, os dados originários da etapa de campo compreendem o universo de noventa pontos 

coletados com auxilio do GPS (Anexo 01), sendo que três desses pontos correspondem às 

feições afloramento rochosos, agricultura/pecuária, área de alagamento. Essas feições não 

foram incluídas nas classificações, pois apresentam pouca representatividade na cena e por 

isso não foram delimitadas enquanto classes. 

A comparação entre as classificações e o mapa de campo gerou a matriz de erros. O 

quadro 02 mostra a matriz de erro entre a classificação supervisionada MAXVER e os dados 

de campo. 

 
Quadro 02: Matriz de erros da classificação MAXVER com os dados de campo.  

 
Diante desse resultado, observa-se que a classificação gerada a partir do algoritmo 

MAXVER obteve maior índice Kappa e PABAK, sendo que seus valores são iguais a 0.72.  

De acordo com a tabela de Landis e Koch (1977), a classificação MAXVER apresentou 

substancial correspondência. Os resultados do Kappa e PABAK para cada classe também 

apresentaram substancial concordância, sendo que as classes Savana-Estépica Arborizada 

rala e Solo Exposto obtiveram os maiores valores. 

O erro de Omissão calculado para cada classe na classificação MAXVER aponta que 

as classes Solo Exposto e Savana-Estépica Arborizada rala possuem 20% e 22%, 

respectivamente, de possibilidade de não serem mapeadas, sendo que a classe Savana-

Estépica Arborizada densa apresentou apenas 17%, como mostra o quadro 03.  

 

Quadro 03: Cálculo dos Erros de Omissão e Comissão para a classificação MAXVER. 

Classes Erro de Omissão Erro de Comissão 

Solo Exposto 0.20 0.23 

Savana-Estépica Arborizada densa 0.17 0.23 

Savana-Estépica Arborizada rala 0.22 0.14 

Acurácia Total 0.80 
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No quadro 03, o Erro de Comissão para as classes da classificação MAXVER 

demonstra que as classes Solo Exposto e Savana-Estépica Arborizada densa possuem 23% 

de chance de não existir na área estudada, enquanto a classe Savana-Estépica Arborizada 

rala apresentou o percentual de 14%. 

A acurácia total varia entre 0 e 1, onde quando mais próximo de 1 maior é a acurácia e 

quanto mais próximo de 0 menor é a acurácia. A acurácia total da classificação MAXVER foi 

de 0.80, o que significa afirmar que o mapa de fisionomias da vegetação de caatinga 

apresenta alta acurácia.  

A matriz de erros para a classificação da Mínima Distância (quadro 04) aponta que 

esse algoritmo obteve IK e PABAK igual a 0.54, o que significa afirmar que essa 

classificação possui moderada concordância com a realidade analisada. O cálculo do IK e 

PABAK para cada classe demonstra que as classes Solo Exposto e Savana Estépica 

Arborizada rala possuem moderada concordância, enquanto a classe Savana-Estépica 

Arborizada densa revelou substancial concordância. 

 
Quadro 04: Matriz de erros da classificação Mínima Distância com os dados de campo.  

 

O quadro 05 expressa os resultados dos Erros de Omissão e Comissão calculados 

para a classificação da Mínima Distância. O Erro de Omissão indica que a classe Solo 

Exposto possui 60% de chance de não ser mapeada, enquanto a classe Savana-Estépica 

Arborizada densa e rala apresentou 14% e 25%, respectivamente. O Erro de Omissão na 

referida classificação indica que a classe Solo obteve 0.0% de possibilidade de não ser 

mapeada na área estudada, enquanto a classe Savana-Estépica Arborizada densa e rala 

apresentara 32% e 38%. 

 
Quadro 05: Cálculo dos Erros de Omissão e Comissão da classificação Mínima Distância. 

Classes Erro de Omissão Erro de Comissão 

Solo Exposto 0.60 0.0 

Savana-Estépica Arborizada densa 0.14 0.32 

Savana-Estépica Arborizada rala 0.25 0.38 

Acurácia Total 0.69 
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Ainda analisando o quadro 05, o resultado dos erros expresso pela classe Solo 

Exposto demonstra que houve um erro significativo na classificação dessa classe, 

principalmente, na estimativa do erro de omissão. A acurácia total da classificação da 

Mínima Distância foi de 0.69; isto indica que a classificação apresenta pouca concordância 

com a realidade analisada. 

 
4 CONCLUSÕES  

 

A partir do processamento digital da imagem LANDSAT TM constatou-se que, embora 

a aplicação do OIF seja um método estatístico apropriado para aferir o grau de repetição de 

dados espectrais e indicar o tripleto ideal para a obtenção da composição colorida falsa cor, 

os resultados do OIF não atenderam aos objetivos desse estudo. Assim, recomenda-se que 

o analista faça uso das técnicas de interpretação visual de imagens antes de adotar os 

resultados provenientes do OIF. 

A análise estatística (cálculo da média e desvio padrão) das amostras de treinamentos 

indica que as áreas de treinamento são homogêneas e ideais para a geração das 

classificações supervisionadas. 

A quantificação dos erros das classificações analisadas indica que a classificação 

MAXVER melhor se aproxima da realidade analisada, logo a mesma será utilizada para 

gerar o mapa com as fisionomias de vegetação de caatinga predominante na área de 

estudo. 

O mapa com as fisionomias de vegetação de caatinga, resultante do processamento 

digital da imagem LANDSAT, permitiu identificar uma fisionomia de caatinga (Savana-

Estépica Arborizada) e áreas antropizadas. A fisionomia Savana-Estépica Arborizada 

apresenta-se com diferentes estratos, ora densa e fechada ora esparçada e com indícios de 

desmatamento. A tabela 05 mostra a área de ocorrência para cada fisionomia, onde se 

observa que predomina no território a Savana-Estépica Arborizada densa. 

 

Tabela 05: Área de ocorrência das fisionomias. 

Biomassa Área (Km²) Área (%) 

Savana-Estépica Arborizada densa 379.97 54 

Savana-Estépica Arborizada rala 226.28 32.10 

Ausência (Solo Exposto) 98.54 13.9 
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A fisionomia Savana-Estépica Arborizada densa predomina na porção central da área 

analisada, como observado na figura 13. Nessas áreas, a vegetação encontra-se bem 

fechada sem clareiras, com aspecto arbóreo e arbustivo e com a ocorrência de espécies de 

Umburana, Angico, Ipê, Cantigueira, Barauna, Facheiro, Jurema, Arueira, Paupereiro, 

Cesalpinia, dentre outras.  

As áreas de Savana-Estépica Arborizada densa situam-se em locais com altitude 

que variam de 382m a 679m, sendo que as maiores altitudes representam a Serra da 

Natividade. Essa fisionomia encontra-se desenvolvida sobre o complexo Cabrobó, Maranco 

e Sobradinho/Remanso, Grupo Macururé e em áreas de Granitóides indiscriminados. 

Fragmentos de Savana-Estépica Arborizada densa ocorrem em áreas de Luvissolo Crômico 

Órtico (TCo), Neossolo Litólico Eutrófico (RLe) e Cambissolos Háplico Eutrófico (CXve). 

A Savana-Estépica Arborizada rala ocorre na porção norte e sul do território e 

caracteriza-se pela ocorrência de plantas de porte arbustivo, sendo que as plantas estão 

distribuídas de modo a apresentar clareiras. Nessas áreas foram encontradas espécies de 

Malváceas, Xique-Xique, Mandacaru, Faveleira, Cesalpinia, Paupereiro, Mimosa, entre 

outras. Esse tipo de vegetação predomina em altitudes que variam de 382m a 541m e 

encontra-se desenvolvida nos complexos Santa Luz e Sobradinho/Remanso, no Grupo 

Macururé, nas formações Acauã e Acauã Juetê, nos Corpos metamáficos e 

metaultramáficos e Coberturas detríticas indiferenciadas.  

Fragmentos de Savana-Estépica Arborizada rala são predominantes em áreas de 

Luvissolo Crômico Órtico (TCo), Planossolo Háplico Eutrófico Solódico (SXd), Neossolo 

Litólico Eutrófico (RLe), Vertissolo (V) e Cambissolos Háplico Eutrófico (CXve). 

As áreas de Solo Exposto tiveram acentuada intervenção antrópica e estão 

concentradas na porção sudoeste. Embora seja evidente a retirada da cobertura vegetal 

ainda notam-se alguns resquícios de vegetação rasteira e arbustiva.  

Essas áreas concentram-se em altitudes que variam de 382m a 541m e estão 

alocadas nas formações Acauã, Acauã Juetê e Gnaisse Bangue. Os solos predominantes 

nessas áreas são: Planossolo Háplico Eutrófico Solódico (SXd), Cambissolos Háplico 

Eutrófico (CXve), Luvissolo Crômico Órtico (TCo) e Neossolo Litólico Eutrófico (RLe). 

Como foram mapeadas fisionomias de Savana-Estépica Arborizada ainda em estágio 

de clímax (vegetação exuberante) e com aspectos de vegetação nativa, em considerável 

porção da área estudada, pode-se dizer que a área em questão encontra-se bem 

conservada. Já nas áreas de Solo Exposto devem ser intensificadas ações que promovam a 

recuperação da vegetação suprimida. 
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Figura13: Mapa com as fisionomias de vegetação de caatinga. 
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CAPÍTULO 3: 

ÍNDICE DE VEGETAÇÃO PARA IDENTIFICAÇÃO DE BIOMASSA 

VERDE DA VEGETAÇÃO DE CAATINGA.
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1 INTRODUÇÃO 

 

O índice de vegetação é um instrumento capaz de quantificar a biomassa superficial, 

sendo amplamente utilizado pela comunidade científica para elaborar estudos de vegetação. 

O cálculo dos índices de vegetação é realizado mediante operações aritméticas com 

imagens de satélites, baseado nas propriedades espectrais da vegetação, principalmente, 

nas regiões do visível e infravermelho próximo. (PONZONI; SHIMABUKURO, 2007). Jensen 

(2009, p. 384) definiu que o índice de vegetação corresponde a:  

 

medidas radiométricas adimensionais, as quais indicam a abundância 
relativa e a atividade da vegetação verde, incluindo índice de área foliar 
(IAF), porcentagem de cobertura vegetal, teor de clorofila, biomassa verde e 
radiação fotossinteticamente ativa absorvida.   

 

A partir da análise estatística e visual dos índices de vegetação, o analista pode inferir 

a respeito do comportamento espectral da vegetação, assim como identificar a área com 

alta e/ou baixa concentração de vegetação. Além disso, os índices de vegetação 

proporcionam a geração de subprodutos capazes de elucidar questões no que tange a 

apropriação do solo, estimativas de colheita, a avaliação da cobertura vegetal, ou seja, 

através dos índices é possível monitorar as mudanças sazonais e interanuais no 

desenvolvimento e na atividade da vegetação, e verificar a ocorrência de estresse hídrico 

(JENSEN, 2009). 

Há vários índices de vegetação capazes de estimar o comportamento da vegetação, 

porém, cada um possui determinadas características que atenuam alguns efeitos externos, 

tais como: atmosféricos, reflectância do solo, umidade do solo, dentre outros.  

Entretanto, os índices de vegetação encontrados na literatura foram elaborados 

mediante parâmetros (climáticos, formações vegetacionais, incidência de radiação na 

superfície, entre outros) predominantes no Hemisfério Norte. Logo, se realizarmos uma 

comparação entre os ambientes dominantes no Hemisfério Norte e Sul, mais 

especificamente o semiárido baiano, percebe-se que as características físico-biológicas 

inerentes a estes ambientes são visivelmente diferentes, e isto pode comprometer os 

valores expressos nos índices de vegetação.  

Diante dessa premissa, o presente capítulo tem como objetivo identificar o índice de 

vegetação que melhor descreve a biomassa verde da vegetação de caatinga no semiárido 

baiano e assim verificar a aplicabilidade dos índices de vegetação para uma fisionomia de 

vegetação genuinamente brasileira. Este estudo é pertinente, pois a vegetação de caatinga 

foi demasiadamente devastada pelo homem. Logo, é importante a elaboração de 
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instrumentos capazes de realizar o monitoramento da vegetação de caatinga, de modo a 

promover seu gerenciamento e assegurar a biodiversidade que lhe é peculiar. 

 

1.2 COMPORTAMENTO ESPECTRAL DA VEGETAÇÃO 

 

Na captura de dados a partir das técnicas de sensoriamento remoto, a vegetação 

assume relevante papel numa imagem de satélite, pois é um dos alvos mais expressivos. 

Desse modo, Ponzoni; Shimabukuro (2007, p. 11) afirmam que 

 

[...] o processo de interação entre a radiação eletromagnética referente ao 
espectro óptico e uma folha é dependente de fatores químicos (pigmentos 
fotossintetizantes e água) e estruturais (organização dos tecidos das folhas) 
e pode ser analisado sob os pontos de vista da absorção, transmissão e da 
reflexão da radiação. A análise conjunta desses fenômenos compõe aquilo 
que denominamos como estudo do Comportamento Espectral da Vegetação 
[...].  

 

Partindo desse pressuposto, o comportamento espectral da vegetação em uma 

imagem de satélite será evidenciado de maneira diferenciada à medida que a energia 

eletromagnética incide sobre a vegetação. Assim, o comportamento espectral da vegetação 

será diferenciado ao longo do espectro eletromagnético, como mostra a figura 14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 14: Comportamento da vegetação no espectro eletromagnético 

          Fonte: Jensen, 2009 
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Ponzoni; Shimabukuro (2007) caracterizam o comportamento espectral da vegetação 

levando em consideração a estrutura interna das folhas e sua interação com a radiação 

solar. 

Sendo assim, na região do visível (0,4 – 0,72 µm), a energia eletromagnética incidente 

sobre a vegetação é absorvida pela clorofila e é convertida em calor ou fluorescência, e 

também convertida fotoquimicamente em energia armazenada na forma de componentes 

orgânicos através da fotossíntese. 

Já na região do infravermelho próximo (0,72 – 1,10 µm) ocorre uma pequena absorção 

da radiação e considerável espalhamento da radiação na folha, sendo constante nessa 

região a reflectância uma vez que a energia incidente na estrutura do mesófilo, juntamente 

com fatores externos à folha, podem causar alterações água-ar no mesófilo contribuindo 

assim para o espalhamento interno da radiação incidente e, consequentemente, maiores 

serão os valores da reflectância. A região do infravermelho médio (1,10 – 3,20 µm) é 

marcada pela absorção da água líquida, o que afeta os níveis de reflectância das folhas. 

A vegetação assume características espectrais bem especificas nas regiões do visível 

e infravermelho próximo; e isto também é facilmente observado quando a vegetação é 

submetida a períodos seco e chuvoso, conforme observado na figura 15.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 15: Comportamento espectral da vegetação nos períodos chuvoso e seco. 
Fonte:<http://earthobservatory.nasa.gov/Features/MeasuringVegetation/measuring_vegetation> 

 

 

Período Chuvoso Período Seco 
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Na figura 15, observa-se o comportamento espectral da vegetação em estações 

diferentes mediante a interação da energia incidente na planta. Assim, no período chuvoso, 

há um decréscimo de radiação refletida na região do visível devido às atividades 

fotossintetizantes da planta; em contrapartida, no infravermelho próximo, evidencia-se 

considerável percentual de energia refletida. Já no período seco, como a capacidade 

fotossintetizante das plantas diminuem, há um aumento dos níveis de reflectância no visível 

e redução energia refletida no infravermelho próximo.  

Esse comportamento é facilmente perceptível ao se aplicar os índices de vegetação, 

uma vez que, a depender da sazonalidade, expressam valores diferentes, como mostra a 

figura 15. Logo, no período chuvoso, os índices de vegetação tendem a apresentar maior 

resposta espectral devido ao estado de clímax em que se encontra a vegetação e no 

período seco que compreende ao estágio de senescência da vegetação notam-se baixos 

valores de reflectância. 

Cabe ressaltar que o comportamento espectral de uma folha isolada é muito 

semelhante ao comportamento do dossel, entretanto, na análise da relação dossel e 

radiação, deve-se considerar a quantidade em área de folha por área do terreno, o qual é 

denominado pelo Índice de Área Foliar, conforme observado na equação 08: 

 

(08) 

 

 

Dessa maneira, quanto maior o IAF de um dossel menor será sua reflectância na 

região do visível e maior no infravermelho próximo. Todavia, ao atingir o ponto de saturação 

na região do visível e do infravermelho próximo, a vegetação poderia continuar crescendo 

que não haveria alteração nos valores da reflectância das duas regiões espectrais.  

O comportamento espectral de um dossel não depende apenas das propriedades de 

espalhamento e absorção dos componentes internos da vegetação, mas também da 

densidade e orientação das folhas. Assim, a inclinação e o azimute da folha, ao qual é 

denominada de Distribuição Angular de folhas (DAF), também são considerados fatores 

importantes que interferem na reflectância do dossel, logo, o pico de reflectância de um 

dossel dependerá da DAF. Além disso, para o estudo dos dosséis existem outros fatores 

que interferem na reflectância do dossel, sendo eles de natureza geométrica (iluminação e 

visada) e espectral - propriedades espectrais dos elementos da vegetação, principalmente 

das folhas e do solo (PONZONI; SHIMABUKURO, 2007). 

 

IAF = Área de folhas (cm
2
)

             Área no terreno (cm
2
)
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2 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Foram calculados os principais os índices de vegetação predominantes na literatura, 

os quais, posteriormente, foram correlacionados com a classificação supervisionada. Para 

validar os resultados serão aplicados os Índices Kappa, PABAK e os Erros de Omissão e 

Comissão, como pode ser observado no fluxograma metodológico na figura 16.  

 

 Figura 16: Fluxograma Metodológico do capítulo 3. 

 

2.1 Retificação Radiométrica  

 

Para a geração de índices de vegetação faz-se necessária à retificação radiométrica, a 

qual consiste na conversão dos números digitais (DN) em radiância e posteriormente em 

reflectância, uma vez que “os valores de números digitais (DN) originais da imagem não 

serve como referência para a caracterização espectral de objetos.” (PONZONI; 

SHIMABUKURO, 2007, p. 74). 

A conversão de DN em reflectância baseia-se em parâmetros orbitais dos satélites e 

de calibração do sensor, segundo Markhan; Barker (1986 apud PONZONI; SHIMABUKURO, 

2007, p. 71).  

A conversão radiométrica foi realizada a partir das equações 09 e 10, sendo que esse 

cálculo foi baseado em Chander; Markham (2003). Os dados utilizados na conversão podem 

ser visualizados no anexo 02. 
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(09) 

 

Onde, )(0 L  é a Radiância Bidirecional aparente (mW cm-² Sr-1 µm-1); )min(L  = 

radiância espectral mínima; )max(L = radiância espectral máxima; DN= valor do número 

digital do pixel na banda e x = número de bits, que nesse estudo corresponde a 8 bits. 

 

 

(10) 

 

Onde, a = Fator de Reflectância Bidirecional aparente (FRB aparente); )(0 L = 

Radiância Bidirecional aparente (mW cm-² Sr-1 µm-1); d= distância Sol-Terra em unidades 

astronômicas; Esun= Irradiância média do sol no topo da atmosfera (mW cm-² Sr-1 µm-1); θ= 

ângulo solar zenital (90° subtraído do ângulo de elevação do sol). 

Nesse estudo foi calculado o índice de Vegetação por diferença Normalizada (NDVI) 

usando DN e reflectância para averiguar qual método melhor representa a biomassa verde 

sem gerar confusões entre as classes. Para tal foi realizada a comparação desses índices 

com as áreas de biomassa identificadas no capítulo anterior. 

A determinação de intervalos de classes que representam a Savana-Estépica 

Arborizada densa, a Savana-Estépica Arborizada rala e o Solo Exposto relacionada aos 

índices de vegetação foram realizadas utilizando os seguintes procedimentos (figura 17):  

a) delimitação de áreas representativas de cada uma das entidades definidas na 

classificação MAXVER, com a criação de arquivos binários; 

b) multiplicação dos arquivos binários raster definidos no item (a) pelos mapas dos 

índices de vegetação;  

c) geração de histogramas dos arquivos gerados no item (b); 

d) interpretação dos histogramas, gerando os intervalos de índice de vegetação 

relacionados com cada uma das entidades definidas pela classificação MAXVER, como 

mostra o quadro 06. 
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Figura 17: Modelagem cartográfica para a delimitação de classes nos índices de vegetação. 

 

Quadro 06: Relação biomassa e os índices de vegetação. 

Biomassa 
Intervalos NDVI  

(DN) 
Intervalos NDVI 

(reflectância) 

Savana-Estépica Arborizada densa 0.59 até 0.73 0.68 até 0.80 

Savana-Estépica Arborizada rala 0.37 até 0.59 0.48 até 0.68 

Solo Exposto 0.08 até 0.37 0.16 até 0.48 

 

Para examinar a distribuição da biomassa relacionada aos índices de vegetação 

calculados por métodos diferentes, foi estabelecida uma tabulação cruzada comparando as 

faixas dos índices com a biomassa e desenvolvido o conceito de simultaneidade geográfica 

(SG). Este conceito, expresso em percentagem, reflete a quantidade de pixels da biomassa 

que não foi identificada pelo índice de vegetação (omissão) e aqueles pixels de índice de 

vegetação que foram identificados como sendo biomassa (extensão) e que não existem na 

realidade. O SG é semelhante ao conceito dos Erros de Omissão e Comissão. As diferenças 

são: o resultado de SG varia de 0 (zero) a 2 e expressa a variação do conjunto de dados. 

A simultaneidade geográfica (SG) pode ser calculada em quaisquer circunstâncias, ou 

seja, mapas possuindo um número “n” de categorias, entretanto, somente tem validade 

quando os mapas envolvidos representam exatamente a mesma área geográfica. A SG 

varia desde 0 (zero) até dois correspondendo a soma de omissão com extensão; quando 

tende para dois o resultado é consistente, e quando o valor tende para zero o resultado é 

imprestável, por exemplo: sejam dois mapas com 16 pixels cada um onde no cenário 1 

houve uma correspondência total, no cenário 2 houve uma discrepância total e no cenário 3 

houve uma variação aleatória. 

O cenário 1 expressa uma situação hipotética em que os dados são altamente 

correlacionados, como observado na figura 18. 
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Figura 18: Comparação pareada entre mapas que apresentam total correspondência. 

 

Os resultado da comparação pareada referentes ao cenário 1 podem ser visualizados 

no quadro 07.  

 

Quadro 07: Cálculo da simultaneidade geográfica entre os atributos do Mapa A e B, para 
dados com total correspondência. 

Comparação Pareada 1 
Mapa B Simultaneidade Geográfica  

1 Outros Omissão Extensão  

Mapa 
A 

Atributo 1 7 0 
1-(0/7)=1 1-(0/7)=1 

Outros 0 7 

        

Comparação Pareada 2 
Mapa B Simultaneidade Geográfica  

1 Outros Omissão Extensão  

Mapa 
A 

Atributo 2 4 0 
1-(0/4)=1 1-(0/4)=1 

Outros 0 4 

        

Comparação Pareada 3 
Mapa B Simultaneidade Geográfica  

1 Outros Omissão Extensão  

Mapa 

A 
Atributo 3 5 0 

1-(0/5)=1 1-(0/5)=1 
Outros 0 5 

 

Neste caso para as três categorias, ao realizar a soma dos erros de omissão e 

extensão para cada atributo, o SG é igual a 2. Esse resultado comprova que o conjunto de 

dados apresenta total correspondência. 

No cenário 2 observa-se o comportamento de dados que não apresentam nenhuma 

correlação, como mostra a figura 19.  

O resultado da comparação pareada referente ao cenário 2 indica que neste caso para 

as três categorias, a soma da omissão e extensão é igual à zero o que corrobora a não 

correspondência entre os dados, como observado no quadro 08.  

1 1 3 2 

2 3 1 1 

1 3 3 2 

3 1 1 2 

 

1 1 3 2 

2 3 1 1 

1 3 3 2 

3 1 1 2 

 

 MAPA B 

MAPA A 

 1 2 3 

1 7 0 0 

2 0 4 0 

3 0 0 5 

 

Mapa A - Biomassa  Mapa B - Índice Vegetação  Comparação Pareada   
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Figura 19: Comparação pareada entre mapas que não apresentam correspondência. 

 

Quadro 08: Cálculo da simultaneidade geográfica entre os atributos do Mapa A e B para dados 
com nenhuma correspondência. 

Comparação Pareada 2 
Mapa B Simultaneidade Geográfica  

1 Outros Omissão Extensão  

Mapa 
A 

Atributo 1 0 4 
1-(4/4)=0 1-(8/8)=0 

Outros 8 0 

        

Comparação Pareada 3 
Mapa B Simultaneidade Geográfica  

1 Outros Omissão Extensão  

Mapa 
A 

Atributo 2 0 7 
1-(7/7)=0 1-(4/4)=0 

Outros 4 0 

        

Comparação Pareada 4 
Mapa B Simultaneidade Geográfica  

1 Outros Omissão Extensão  

Mapa 
A 

Atributo 3 0 5 
1-(5/5)=0 1-(4/4)=0 

Outros 4 0 
 
 

No cenário 3, o Mapa A e o Mapa B são aparentemente distintos, entretanto nota-se 

que há uma região de intersecção entre os dados, como visualizado na figura 20. 

O resultado da comparação pareada do cenário 3 (quadro 09) aponta que a soma da 

omissão com a extensão apresenta valores situados 0 e 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20: Comparação pareada entre dados que apresentam pouca correspondência. 

1 1 3 2 

3 3 2 1 

2 2 3 2 

2 1 3 2 

 

2 3 1 1 

2 1 1 3 

1 3 2 1 

3 2 1 1 

 

 MAPA B 

MAPA A 

 1 2 3 

1 0 2 2 

2 5 0 2 

3 3 2 0 

 

1 1 3 2 

2 3 1 1 

1 3 3 2 

3 1 1 2 

 

1 1 3 2 

2 1 1 3 

1 3 2 1 

3 2 1 1 

 

 MAPA B 

MAPA A 

 1 2 3 

1 5 1 1 

2 2 2 0 

3 1 1 3 

 

Mapa A - Biomassa  Mapa B - Índice Vegetação  Comparação Pareada 1  

Mapa A - Biomassa  Mapa B - Índice Vegetação  Comparação Pareada 1  
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Quadro 09: Cálculo da simultaneidade geográfica entre os atributos do Mapa A e B para dados 
com pouca correspondência. 

Comparação Pareada 2 
Mapa B Simultaneidade Geográfica  

1 Outros Omissão Extensão  

Mapa 
A 

Atributo 1 5 2 
1-(2/7)=0.7 1-(3/8)=0.6 

Outros 3 5 

        

Comparação Pareada 3 
Mapa B Simultaneidade Geográfica  

1 Outros Omissão Extensão  

Mapa 
A 

Atributo 2 2 2 
1-(2/4)=0.5 1-(2/4)=0.5 

Outros 2 2 

        

Comparação Pareada 4 
Mapa B Simultaneidade Geográfica  

1 Outros Omissão Extensão  

Mapa 
A 

Atributo 3 3 2 
1-(2/5)=0.6 1-(2/5)=0.6 

Outros 2 3 
 

Utilizando os resultados para a área de estudo, inicialmente vamos fazer uma 

comparação pareada entre a biomassa e o NDVI resguardada as três faixas anteriormente 

definidas. 

As tabelas 06 e 07 apontam que as classes identificadas possuem alta correlação com 

os índices analisados, sendo que a classe Savana-Estépica Arborizada rala apresentou os 

maiores percentuais de ocorrência em ambos os índices. A classe Savana-Estépica 

Arborizada densa foi mais representativa no NDVI em DN com 79% e as áreas sem 

cobertura vegetal foram mapeadas com 82% no NDVI em valores de reflectância. 

 

Tabela 06: Tabulação cruzada entre classificação MAXVER e NDVI usando o DN 

Classificação MAXVER NDVI (DN) - % 

Biomassa 0.59 até 0.73 0.37 até 0.59 0.08 até 0.37 

Savana-Estépica Arborizada densa 79 21 0 

Savana-Estépica Arborizada rala 3 87 9 

Ausência (solo exposto) 0 23 77 

 

Tabela 07: Tabulação entre biomassa e NDVI usando a reflectância. 

Classificação MAXVER NDVI (Reflectância) - % 

Biomassa 0.68 até 0.80 0.48 até 0.68 0.16 até 0.48 

Savana-Estépica Arborizada densa 68 32 0 

Savana-Estépica Arborizada rala 1 86 13 

Ausência (solo exposto) 0 18 82 

 

Para o cálculo da simultaneidade geográfica (SG) vamos transformar as tabelas 06 e 

07 em comparações pareadas binárias, como são visualizados nos quadros 10 e 11. 
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Quadro 10: Cálculo da simultaneidade geográfica entre biomassa e NDVI usando DN. 

 Savana-Estépica Arborizada 
Densa NDVI (DN) 

Outros 
Simultaneidade Geográfica 

Savana-Estépica 
Arborizada Densa 

Omissão Extensão Total 

352559 69923 
0.81 0.97 1.8 

Outros 14610 346556 

      

 Savana-Estépica Arborizada 
rala NDVI (DN) 

Outros 
Simultaneidade Geográfica 

Savana-Estépica 
Arborizada rala 

Omissão Extensão Total 

225060 26540 
0.89 0.78 1.6 

Outros 115349 416699 

      

 Ausência (solo exposto) 
NDVI (DN) 

Outros 
Simultaneidade Geográfica 

Ausência 
(solo exposto) 

Omissão Extensão Total 

82079 27487 
0.75 0.97 1.5 

Outros 23075 651007 

 

Quadro 11: Cálculo da simultaneidade geográfica entre biomassa e NDVI usando reflectância. 

 Savana-Estépica Arborizada 
Densa NDVI (reflectância) 

Outros 
Simultaneidade Geográfica 

Savana-Estépica 
Arborizada Densa 

Omissão Extensão Total 

321269 101213 
0.76 0.98 1.7 

Outros 5962 355204 

      

 Savana-Estépica Arborizada 
rala NDVI (reflectância) 

Outros 
Simultaneidade Geográfica 

Savana-Estépica 
Arborizada rala 

Omissão Extensão Total 

223635 27965 
0.89 0.70 1.5 

Outros 159063 372985 

      

 Ausência (solo exposto) 
NDVI (reflectância) 

Outros 
Simultaneidade Geográfica 

Ausência 
(solo exposto) 

Omissão Extensão Total 

85431 24135 
0.78 0.96 1.5 

Outros 25679 648403 

 
Os resultados da simultaneidade geográfica entre a biomassa e os índices de 

vegetação apontam que a classe Savana-Estépica Arborizada densa foi mais expressiva no 

NDVI em DN, pois essa classe obteve SG igual a 1.8, diferentemente do comportamento 

dessa classe no NDVI em reflectância que apresentou SG igual a 1.7. 

A classe Savana-Estépica Arborizada rala também foi mais representativa no NDVI em 

DN, onde foi registrado SG igual a 1.6; já no NDVI em reflectância o SG igual a 1.5. As 

áreas sem cobertura vegetal apresentam SG igual a 1.5 em ambos os índices o que permite 

afirmar que esse tipo de feição tanto pode ser mapeado com NDVI em DN e reflectância.  

Os resultados de SG para as classes Savana-Estépica Arborizada densa e rala 

embora sejam diferentes, foram significativos em ambos os índices, o que se pode afirmar 

que esse tipo de fisionomia de vegetação pode ser monitorada tanto com NDVI usando DN 

ou reflectância. 

A análise entre a área de ocorrência da biomassa e o comportamento destas nos 

índices de vegetação corrobora os resultados obtidos com SG, uma vez que o mapeamento 
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da vegetação Savana-Estépica Arborizada densa com o NDVI em DN melhor se aproximou 

da realidade, como mostra a tabela 09.  

 

Tabela 08: Relação da área de biomassa no NDVI usando DN e reflectância.  

Biomassa Área (ha) NDVI DN 
(área em ha) 

SG (DN) 
NDVI 

reflectância 
(área em ha) 

SG 
(reflectância) 

Savana-Estépica 
Arborizada densa 

37.997 30,961 1.8 25.972 1.7 

Savana-Estépica 
Arborizada rala 

22.628 29.847 1.6 33.499 1.5 

Ausência  
(Solo Exposto) 

9.854 9.671 1.5 11.009 1.5 

 

A vegetação Savana-Estépica Arborizada rala também foi representativa no NDVI em 

DN. Já os locais em que há a ausência de vegetação foram significativamente mapeados 

em ambos os índices. 

Com base no cenário 3, anteriormente citado no cálculo da SG, as categorias 1, 2 e 3 

apresentaram os seguintes valores de SG: 1,3; 1 e 1.2, respectivamente, significando que a 

categoria 1 apresentou a melhor correspondência. Para facilitar a interpretação dos 

resultados do SG, propomos uma hierarquização para os seus valores mediante a definição 

de uma escala de importância (tabela 09): 

 
Tabela 09: Valores de importância para a SG. 

SG GRAU DE CORRESPONDÊNCIA 

1.5 a 2.0 EXCELENTE 

1 a 1.5 BOA 

0.5 a 1  RUIM 

<0.5 IMPRESTÁVEL 

 

No nosso estudo de caso, o mapeamento da Savana-Estépica Arborizada densa no 

NDVI usando DN e reflectância foi considerado excelente, pois os valores da SG foram 

superiores a 1.5. As áreas de Savana-Estépica Arborizada rala obtiveram excelente 

correspondência no NDVI usando DN, e boa no NDVI em valores de reflectância. O 

mapeamento das áreas com ausência de vegetação apresentou boa correspondência com a 

realidade em ambos os índices. 
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2.2 Índice de Vegetação  

 

Os índices de vegetação permitem ao analista estimar as áreas nas quais se verifica a 

presença ou não de vegetação. Logo, os índices de vegetação expressam as características 

quantitativas da vegetação, pois os mesmos apresentam as propriedades espectrais desse 

atributo, principalmente nas faixas do visível e infravermelho próximo.  

Para o cálculo do índice de vegetação utilizam-se as faixas do visível e infravermelho 

próximo em decorrência do comportamento diferenciado que a vegetação assume nessas 

duas regiões do espectro eletromagnético, ou seja, no visível ela absorve a radiação 

incidente e no infravermelho próximo reflete a radiação (PONZONI; SHIMABUKURO, 2007).  

Dessa maneira, os índices de vegetação podem ser obtidos através de duas ou mais 

bandas, mediante soma, razão entre bandas, diferença, ou qualquer outra combinação 

(WIEGAND et al., 1991 apud MOREIRA, 2005, p. 205).  

Há vários índices capazes de estimar o comportamento da vegetação, entretanto, 

nesse estudo serão aplicados os principais índices de vegetação elaborados por: Birt e 

McVey (1968), Rouse et al., (1973), Richardson e Everitt (1992), Huete (1988), Kaufman e 

Tanré (1992), Huete e Liu (1994), Huete et al., (2002) e Broge e Leblanc (2000). 

 

2.2.1 Simple Ratio Index (SR) 

 

O índice da Razão Simples (SR) é descrito por Birt e McVey (1968) como a razão 

entre o fluxo radiante refletido no infravermelho (ρnir) e o fluxo radiante refletido no vermelho 

(ρred), conforme observado na equação 11. 

 

(11) 

 

 
Esse índice oferece informações sobre a biomassa e seus valores variam de 0 ao 

infinito. 

 

2.2.2 Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) 

 

O NDVI é o índice mais popular e foi proposto por Rouse et al. (1973). Para calcular o 

NDVI utilizam-se as bandas do infravermelho próximo e do vermelho, conforme equação 12. 

 

(12) 
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Mather (2004) afirma que o NDVI e os outros índices baseados em cálculos de razão 

são afetados pelos fatores externos, como a atmosfera, iluminação a reflectância do solo; e 

isto atribui grande interferência no resultado.  

Segundo LIU (2006), o valor do NDVI varia entre -1 e +1, onde os valores negativos 

representam as nuvens, os próximos a 0 (zero) expressam solo exposto ou sem vegetação 

e os valores positivos representam a áreas com concentração de vegetação.  

 

2.2.3 Difference Vegetation Index (DVI) 

 

O DVI é um índice gerado a partir da diferença entre as bandas do infravermelho 

próximo e vermelho, conforme a equação 13. Foi como proposto por Richardson e Everitt 

(1992), seu valores variam de menos a mais infinito. 

 

(13) 

 

Esse índice infere a respeito da quantidade de vegetação verde e as interferências 

atmosféricas podem comprometer o seu resultado (LAZAROTE, 2007). 

 

2.2.4 Soil-Adjusted Vegetation Index (SAVI) 

 

O SAVI é um índice formulado para atenuar a instabilidades decorrentes da influência 

do solo nos produtos provenientes do NDVI.  

O índice de vegetação ajustado aos solos foi proposto por Huete (1988). Os valores 

obtidos com a implementação da equação 14 variam de -1 a +1 (JENSEN, 2009). 

 

 (14) 

 

 

Assim, para calcular o SAVI, além de utilizar as bandas do infravermelho e do 

vermelho, atribui-se o fator de correção L, o qual varia de 0 (zero) para locais com 

vegetação farta, 1 com pouca biomassa e 0,5 para regiões com vegetação intermediária. 

Para o cálculo de índice foi utilizado o fator L= 0.5.  

 

 

2.2.5 Atmospherically Resistant Vegetation Index (ARVI) 

REDNIRDVI 

L

L
SAVI

rednir

rednir








 ))(1(



63 

 

 

 

Kaufman e Tanré (1992) desenvolveram o índice de vegetação resistente à atmosfera 

o qual pode ser obtido através da equação 15. O ARVI é um índice baseado no SAVI e visa 

atenuar os efeitos atmosféricos. Os valores obtidos do ARVI variam de -1 a +1. 

 

(15) 

 

Sendo que ρrb=ρred-γ(ρblue-ρred) em que ρred é a reflectância aparente no canal 

vermelho; ρblue é a reflectância aparente no canal azul, logo, ρrb é a reflectância aparente 

combinada dos canais azul e vermelho e γ é o fator de correção atmosférico que depende 

do tipo de aerossol, e normalmente é igual a 1. Ressalta-se que a correta determinação 

desse parâmetro conduzirá a eficiência desse índice. 

Nesse sentido, o ARVI tem como finalidade reduzir as interferências atmosféricas 

devido à normalização da radiância no azul, no vermelho e no infravermelho (JENSEN, 

2009). 

 

2.2.6 Soil Adjusted Atmospherically Resistant Vegetation Index (SARVI) 

 

No SARVI, desenvolvido por (HUETE e LIU, 1994) além de se integrar a função L, 

aplicada no SAVI, também é inserido o comprimento de onda da banda azul em sua 

fórmula, como observado na equação 16. 

 

(16) 

 

Sendo que, as variáveis L e rb são similares às já descritas nos itens anteriores para a 

obtenção do cálculo do ARVI e do SAVI. Esse índice corrige os ruídos provenientes do solo 

e os derivados da atmosfera. Para tal, combina as correções dos efeitos atmosféricos dos 

aerossóis na banda do vermelho e da influência da reflectância do solo (OLIVEIRA, 2008). 

 

2.2.7 Normalized Difference Water Index (NDWI)  

 

O NDWI é índice de vegetação que possui a capacidade de acompanhar as mudanças 

na biomassa e os estresses de umidade das plantas (JENSEN, 2009). Para o cálculo desse 

índice utilizam-se as bandas do infravermelho próximo e do infravermelho médio, como 

observado na equação 17.  
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(17) 

 

 

 

2.2.8 Enhanced Vegetation Index (EVI) 

 

O EVI foi desenvolvido por Huete et al., (2002) e consiste no aprimoramento do NDVI. 

Esse índice contém um fator de ajuste para o solo (L) e dois coeficientes que descrevem o 

uso da banda azul para a correção da banda vermelha quanto ao espalhamento atmosférico 

por aerossóis (JENSEN, 2009), conforme a equação 18. 

 

 

(18) 

 

 

Onde, os coeficientes C1, C2 e L assumem os valores de 6.0, 7.5 e 1.0, 

respectivamente e G corresponde a um fator de ganho ajustado em 2.5. De acordo com 

Jensen (2009), a implementação do algoritmo G permitiu uma maior sensibilidade do índice 

para regiões com alta biomassa. 

 

2.2.9 Triangular Vegetation Index (TVI)  

 

O TVI foi elaborado por Broge & Leblanc (2000), o qual tem como objetivo descrever a 

energia radiativa absorvida pelos pigmentos como uma função da diferença relativa entre as 

reflectância no vermelho e infravermelho próximo conjuntamente com a magnitude da 

reflectância nas regiões do verde, onde a absorção da luz pela clorofila é relativamente 

insignificante, como observado pela equação 19. 

 

(19) 

 

Este índice é calculado como a área de um triângulo definido pelo pico do verde, pelo 

mínimo na região de absorção da clorofila e pelo infravermelho próximo, quando se 

considera a curva de resposta espectral típica da vegetação. 
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3 RESULTADOS E DISCUSSÕES  

 

Neste item apresentaremos a comparação entre a classificação supervisionada 

MAXVER e os principais índices de vegetação, a fim de identificar o índice que melhor 

representa a vegetação de caatinga. 

 

3.1 Classificação dos índices de vegetação  

 

A determinação de intervalos de classes que representam a Savana-Estépica 

Arborizada densa, a Savana-Estépica Arborizada rala e o Solo Exposto relacionada aos 

índices de vegetação foram realizadas de acordo com os procedimentos já expressos no 

item 2.1 deste capítulo. 

 

3.2 Tabulação Cruzada: classificação supervisionada MAXVER e índices de vegetação 

 

A tabulação cruzada permitiu correlacionar a biomassa identificada na classificação 

supervisionada MAXVER com os valores de índice de vegetação.  

A correlação entre a classificação e o índice Razão Simples (RS) demonstra que todas 

as classes foram bem discriminadas. As classes Savana-Estépica Arborizada rala e Solo 

Exposto obtiveram 86.9% e 81.3%, respectivamente, de ocorrência nesse índice. O RS 

(anexo 03) também registrou 65% da classe Savana-Estépica Arborizada densa, como a 

tabela 10. 

 

 Tabela 10: Correlação Classificação MAXVER E Razão Simples. 

Biomassa 5.4 até 9.1 2.8 até 5.4 1.2 até 2.8 

Savana-Estépica Arborizada densa 65.0 35.0 0.0 

Savana-Estépica Arborizada rala 0.8 86.9 12.3 

Ausência (Solo Exposto) 0.0 18.7 81.3 

 

A apreciação entre o tamanho de área das classes da classificação supervisionada e o 

RS indica que neste índice a classe Savana-Estépica Arborizada densa obteve um EO de 

0.62, ou seja, 131,22 Km² dessa área não foram mapeadas pelo índice, enquanto o EC foi 

igual a 0.21. Isto indica que das áreas identificadas no terreno 79% foram mapeadas (tabela 

11). 

O RS mapeou áreas que não correspondiam a Savana-Estépica Arborizada rala, 

sendo que 121,68 Km² das áreas mapeadas não correspondem a essa classe. Essa classe 

também obteve um elevado erro de omissão (EO=0.56), onde apenas 44% das áreas 
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identificadas pertencem a essa classe. Já nos locais com ausência de cobertura vegetal 

foram encontradas feições que não pertencem a essa classe (EC= 0.49), sendo que 10,26 

Km² não correspondem à classe Solo Exposto, o EO de 0.15 indica que 85% da área 

corresponde à classe Solo Exposto, como observado na tabela 11. 

 

Tabela 11: Cálculo da área da classificação supervisionada e do RS e resultados dos índices de 
validação. 

Biomassa Área (Km²) SR (área Km²) EC EO IK PABAK 

Savana-Estépica 
Arborizada densa 

379.97 248.75 0.21 0.62 0.38 0.38 

Savana-Estépica 
Arborizada rala 

226.28 347.96 0.53 0.56 0.15 0.15 

Ausência (Solo Exposto) 98.54 108.08 0.49 0.15 0.42 0.42 

 

O cálculo da simultaneidade geográfica para o RS aponta que as classes Savana-

Estépica Arborizada densa e Solo Exposto possuem excelente correspondência; já as áreas 

de Savana-Estépica rala apresentaram boa correspondência com realidade apresentada, 

conforme observado no quadro 12. 

 

Quadro 12: Cálculo da simultaneidade geográfica entre classes MAXVER e RS.  

 Savana-Estépica 
Arborizada densa 

Outros Total 
Simultaneidade geográfica 

Savana-Estépica 
Arborizada densa 

Omissão Extensão Total 

274574 147908 422482 

0.650 0.992 1.642 Outros 2141 359025 361166 

Total 276715 506933 783648 

 Savana-Estépica 
Arborizada rala 

Outros Total 
Simultaneidade Geográfica 

Savana-Estépica 
Arborizada rala 

Omissão Extensão Total 

218647 32953 251600 

0.869 0.565 1.434 Outros 168372 363676 532048 

Total 387019 396629 783648 

 Ausência Solo 
Exposto 

Outros Total 
Simultaneidade Geográfica 

Ausência Solo 
Exposto 

Omissão Extensão Total 

89093 20473 109566 

0.813 0.741 1.554 Outros 31072 643010 674082 

Total 120165 663483 783648 

 

A tabulação cruzada entre a classificação supervisionada e o NDVI (Anexo 04) indica 

que as classes Savana-Estépica Arborizada rala e Solo Exposto obtiveram 86.2% e 82.1%, 

respectivamente, de predominância no índice. A classe Savana-Estépica Arborizada densa 

registrou 67.8% de ocorrência, como mostra a tabela 12.  
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Tabela 12: Correlação Classificação MAXVER e Índice de Vegetação por Diferença Normalizada. 

Biomassa 0.68 até 0.80 0.48 até 0.68 0.16 até 0.48 

Savana-Estépica Arborizada densa 67.8 32.2 0.0 

Savana-Estépica Arborizada rala 0.9 86.2 12.9 

Ausência (solo Exposto) 0.0 17.9 82.1 

 

A tabela 13 mostra que o NDVI não mapeou 120,25 Km² de Savana-Estépica 

Arborizada densa, resultando em um EO de 0.21, sendo que 79% das áreas identificadas no 

terreno pertencem a essa classe. A classe Savana-Estépica Arborizada rala obteve um EC 

de 0.30, sendo que 108,71 Km² que não pertenciam a essa classe foram agrupados a ela, 

além disso, o EO para essa classe também foi elevado (0.41), e significa que 59% da área 

correspondem a essa classe. A classe Solo Exposto foi a que apresentou o menor erro de 

comissão (EC=0.27), sendo que 11,46 Km² não pertencem a essa classe. O erro de 

omissão de 0.27 para a classe Solo Exposto aponta que 73% das áreas identificadas estão 

inseridas nessa classe. 

 
Tabela 13: Cálculo da área da classificação supervisionada e do NDVI e resultados dos índices de 
validação. 

Biomassa Área (Km²) NDVI (área Km²) EC EO IK PABAK 

Savana-Estépica 
Arborizada densa 

379.97 259.72 0.32 0.21 0.58 0.58 

Savana-Estépica 
Arborizada rala 

226.28 334.99 0.30 0.41 0.46 0.46 

Ausência 
(Solo Exposto) 

98.54 110.09 0.27 0.27 0.62 0.62 

 

A simultaneidade geográfica do NDVI com a biomassa identificada na classificação 

supervisionada indica que as áreas Savana-Estépica Arborizada densa e sem cobertura 

vegetal possuem excelente correspondência com a realidade analisada, já as áreas de 

savana-Estépica Arborizada rala tem boa correspondência (quadro13). 

A tabela 14 expressa a tabulação cruzada entre a classificação supervisionada e o DVI 

(Anexo 05). Nela observa-se que a classe Savana-Estépica Arborizada densa foi confundida 

com a Savana-Estépica Arborizada rala, onde estas classes foram mapeadas com 86.8% e 

84.1%, respectivamente, no mesmo intervalo (0.053 até 0.069).  

O DVI discriminou de maneira satisfatória as áreas com ausência de cobertura 

vegetal, mapeando com 96.3% estes locais (tabela 14). 
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Quadro 13: Cálculo da simultaneidade geográfica entre classes MAXVER e o NDVI. 

 Savana-Estépica 
Arborizada densa 

Outros Total 
Simultaneidade Geográfica 

Savana-Estépica 
Arborizada densa 

Omissão Extensão Total 

286378 136104 422482 

0.678 0.992 1.670 Outros 2396 358770 361166 

Total 288774 494874 783648 

 Savana-Estépica 
Arborizada rala 

Outros Total 
Simultaneidade Geográfica 

Savana-Estépica 
Arborizada rala 

Omissão Extensão Total 

216868 34732 251600 

0.862 0.582 1.444 Outros 155597 376451 532048 

Total 372465 411183 783648 

 Ausência Solo 
Exposto 

Outros Total 
Simultaneidade Geográfica 

Ausência Solo 
Exposto 

Omissão Extensão Total 

89927 19639 109566 

0.821 0.735 1.556 Outros 32482 641600 674082 

Total 122409 661239 783648 

 
 

Tabela 14: Correlação Classificação MAXVER Índice de Vegetação da Diferença. 

Biomassa 0.053 até 0.068 0.053 até 0.069 0.053 até 0.070 

Savana-Estépica Arborizada densa 11.7 86.8 1.5 

Savana-Estépica Arborizada rala 0.6 84.1 15.3 

Ausência (solo Exposto) 0.1 3.6 96.3 

 
Na tabela 15 observa-se que no DVI não foram classificados 334,97 Km² de Savana-

Estépica Arborizada densa, resultando em um EO de 0.66 e isto indica que apenas 34% das 

áreas que correspondem a essa fisionomias foram mapeadas. O DVI também identificou 

297,27 Km² de áreas que não correspondem à classe Savana-Estépica Arborizada rala, 

onde obteve um EC de 0.53; o EO de 0.41, para essa classe, indica que 59% das áreas que 

abarcam essa classe forma classificadas. A classe Solo Exposto apresentou EC de 0.25, 

evidenciado pela classificação de 36,8 Km² de áreas que não pertencem a essa classe e EO 

igual a 0.19. Isto significa que 81% dessa classe foram mapeadas. 

 
Tabela 15: Cálculo da área da classificação supervisionada e do DVI e resultados dos índices de 
validação. 

Biomassa Área (Km²) DVI (área Km²) EC EO IK PABAK 

Savana-Estépica 
Arborizada densa 

379.97 45.90 0.47 0.66 0.21 0.21 

Savana-Estépica 
Arborizada rala 

226.28 523.55 0.53 0.41 0.20 0.20 

Ausência(Solo Exposto) 98.54 135.34 0.25 0.19 0.68 0.68 
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O cálculo da simultaneidade geográfica para o DVI indica que as classes Savana-

Estépica Arborizada densa e rala, embora apresente valores baixos de SG, possuem boa 

correspondência, enquanto a classe Solo Exposto apresenta excelente correspondência 

com a realidade representada, como observado no quadro 14.  

 

Quadro 14: Cálculo da simultaneidade geográfica entre classes MAXVER e o DVI. 

 Savana-Estépica 
Arborizada 

densa 
Outros Total 

Simultaneidade Geográfica 

Savana-Estépica 
Arborizada densa 

Omissão Extensão Total 

49479 373003 422482 

0.117 0.969 1.086 Outros 1563 359603 361166 

Total 51042 732606 783648 

 Savana-Estépica 
Arborizada rala 

Outros Total 
Simultaneidade Geográfica 

Savana-Estépica 
Arborizada rala 

Omissão Extensão Total 

211569 40031 251600 

0.841 0.363 1.204 Outros 370552 161496 532048 

Total 582121 201527 783648 

 Ausência Solo 
Exposto 

Outros Total 
Simultaneidade Geográfica 

Ausência Solo 
Exposto 

Omissão Extensão Total 

104264 5302 109566 

0.952 0.699 1.651 Outros 44991 629091 674082 

Total 149255 634393 783648 

 

Na correlação entre a classificação MAXVER e o SAVI (Anexo 06), a classe Solo 

Exposto foi discriminada no intervalo de -0.02 - 0.09, apresentando 97.2% de 

predominância. Já as classes Savana-Estépica Arborizada densa e rala foram discriminadas 

com 85.8% e 98.5%, respectivamente, no mesmo intervalo (0.074 até 0.13), como se 

observa na tabela 16. 

 

Tabela 16: Correlação Classificação MAXVER e Índice de Vegetação Ajustado ao Solo. 

Biomassa 0.13 até 0.17 0.074 até 0.13 0.026 até 0.074 

Savana-Estépica Arborizada densa 14.1 85.8 0.1 

Savana-Estépica Arborizada rala 0.6 98.5 0.9 

Ausência (solo Exposto) 0.1 31.3 68.6 

 

O SAVI obteve um erro de omissão de 0.62 no mapeamento da classe Savana-

Estépica Arborizada densa, sendo que não foi classificado 325,29 Km², ou seja, das áreas 

identificadas no terreno apenas 38% foram mapeadas. Também foram mapeadas áreas que 

não pertenciam a essa classe, evidenciado pelo EC de 0.42 para essa classe, como 

observado na tabela 17. 
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Ainda analisando a tabela 17, a classe Savana-Estépica Arborizada rala obteve EC de 

0.53. Nota-se que foi classificado 353,59 Km² que não pertencem a essa classe. O EO de 

0.44 para a classe Savana-Estépica Arboriza rala aponta que 56%, das áreas identificadas 

no terreno foram mapeadas. O SAVI não mapeou 28,31 Km² das áreas sem cobertura 

vegetal, sendo que essa classe apresentou EO de 0.19, e significa que 81% das áreas que 

correspondem a essa classe foram mapeadas. 

 

Tabela 17: Cálculo da área da classificação supervisionada e do SAVI e resultados dos índices de 
validação. 

Biomassa Área (Km²) SAVI (área Km²) EC EO IK PABAK 

Savana-Estépica 
Arborizada densa 

379.97 54.68 0.42 0.62 0.26 0.26 

Savana-Estépica 
Arborizada rala 

226.28 579.87 0.53 0.44 0.19 0.19 

Ausência 
(Solo Exposto) 

98.54 70.23 0.30 0.19 0.63 0.63 

 

O quadro 15 expressa o cálculo da simultaneidade geográfica entre a classificação 

MAXVER e o SAVI. A análise dos cálculos indica que as classes Savana-Estépica 

Arborizada densa e rala apresentam valores baixos de SG, mas possuem boa 

correspondência com a realidade analisada. A classe solo exposto obteve SG igual a 1.6, 

indicando excelente correspondência. 

 

Quadro 15: Cálculo da simultaneidade geográfica entre classes MAXVER e o SAVI. 

 Savana-Estépica 
Arborizada densa 

Outros Total 
Simultaneidade Geográfica 

Savana-Estépica 
Arborizada densa 

Omissão Extensão Total 

57891 364591 422482 

0.137 0.975 1.112 Outros 1514 359652 361166 

Total 59405 724243 783648 

 Savana-Estépica 
Arborizada rala 

Outros Total 
Simultaneidade Geográfica 

Savana-Estépica 
Arborizada rala 

Omissão Extensão Total 

247776 3824 251600 

0.985 0.384 1.369 Outros 396971 135077 532048 

Total 644747 138901 783648 

 Ausência Solo 
Exposto 

Outros Total 
Simultaneidade Geográfica 

Ausência Solo 
Exposto 

Omissão Extensão Total 

74691 34875 109566 

0.682 0.963 1.645 Outros 2910 671172 674082 

Total 77601 706047 783648 

 

A tabulação cruzada entre a classificação MAXVER o Índice de Vegetação Resistente 

a Atmosfera (Anexo 07) demonstra que todas as classes foram bem discriminadas por este 

índice, pois obtiveram percentagens de ocorrência acima de 80%, como mostra a tabela 18. 
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Tabela 18: Correlação Classificação MAXVER e Índice de Vegetação Resistente a Atmosfera. 
Biomassa 0.70 até 0.82 0.52 até 0.70 0.20 até 0.52 

Savana-Estépica Arborizada densa 82.7 17.3 0.0 

Savana-Estépica Arborizada rala 4.5 83.2 12.3 

Ausência (solo Exposto) 0.0 19.7 80.3 

 

A tabela 19 aponta que a classe Savana-Estépica Arborizada densa registrou EO de 

0.21, ou seja, o ARVI mapeou 79% das áreas de correspondentes a essa classe e não 

classificou 55,45 Km². A classe Savana-Estépica Arborizada rala obteve EO de 0.44, sendo 

que o índice não identificou 46,99 Km² dessa classe, e mapeou 56% dessas áreas. As áreas 

de Solo Exposto obtiveram igual EO e EC (0.27), onde 5,47 Km² não foram mapeados pelo 

ARVI, onde, das áreas identificadas no terreno, 73% pertencem a essa classe foram 

mapeadas. 

 

Tabela 19: Cálculo da área da classificação supervisionada e do ARVI e resultados dos índices de 
validação. 

Biomassa Área (Km²) ARVI (área Km²) EC EO IK PABAK 

Savana-Estépica 
Arborizada densa 

379.97 324.52 0.34 0.21 0.56 0.56 

Savana-Estépica 
Arborizada rala 

226.28 273.27 0.31 0.44 0.43 0.43 

Ausência 
(Solo Exposto) 

98.54 107.01 0.27 0.27 0.62 0.62 

 

O cálculo da simultaneidade geográfica indica que todas as classes possuem 

excelente correspondência com a realidade, como observa-se na quadro 16.  

 

Quadro 16: Cálculo da simultaneidade geográfica entre classes MAXVER e o ARVI. 

 Savana-Estépica 
Arborizada densa 

Outros Total 
Simultaneidade Geográfica 

Savana-Estépica 
Arborizada densa 

Omissão Extensão Total 

374984 47498 422482 

0.888 0.947 1.835 Outros 21158 340008 361166 

Total 396142 387506 783648 

 Savana-Estépica 
Arborizada rala 

Outros Total 
Simultaneidade Geográfica 

Savana-Estépica 
Arborizada rala 

Omissão Extensão Total 

209443 42157 251600 

0.832 0.689 1.521 Outros 94399 437649 532048 

Total 303842 479806 783648 

 Ausência Solo 
Exposto 

Outros Total 
Simultaneidade Geográfica 

Ausência Solo 
Exposto 

Omissão Extensão Total 

87948 21618 109566 

0.803 0.739 1.542 Outros 31035 643047 674082 

Total 118983 664665 783648 
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O Índice de Vegetação Resistente à Atmosfera e aos Solos (Anexo 08) apresentou 

intervalos de classes bem similares com o Índice de Vegetação Ajustado ao Solo. No 

entanto, a tabulação cruzada desse índice com a classificação MAXVER, aponta que, 

diferentemente do SAVI, esse índice discriminou de maneira satisfatória as classes Savana-

Estépica Arboriza densa e as áreas de Solo Exposto com 91.6% e 92.7%, respectivamente, 

como mostra a tabela 20. 

 

Tabela 20: Correlação Classificação MAXVER e Índice de Vegetação Resistente à Atmosfera e aos 
Solos. 

Biomassa 0.071 até 0.1 0.058 até 0.071 0.023 até 0.058 

Savana-Estépica Arborizada densa 91.6 7.7 0.7 

Savana-Estépica Arborizada rala 45.7 47.0 7.3 

Ausência (solo Exposto) 1.0 6.3 92.7 

 
A estimativa dos erros de validação (tabela 21) aponta que a classe Savana-Estépica 

Arborizada densa registrou EC de 0.50, e pode-se afirmar que foram mapeadas 72,24 Km² 

de áreas que não pertencem a essa classe; o EO para essa classe foi de 0.62, ou seja, das 

áreas identificadas no terreno apenas 38% correspondem a essa classe. 

No mapeamento da classe Savana-Estépica Arboriza rala foi registrado um EO de 

0.44, e significa que 56% das áreas pertencentes a essa classe foram mapeadas, no 

entanto, como foi registrado um EC de 0.49.  

 
Tabela 21: Cálculo da área da classificação supervisionada e do SARVI e resultados dos índices de 
validação. 

Biomassa Área (Km²) SARVI (área Km²) EC EO IK PABAK 

Savana-Estépica 
Arborizada densa 

379.97 452.21 0.50 0.62 0.20 0.20 

Savana-Estépica 
Arborizada rala 

226.28 142.08 0.49 0.44 0.25 0.25 

Ausência 
(Solo Exposto) 

98.54 110.50 0.30 0.19 0.63 0.63 

 

Ainda anisando a tabela 21, observa-se o SARVI mapeou 11,96 Km² de áreas que não 

pertenciam à classe Solo Exposto, e por isso observa-se que essa classe registrou EC de 

0.30 e das áreas identificadas no terreno 81% pertencem a essa classe.  

Os resultados da simultaneidade geográfica para o SARVI (quadro 17) indicam que as 

classes Savana-Estépica Arborizada densa e as áreas sem cobertura vegetal apresentam 

excelente correspondência com realidade. Já as áreas mapeadas como Savana-Estépica 

Arborizada rala apresentaram boa correspondência. 

 



73 

 

 

Quadro 17: Cálculo da simultaneidade geográfica entre classes MAXVER e o SARVI. 

 Savana-Estépica 
Arborizada densa 

Outros Total 
Simultaneidade Geográfica 

Savana-Estépica 
Arborizada densa 

Omissão Extensão Total 

386796 35686 422482 

0.916 0.769 1.685 Outros 116008 245158 361166 

Total 502804 280844 783648 

 Savana-Estépica 
Arborizada rala 

Outros Total 
Simultaneidade Geográfica 

Savana-Estépica 
Arborizada rala 

Omissão Extensão Total 

118441 133159 251600 

0.471 0.750 1.221 Outros 39540 492508 532048 

Total 157981 625667 783648 

 Ausência Solo 
Exposto 

Outros Total 
Simultaneidade Geográfica 

Ausência Solo 
Exposto 

Omissão Extensão Total 

100932 8634 109566 

0.921 0.825 1.746 Outros 21347 652735 674082 

Total 122279 661369 783648 

 
A tabulação cruzada do Índice de Umidade por Diferença Normalizada (Anexo 09) com 

a classificação MAXVER, demonstra que as classes Savana-Estépica Arborizada densa e 

Solo Exposto foram discriminadas com 90.5% e 81.0%, respectivamente. Já a classe 

Savana-Estépica Arborizada rala possui 64.6% de ocorrência, como mostra a tabela 22.  

 
Tabela 22: Correlação Classificação MAXVER e Índice de Umidade por Diferença Normalizada. 

Biomassa 0.90 até 0.93 0.87 até 0.90 0.78 até 0.87 

Savana-Estépica Arborizada densa 90.5 9.3 0.2 

Savana-Estépica Arborizada rala 20 64.6 15.4 

Ausência (solo Exposto) 1.8 17.2 81.0 

 
A tabela 23 aponta que a classe Savana-Estépica Arborizada densa obteve um EC de 

0.36, onde foram mapeadas 10,76 Km² de áreas que não correspondem a esta classe. Já a 

classe Savana-Estépica Arborizada rala obteve EO de 0.53, sendo que 27,58 Km² dessa 

classe não foram mapeadas. O EC para a classe Solo Exposto aponta que esse índice 

atribuiu 16,82 Km² que não correspondem a essa classe; o EO de 0.23 indica que, das 

áreas mapeadas, 77% pertencem a essa classe. 

 
Tabela 23: Cálculo da área da classificação supervisionada e do NDWI e resultados dos índices de 
validação. 

Biomassa Área (Km²) NDWI (área Km²) EC EO IK PABAK 

Savana-Estépica 
Arborizada densa 

379.97 390.73 0.36 0.21 0.54 0.54 

Savana-Estépica 
Arborizada rala 

226.28 198.70 0.29 0.53 0.39 0.39 

Ausência 
(Solo Exposto) 

98.54 115.36 0.33 0.23 0.58 0.58 
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No NDWI, o cálculo da simultaneidade geográfica para a classe Savana-Estépica 

Arborizada densa apresentou excelente correspondência com a realidade. O SG para as 

classes Savana-Estépica Arborizada rala e Solo Exposto foram baixos (1.207 e 1.262, 

respectivamente), no entanto, apresenta boa correspondência com a realidade, como 

visualizado no quadro 18. 

 

Quadro 18: Cálculo da simultaneidade geográfica entre classes MAXVER e o NDWI. 

 Savana-Estépica 
Arborizada densa 

Outros Total 
Simultaneidade Geográfica 

Savana-Estépica 
Arborizada densa 

Omissão Extensão Total 

382327 40155 422482 

0.905 0.880 1.785 Outros 52118 309048 361166 

Total 434445 349203 783648 

 Savana-Estépica 
Arborizada rala 

Outros Total 
Simultaneidade Geográfica 

Savana-Estépica 
Arborizada rala 

Omissão Extensão Total 

163041 88559 251600 

0.648 0.559 1.207 Outros 128605 403443 532048 

Total 291646 492002 783648 

 Ausência Solo 
Exposto 

Outros Total 
Simultaneidade Geográfica 

Ausência Solo 
Exposto 

Omissão Extensão Total 

89188 20378 109566 

0.814 0.448 1.262 Outros 109805 564277 674082 

Total 198993 584655 783648 

 

Índice de Vegetação Realçado (Anexo 10) mapeou as classes Savana-Estépica 

Arborizada densa e rala no mesmo intervalo (1.2 até 2.1). Já a classe Solo exposto foi bem 

discriminada por esse índice, onde obteve 82% de ocorrência no intervalo de 0.53 até 1.2, 

como mostra a tabela 24.  

 

Tabela 24: Correlação Classificação MAXVER e Índice de Vegetação Realçado. 

Biomassa 2.1 até 2.7 1.2 até 2.1 0.53 até 1.2 

Savana-Estépica Arborizada densa 31.2 68.8 0.0 

Savana-Estépica Arborizada rala 0.1 88.3 11.6 

Ausência (solo Exposto) 0.0 18.0 82.0 

 

A tabela 25 aponta que o EVI não mapeou 261,28 Km² de áreas de Savana-Estépica 

Arborizada densa. Essa classe apresentou EO de 0.34, ou seja, 66% dessas áreas foram 

mapeadas como sendo pertencentes a essa classe.  

O EO para a classe Savana-Estépica Arborizada rala foi de 0.44, o que significa 

afirmar que, das áreas identificadas, 56% pertencem a essa classe; no entanto, o EC para 

essa classe foi de 0.36, sendo que 252,43 Km² não pertencem a essa classe. A classe Solo 
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Exposto obteve erro de comissão de 0.37, onde 8,85 Km² foram mapeadas como sendo 

pertencente a essa classe. 

 

Tabela 25: Cálculo da área da classificação supervisionada e do EVI e resultados dos índices de 
validação. 
 

Biomassa Área (Km²) EVI (área Km²) EC EO IK PABAK 

Savana-Estépica 
Arborizada densa 

379.97 118.69 0.21 0.34 0.59 0.59 

Savana-Estépica 
Arborizada rala 

226.28 478.71 0.36 0.44 0.39 0.39 

Ausência 
(Solo Exposto) 

98.54 107.39 0.37 0.15 0.58 0.58 

 

O cálculo da simultaneidade geográfica para o EVI (quadro 19) aponta que as áreas 

de Savana-Estépica Arborizada densa e rala e sem cobertura vegetal possuem boa 

correspondência. 

 

Quadro 19: Cálculo da simultaneidade geográfica entre classes MAXVER e o EVI. 

 Savana-Estépica 
Arborizada densa 

Outros Total 
Simultaneidade Geográfica 

Savana-Estépica 
Arborizada densa 

Omissão Extensão Total 

131846 290636 422482 

0.312 0.999 1.311 Outros 161 361005 361166 

Total 132007 651641 783648 

 Savana-Estépica 
Arborizada rala 

Outros Total 
Simultaneidade Geográfica 

Savana-Estépica 
Arborizada rala 

Omissão Extensão Total 

240768 10832 251600 

0.957 0.425 1.382 Outros 325959 206089 532048 

Total 566727 216921 783648 

 Ausência Solo 
Exposto 

Outros Total 
Simultaneidade Geográfica 

Ausência Solo 
Exposto 

Omissão Extensão Total 

74110 35456 109566 

0.676 0.873 1.549 Outros 10745 663337 674082 

Total 84855 698793 783648 

 

O TVI (Anexo 11) também representou significativamente as classes Savana-Estépica 

Arborizada rala e Solo Exposto com 71.3% e 94.2%, respectivamente. Já a classe Savana-

Estépica Arborizada densa obteve 59.8% no intervalo de 0.1 até 1.6 e 40% no intervalo de 

1.6 até 2.7, como mostra a tabela 26. O EC para a classe Savana-Estépica Arborizada 

densa foi de 0.34 e o EO de 0.21, sendo que o TVI não mapeou 226,71 Km² dessa classe, 

como mostra a tabela 27. 
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Tabela 26: Correlação Classificação MAXVER e Índice de Vegetação Triangular. 

Biomassa 1.6 até 2.7 0.1 até 1.6 4.3 até 0.1 

Savana-Estépica Arborizada densa 40.0 59.8 0.2 

Savana-Estépica Arborizada rala 0.5 71.3 28.2 

Ausência (solo Exposto) 0.0 5.8 94.2 

 

Tabela 27: Cálculo da área da classificação supervisionada e do TVI e resultados dos índices de 

validação. 

Biomassa Área (Km²) TVI (área Km²) EC EO IK PABAK 

Savana-Estépica 
Arborizada densa 

379.97 153.26 0.34 0.21 0.56 0.56 

Savana-Estépica 
Arborizada rala 

226.28 394.37 0.28 0.44 0.46 0.46 

Ausência 
(Solo Exposto) 

98.54 157.16 0.26 0.23 0.65 0.65 

 

A tabela 27, também mostra que a classe Savana-Estépica Arborizada rala obteve 

elevado EO de 0.44 e 0.28 de EC, sendo que o TVI mapeou 167,57 Km²de áreas que não 

pertenciam a essa classe. Já a classe Solo Exposto obteve EC de 0.26, onde 58,62 Km² das 

áreas foram mapeadas como sendo pertencentes a essa classe. 

Os valores da simultaneidade geográfica no TVI (quadro 20) para as classes Savana-

Estépica Arborizada densa e rala foram baixos (1.392 e 1.123, respectivamente), mas estas 

classes possuem boa correspondência com a realidade analisada. Já a classe Solo Exposto 

obteve excelente correspondência. 

 

Quadro 20: Cálculo da simultaneidade geográfica entre classes MAXVER e o TVI. 

 Savana-Estépica 
Arborizada densa 

Outros Total 
Simultaneidade Geográfica 

Savana-Estépica 
Arborizada densa 

Omissão Extensão Total 

169077 253405 422482 

0.400 0.992 1.392 Outros 1336 359830 361166 

Total 170413 613235 783648 

 Savana-Estépica 
Arborizada rala 

Outros Total 
Simultaneidade Geográfica 

Savana-Estépica 
Arborizada rala 

Omissão Extensão Total 

179483 72117 251600 

0.713 0.409 1.122 Outros 259007 273041 532048 

Total 438490 345158 783648 

 Ausência Solo 
Exposto 

Outros Total 
Simultaneidade Geográfica 

Ausência Solo 
Exposto 

Omissão Extensão Total 

103217 6349 109566 

0.942 0.591 1.533 Outros 71528 602554 674082 

Total 174745 608903 783648 
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4 CONCLUSÕES  

 

O cálculo do índice de vegetação (IV) baseado nos números digitais é muito simples, 

uma operação aritmética básica, enquanto que o IV usando reflectância exige cuidados, 

especialmente, na caracterização das variáveis e constantes, exigindo maior atenção e 

controle dos dados. 

Os resultados dos índices de vegetação usando DN e reflectância apresentaram 

discreta diferença, entretanto, podemos considerar que o cálculo de índices de vegetação 

pode ser realizado utilizando DN ou valores de reflectância.  

A tabulação cruzada entre a classificação MAXVER e os índices de vegetação, por si 

só, não foi satisfatória para identificar o índice que melhor representa a vegetação de 

caatinga, sendo que a utilização dos índices de validação foi relevante para a investigação 

do conjunto de dados e na estimativa do erro dos produtos gerados. 

O cálculo do índice de área foliar obtido através área de biomassa identificada do 

mapa de fisionomia da vegetação de caatinga foi de 0.86, evidenciando que a área de 

estudo possui expressiva concentração de vegetação verde. 

Os resultados do Kappa e PABAK, para as classes identificadas, demonstraram que 

os índices de vegetação possuem baixa a substancial concordância com a realidade. Já os 

valores da simultaneidade geográfica variaram entre boa a excelente correspondência. Isto 

indica que, embora sejam concebidos através de metodologias diferentes, os índices de 

validação e o SG foram eficazes para verificar quão próximo da realidade estão os índices 

de vegetação analisados.  

Com base nos valores de Kappa, PABAK e SG, foi constatado que o RS mapeou 

áreas de Savana-Estépica Arborizada densa e áreas sem cobertura vegetal, sendo que 

esse índice foi bem mais significativo no mapeamento de áreas com vegetação exuberante. 

Embora o Kappa para a classe Savana-Estépica Arborizada rala tenha sido muito baixo 

(0.15), o SG (1.434) demostrou que essa classe possui boa correspondência com a 

realidade analisada. 

O NDVI foi excelente no mapeamento das feições de Savana-Estépica Arborizada 

densa e Solo Exposto, além disso, esse índice também foi satisfatório para o mapeamento 

de Savana-Estépica Arborizada rala. 

O DVI discriminou as áreas sem cobertura vegetal, e apresentou valores baixos de 

Kappa, PABAK e SG para as classes Savana-Estépica Arborizada densa e rala. O SAVI 

obteve resultado semelhante ao DVI.  
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O ARVI foi o índice que apresentou os maiores valores de e SG e foi excelente para o 

mapeamento das feições predominantes no terreno. O Kappa e PABAK obtidos nesse 

índice apresentaram moderada a substancial concordância com a realidade analisada. 

O SARVI foi excelente para o mapeamento de Solo Exposto, já as áreas de Savana-

Estépica Arborizada densa e rala obtiveram valores baixos de Kappa e PABAK e SG que 

representam boa a excelente correspondência. 

O NDWI mapeou as áreas com expressiva concentração de vegetação (Savana-

Estépica Arborizada densa), no entanto, o valor de SG foi baixo (1.262) para a classe Solo 

Exposto. A classe Savana-Estépica Arborizada rala obteve regular concordância (IK=0.39 e 

PABAK=0.39) e boa correspondência (SG= 1.207) com a realidade observada.  

O EVI foi satisfatório para o mapeamento de áreas de Solo Exposto e Savana-

Estépica Arborizada densa. A classe Savana-Estépica Arborizada rala obteve Kappa e 

PABAK igual a 0.38 e SG que aponta boa correspondência coma realidade analisada.  

O TVI também identificou as feições de Savana-Estépica Arborizada densa, sendo que 

essa classe possui moderada concordância coma a realidade. A classe Solo Exposto obteve 

kappa e PABAK referente à moderada concordância, enquanto o SG expressou boa 

correspondência. A classe de Savana-Estépica Arborizada rala apresentou moderada 

concordância e boa correspondência (SG=1.222). 

A análise dos valores do Kappa e PABAK se comparados com a simultaneidade 

geográfica para as feições analisadas indicam que estes se comportaram de maneira 

distintas, sendo em alguns casos o SG foi elevado, ou seja, bom ou excelente para 

determinadas feições, enquanto o Kappa e PABAK apresentam valores baixos e que 

correspondem a baixa ou moderada concordância com a realidade (quadro 21). 

 

Quadro 21: Resultado IK, PABAK e SG nos índices de vegetação. 

IV 

Savana-Estépica 

Arborizada densa  

Savana-Estépica 

Arborizada rala  
Solo Exposto 

IK PABAK SG IK PABAK SG IK PABAK SG 

RS 0.38 0.38 1.642 0.15 0.15 1434 0.42 0.42 1.554 

NDVI 0.58 0.58 1.670 0.46 0.46 1.444 0.62 0.62 1.556 

DVI 0.21 0.21 1.086 0.20 0.20 1.204 0.68 0.68 1.651 

SAVI 0.26 0.26 1.112 0.19 0.19 1.369 0.63 0.63 1.645 

ARVI 0.56 0.56 1.835 0.43 0.43 1.521 0.62 0.62 1.542 

SARVI 0.20 0.20 1.685 0.25 0.25 1.221 0.63 0.63 1.746 

NDWI 0.54 0.54 1.785 0.39 0.39 1.207 0.58 0.58 1.262 

EVI 0.59 0.59 1.311 0.30 0.39 1.382 0.58 0.58 1.549 

TVI 0.56 0.56 1.392 0.46 0.46 1.222 0.65 0.65 1.533 
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Essa discrepância entre os resultados dos índices de validação e a SG pode estar 

associada aos erros e paradoxos existentes nas proporções marginais no cálculo do índice 

Kappa. Diante disso, embora o conjunto de dados utilizados para a obtenção do Kappa e 

PABAK seja aceitável e satisfatório para a validação dos resultados, os valores da SG foram 

preponderantes para a identificação do índice de vegetação que melhor representa a 

vegetação de caatinga, como mostra a quadro 22. 

 

Quadro 22: Valores de SG para os índices de vegetação. 

IV 
Savana-Estépica 

Arborizada densa (SG)  
Savana-Estépica 

Arborizada rala (SG)  
Solo Exposto (SG) 

RS 1.642 1.434 1.554 

NDVI 1.670 1.444 1.556 

DVI 1.086 1.204 1.651 

SAVI 1.112 1.369 1.645 

ARVI 1.835 1.521 1.542 

SARVI 1.685 1.221 1.746 

NDWI 1.785 1.207 1.262 

EVI 1.311 1.382 1.549 

TVI 1.392 1.222 1.533 

 

Assim, de acordo os valores de SG para os índices analisados, o ARVI, NDWI, NDVI, 

RS e SARVI são recomendados para o mapeamento de áreas de Savana-Estépica 

Arborizada densa. O ARVI também é indicado para a identificação de feição de Savana-

Estépica Arborizada rala, assim como o RS e o NDVI. Todos os índices são recomendados 

para o mapeamento de áreas de Solo Exposto, exceto, o NDWI. 

A metodologia traçada para a identificação do índice de vegetação que melhor 

representa a biomassa verde da vegetação de caatinga foi satisfatória e pode ser utilizada 

para o monitoramento da vegetação de caatinga, principalmente das fisionomias de Savana-

Estépica Arborizada densa e áreas sem cobertura vegetal. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS E RECOMENDAÇÕES
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A realização de estudos direcionados para a vegetação de caatinga tem ganhado 

notoriedade no canário acadêmico, devido à rica biodiversidade inerente a esse 

ecossistema e ao ininterrupto processo de antropização (agricultura, pecuária, 

desmatamento) que tem contribuído para a descaracterização das condições ambientais e 

das paisagens naturais intrínsecas a esse meio. 

Diante disto, esta pesquisa fez uso de dados oriundos do sensoriamento remoto e do 

processamento digital de imagens para a elaboração de metodologias que viabilize o 

monitoramento das fisionomias de vegetação de caatinga de maneira dinâmica, eficaz e 

com baixo custo. Nesse sentido, a cena do satélite LANDSAT, do sensor TM, representou a 

base primordial para a geração dos resultados alcançados, de modo a permitir a geração do 

mapa com as fisionomias de vegetação de caatinga existentes na área de estudo e a 

identificação do índice de vegetação que melhor representa a biomassa verde da vegetação 

de caatinga. 

A obtenção de dados em campo foi fundamental para atribuir credibilidade aos 

resultados alcançados, uma vez que a partir desses dados foi possível estimar o erro e 

validar a exatidão do mapa de fisionomias de vegetação de caatinga e estimar o quão 

próximo da realidade estão os índices de vegetação testados. 

No mapa de fisionomias de caatinga da área de estudo consta a predominância de 

Savana-Estépica Arborizada densa (fechada de porte arbóreo e arbustivo) e rala (aberta 

com presença de clareiras e de porte arbustivo). Também foram identificadas áreas sem 

cobertura vegetal (Solo Exposto) que embora não seja um tipo de vegetação foram 

mapeadas porque correspondem a uma área representativa no terreno. 

A partir do mapa de fisionomias de caatinga, nota-se que a área de estudo apresenta 

considerável predominância de vegetação. As visitas em campo permitiram identificar que 

alguns espaços ainda resguardam paisagens pouco alteradas pela ação antrópica, rica em 

diversidade de espécies nativas da caatinga.  

Por ainda conter áreas de vegetação de caatinga em bom estado de conservação, 

pode-se afirmar que a área necessita de uma maior atenção da esfera estadual no que 

tange à geração de metas e diretrizes voltadas para a manutenção e equilíbrio desses 

espaços, como uma forma de assegurar que as condições ambientais sejam mantidas.  

Além disso, as áreas que passaram por forte pressão antrópica também devem ser 

assistidas de modo que as ações voltadas para recuperação dessas áreas sejam traçadas 

de forma que não se promova apenas o reflorestamento com espécies de plantas nativas da 

caatinga; para tanto, a inserção popular nesse processo é fundamental, pois a partir da 

mobilização e conscientização da população para com as questões ambientais e que as 

medidas poderão ser mais efetivas. 
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O processamento da imagem LANDSAT também permitiu gerar os índices de 

vegetação, os quais foram testados e correlacionados com as áreas de biomassa 

identificadas no terreno. 

Nos índices de vegetação analisados, observou-se que nenhum índice apresentou 

total correspondência com a realidade, fato esse decorrente dos vários elementos 

(propriedade químico físico e estrutura interna da folha, densidade, orientação, inclinação, 

azimute da folha e solo) que interferem na captura dos dados radiométricos de vegetação. 

Nesse sentido, a partir dos valores de SG, recomenda-se o uso do ARVI para a 

identificação das feições de caatinga. No entanto, o NDWI, NDVI, RS e SARVI são eficazes 

para o mapeamento de áreas de Savana-Estépica Arborizada densa. O RS e o NDVI 

também são indicados para a identificação de feição de Savana-Estépica Arborizada rala. 

Todos os índices são recomendados para a o mapeamento de áreas de Solo Exposto, 

exceto, o NDWI. 

Observou-se também que os índices analisados possuem determinada limitação para 

o mapeamento de áreas em que a vegetação apresenta-se em estágio de transição uma 

vez que a feição de Savana-Estépica Arborizada rala (vegetação arbustiva e com presença 

de clareiras) não foi bem representada pelos índices analisados, exceto o ARVI, NDVI e RS. 

Outro fator a ser considerado é a eficácia dos índices para o mapeamento das áreas sem 

cobertura vegetal, o que ratifica o princípio da forte tendência dos índices de vegetação no 

mapeamento de áreas com alta concentração de vegetação e sem cobertura vegetal. 

Diante do exposto, é notório ressaltar que o analista antes de decidir o índice de 

vegetação a ser aplicado para o mapeamento de vegetação de caatinga deve realizar um 

estudo prévio a respeito das fisionomias de vegetação predominante na área, pois a 

configuração e o estado de conservação da vegetação serão preponderantes na definição 

do índice a ser utilizado. Além disso, o analista também deve levar em consideração os 

objetivos a serem alcançados.  

Este estudo também desencadeou na elaboração de um índice para investigação de 

dados geográficos, a simultaneidade geográfica, que consiste na identificação de pixels que 

foram omitidos no ato do mapeamento (omissão) e aqueles que não existem (extensão). O 

cálculo da simultaneidade geográfica foi importante, pois permitiu maior averiguação do 

conjunto de dados. Nesse sentido, a simultaneidade geográfica configura-se como mais um 

método para investigação de dados geográficos.  

Com base nos resultados alcançados, constatou-se que os procedimentos utilizados 

para identificação de biomassa verde em área de caatinga foram satisfatórios e os 

resultados alcançados representam uma importante ferramenta para o monitoramento da 

vegetação de caatinga.  
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O presente estudo é relevante, pois se trata de um assunto pouco explorado pela 

comunidade científica e representa uma contribuição importante para as discussões inerente 

a essa temática. Além disso, essa pesquisa apresentou elementos novos no que tange à 

investigação de dados geográficos o que lhe atribui originalidade. Além disso, os produtos e 

metodologias gerados neste estudo servirão como base teórica para a elaboração de 

pesquisas no âmbito do mapeamento de áreas de vegetação de caatinga. 
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Anexo 01: Tabela de campo. 
 

X Y Tipo de Vegetação Descrição Altitude Porte 

429818 8988146 
Savana-Estépica Arborizada 
rala 

Viveiro de plantas 
nativas da caatinga 

446 Arbustiva 

430296 8988308 Solo Exposto 
Povoado de São 
Bento 

452 _____ 

438020 8988878 Solo Exposto 
Comunidade de 
jequinic¾ 

413 
 

435094 8994822 
Savana-Estépica Arborizada 
rala 

Serra da Natividade 456 Arbustiva 

435084 8994732 Afloramento rochoso _____ 456 _____ 

435368 8994965 
Savana-Estépica Arborizada 
rala 

Caatinga espaçada 447 Arbustiva 

435824 8994187 Agricultura/Pecuaria _____ 451 _____ 

436818 8992707 
Savana-Estépica Arborizada 
rala 

Caatinga espaçada 436 Arbustiva 

439272 8989949 Solo Exposto _____ 420 _____ 

440026 8989742 Solo Exposto 
Vale do Riacho de 
Jequinicó 

413 _____ 

439068 8989224 
Savana-Estépica Arborizada 
rala 

Caatinga espaçada 423 Arbustiva 

438850 8988749 
Savana-Estépica Arborizada 
rala 

Caatinga espaçada 423 Arbustiva 

439195 8989101 
Savana-Estépica Arborizada 
rala 

Caatinga espaçada 408 Arbustiva 

435513 8989739 
Savana-Estépica Arborizada 
rala 

Caatinga espaçada 426 Arbustiva 

435859 8994245 Area de lagamento Área de alagamento 453 _____ 

434664 8995350 
Savana-Estépica Arborizada 
densa 

Caatinga fechada 467 Arboreo/arbustivo 

433448 8996504 
Savana-Estépica Arborizada 
densa 

Caatinga fechada 476 Arboreo/arbustivo 

432883 8998127 
Savana-Estépica Arborizada 
densa 

Caatinga fechada 448 Arboreo/arbustivo 

421704 8991669 Solo exposto Fazenda Humaita 434 _____ 

437960 8990940 
Savana-Estépica Arborizada 
rala 

_____ _____ _____ 

434142 8998581 Solo exposto Caatinga fechada 452 Arboreo/arbustivo 

432951 8997408 
Savana-Estépica Arborizada 
densa 

Caatinga fechada 467 Arboreo/arbustivo 

434354 8994279 
Savana-Estépica Arborizada 
densa 

Caatinga fechada 453 Arboreo/arbustivo 

434191 8994079 
Savana-Estépica Arborizada 
densa 

Caatinga fechada 479 Arboreo/arbustivo 

433974 8994085 
Savana-Estépica Arborizada 
densa 

Caatinga fechada 482 Arboreo/arbustivo 

438574 8989625 
Savana-Estépica Arborizada 
densa 

Caatinga fechada 482 Arboreo/arbustivo 

438762 8989568 
Savana-Estépica Arborizada 
densa 

Caatinga fechada 426 Arboreo/arbustivo 

427531 9008917 
Savana-Estépica Arborizada 
rala 

Caatinga espaçada 392 Arbustiva 

428720 9007733 Solo exposto 
Ao redor caatinga 
espaçada 

385 Arbustiva 

430186 9007103 
Savana-Estépica Arborizada 
rala 

Caatinga espaçada 395 Arbustiva 

431941 9007309 
Savana-Estépica Arborizada 
rala 

Caatinga espaçada 412 Arbustiva 

433405 9007066 
Savana-Estépica Arborizada 
rala 

Caatinga espaçada 397 Arbustiva 
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X Y Tipo de Vegetação Descrição Altitude Porte 

434171 9007858 
Savana-Estépica Arborizada 
rala 

Caatinga espaçada 418 Arbustiva 

435903 9007907 
Savana-Estépica Arborizada 
densa 

Caatinga fechada 419 Arbustiva 

437769 9008153 
Savana-Estépica Arborizada 
rala 

Caatinga espaçada 439 Arbustiva 

439587 9007921 
Savana-Estépica Arborizada 
densa 

Caatinga fechada 448 Arbustiva 

441433 9007478 
Savana-Estépica Arborizada 
rala 

Caatinga espaçada 439 Arbustiva 

443120 9007304 Savana-Estépica densa Catinga fechada 423 Arboreo/arbustivo 

444754 9007010 
Savana-Estépica Arborizada 
rala 

Caatinga espaçada 417 Arbustiva 

446135 9006407 
Savana-Estépica Arborizada 
rala 

Caatinga espaçada  400 Arbustiva 

445489 9005698 
Savana-Estépica Arborizada 
densa 

Caatinga fechada 400 Arbustiva 

445176 9003890 
Savana-Estépica Arborizada 
densa 

Caatinga fechada 401 Arboreo/arbustivo 

443985 9002607 Solo exposto 
Vale do rio São 
Benedito 

407 _____ 

436126 9007908 
Savana-Estépica Arborizada 
densa 

Caatinga fechada 428 Arbustiva 

429056 9005358 
Savana-Estépica Arborizada 
rala 

Caatinga espaçada 417 Arbustiva 

427889 9003984 Solo exposto 
Ao redor caatinga 
espaçada 

413 Arbustiva 

426439 9002997 
Savana-Estépica Arborizada 
densa 

Caatinga fechada 418 Arbustiva 

424576 9002650 
Savana-Estépica Arborizada 
densa 

Caatinga fechada 432 Arbustiva 

422708 9002909 
Savana-Estépica Arborizada 
densa 

Caatinga fechada 443 Arbustiva 

420820 9003160 
Savana-Estépica Arborizada 
densa 

Caatinga fechada 426 Arbustiva 

445755 9006745 
Savana-Estépica Arborizada 
rala 

Caatinga espaçada 392 Arbustiva 

445579 9006788 
Savana-Estépica Arborizada 
densa 

Caatinga fechada 393 Arboreo/arbustivo 

445487 9006786 
Savana-Estépica Arborizada 
densa 

Caatinga fechada 398 Arboreo/arbustivo 

422438 8991261 Solo Exposto 
Ao redor caatinga 
espaçada 

431 Arboreo/arbustivo 

424401 8990590 Solo exposto 
Ao redor caatinga 
espaçada 

437 Arbustiva 

425830 8990228 
Savana-Estépica Arborizada 
rala 

Caatinga espaçada 445 Arboreo/arbustivo 

427030 8989673 
Savana-Estépica Arborizada 
rala 

Caatinga espaçada 457 Arbustiva 

428127 8989411 Solo Exposto 
Ao redor caatinga 
espaçada 

459 Arbustiva 

431036 8987623 Solo exposto 
Ao redor caatinga 
espaçada 

433 Arbustiva 

431499 8985552 
Savana-Estépica Arborizada 
rala 

Caatinga espaçada 461 Arbustiva 

432409 8984905 
Savana-Estépica Arborizada 
rala 

Caatinga espaçada 464 Arbustiva 

433004 8983800 
Savana-Estépica Arborizada 
rala 

Caatinga espaçada 452 Arbustiva 

433300 8982851 
Savana-Estépica Arborizada 
rala 

Caatinga espaçada 456 Arbustiva 
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X Y Tipo de Vegetação Descrição Altitude Porte 

435081 8980955 
Savana-Estépica Arborizada 
rala 

Caatinga espaçada 482 Arbustiva 

431164 8989269 Solo Exposto 
Ao redor Caatinga 
espaçada 

426 Abustiva 

433576 8987936 Solo Exposto 
Ao redor Caatinga 
espaçada 

382 Arbustiva 

421167 8991049 Solo Exposto 
Ao redor Caatinga 
espaçada 

390 Arbustiva 

434773 8987153 
Savana-Estépica Arborizada 
rala 

Caatinga espaçada 445 Arbustiva 

440135 8989035 
Savana-Estépica Arborizada 
rala 

Caatinga espaçada 390 Arbustiva 

433406 8985467 
Savana-Estépica Arborizada 
rala 

Caatinga espaçada 450 Arbustiva 

432110 8998282 
Savana-Estépica Arborizada 
densa 

Caatinga fechada 460 Arboreo/arbustiva 

434274 8997958 
Savana-Estépica Arborizada 
densa 

Caatinga fechada 450 Arboreo/Arbustiva 

433882 8995732 
Savana-Estépica Arborizada 
densa 

Caatinga fechada 477 Arboreo/Arbustiva 

431223 8998370 
Savana-Estépica Arborizada 
densa 

Caatinga fechada 460 Arboreo/Arbustiva 

437840 8992883 
Savana-Estépica Arborizada 
densa 

Caatinga Fechada 382 Arboreo/Arbustiva 

420834 9002310 
Savana-Estépica Arborizada 
densa 

Caatinga Fechada 442 Arboreo/Arbustiva 

422754 9002403 
Savana-Estépica Arborizada 
densa 

Caatinga fechada 426 Arboreo/Arbustiva 

424457 9003053 
Savana-Estépica Arborizada 
densa 

Caatinga Fechada 430 Arboreo/arbutstiva 

432076 8987575 
Savana-Estépica Arborizada 
rala 

Caatinga espaçada 428 arbustiva 

438559 8989360 Solo Exposto 
Ao redor Caatinga 
espaçada 

390 Arboreo/arbustivo 

434587 8988940 Solo Exposto 
Ao redor Caatinga 
espaçada 

385 Arbustiva 

434692 8987785 Solo Exposto 
Ao redor Caatinga 
espaçada 

392 Arbustiva 

430777 8988826 Solo Exposto 
Ao redor Caatinga 
espaçada 

440 Arbustiva 

428906 8989771 Solo Exposto 
Ao redor Caatinga 
espaçada 

460 Arbustiva 

423540 8990926 Solo Exposto 
Ao redor Caatinga 
espaçada 

440 Arbustiva 

420824 8991881 Solo Exposto 
Ao redor Caatinga 
espaçada 

430 Arbustiva 

433391 8982076 
Savana-Estépica Arborizada 
rala 

Caatinga espaçada 455 Arbustiva 

430573 8985935 Solo Exposto 
Ao redor Caatinga 
espaçada 

430 Arbustiva 

430304 8987335 Solo Exposto 
Ao redor Caatinga 
espaçada 

432 Arbustiva 

434809 8982076 Solo Exposto 
Ao redor Caatinga 
espaçada 

477 Arbustiva 
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Anexo 02: Dados para a conversão de DN em reflectância nas Imagens LANDSAT 5TM. 
 

Distância do sol à Terra em unidades astronômicas  

Dias 
do ano 

Distância Dias do 
Ano 

Distância Dias 
do ano 

Distância 

 0.9832 121 10.076 242 1.0092 

15 0.9836 135 10.109 258 1.0057 

32 0.9853 152 1.014 274 1.0011 

46 0.9878 166 1.0158 288 0.9972 

60 0.9909 182 1.0167 305 0.9925 

74 0.9945 196 1.0165 319 0.9892 

91 0.9993 213 1.0149 335 0.986 

106 10,033 227 1.0128 349 0.9843 

calendário Juliano 365 0.9833 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fonte: Chander. G.;Markham, B. Revised Landsat-5 TM Radiometric Calibration 
Procedures and Poscalibration Dynamic Ranges. In: IEEE Transactions on Geocience and Remote Sensing, Vol. 41, No. 11, November 
2003.

Radiância espectral, Lmin e Lmax em W/(m². sr. µm) 
so sensor LANDSAT 5 TM 

Depois de 5 de Maio de 2003 

Banda  Lmimλ Lmaxλ Grescale Brescale 

1 -1.52 193 0.762824 -1.52 

2 -2.84 365 1.44251 -2.84 

3 -1.17 264 1.03988 -1.17 

4 -1.51 221 0.872588 -1.51 

5 -0.37 30.2 0.119882 -0.37 

6 1.2378 15.303 0.055158 1.2378 

7 -0.15 16.5 0.065294 -0.15 
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Anexo 03: Razão Simples (RS) 
 
 
Anexo 04: Índice de Vegetação por Diferença Normalizada (NDVI) 
 
 
Anexo 05: Índice de Vegetação da Diferença (DVI). 
 
 
Anexo 06: Índice de Vegetação Ajustado ao Solo (SAVI). 
 
 
Anexo 07: e Índice de Vegetação Resistente a Atmosfera (ARVI). 
 
 
Anexo 08: Índice de Vegetação Resistente à Atmosfera e aos Solos (SARVI). 
 
 
Anexo 09: Índice de Umidade por Diferença Normalizada (NDWI). 
 
 
Anexo 10: Índice de Vegetação Realçado (EVI). 
 
 
Anexo 11: Índice de Vegetação Triangular (TVI). 
 

 

Anexo 12: Artigo preliminar elaborado durante a pesquisa que será posteriormente 
submetido para publicação. 
 

CÁLCULO DOS INDICES DE VEGETAÇÃO USANDO VALORES DE 
REFLECTÂNCIA OU NUMERO DIGITAL: COMO DECIDIR QUAL DELES É O 

MAIS REPRESENTATIVO? 
 

Carolina Gomes Dias – Universidade Estadual de Feira de Santana 
Carol.geografia@gmail.com 

Ardemírio de Barros Silva – Ardemírio de Barros Silva 
arde.barros@gmail.com 

 

RESUMO: Há algumas controvérsias quando se trata da utilização de números digitais (DN) 

para a geração de índices de vegetação ao invés de valores de reflectância. O presente 

trabalho tem como objetivo avaliar os resultados do cálculo de índices de vegetação 

utilizando números digitais (DN) e valores de reflectância para decidir qual método melhor 

representa a biomassa verde sem gerar confusões entre as classes. Foi calculado o 

Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) em valores de DN e reflectância a partir de 

imagens do sensor LANDSAT TM5. Esses índices foram comparados com uma 

classificação supervisionada MAXVER, controlada por trabalhos de campo e índice de 

kappa. Foi desenvolvido um índice denominado simultaneidade geográfica, a partir do qual 
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foi possível com parar os resultados obtidos pelos dois métodos. A conclusão obtida revelou 

que ambos os métodos são eficientes para definir a biomassa verde. e a partir das análises 

estatísticas foi possível chegar as seguintes conclusões: os índices baseados em DN e em 

reflectância expressam resultados similares portanto quaisquer deles podem ser usados 

para a definição de biomassa verde..  

Pavavras-chave: Índices de vegetação, conversões radiométricas, DN, reflectância 

 

ABSTRACT : There are some controversies related to the use of digital numbers( DN)  for 

the generation of vegetation indexes instead of reflectance values. The present work aims to 

evaluate the results of the calculation of vegetation indexes using digital (DN) numbers and 

reflectance values to decide which better method represents the green biomass without 

generating confusions among classes. Using LANDSAT TM5A, Normalized Difference 

Vegetation Índexes (NDVI) were calculated using values of DN and reflectance. Those 

indexes were generated by two different methods, being compared with a MAXVER 

supervised classification, controlled by field works and kappa index. A new concept of 

geographic simultaneity (GS) was developed as aids to define which method is best. The 

results have proved that both methods can be used to define green biomass.  

Keywords: NDVI, supervised classification, geographic simultaneity. 

 

1 INTRODUÇÃO  

Os dados radiométricos oriundos de sensores orbitais expressam as características 

decorrentes da interação entre a energia eletromagnética e as propriedades físico-químicas 

da superfície terrestre.  

A energia eletromagnética ao incidir sobre a superfície terrestre pode ser refletida, 

absorvida ou transmitida. As características físico-químicas da superfície terrestre ou dos 

objetos que compõem a paisagem definirão se a energia será refletida, absorvida ou 

transmitida, assim como a sua intensidade (PONZONI, ZULLO JUNIOR, LAMPARELLI, 

2007). 

Por conter informações referentes à interação entre energia eletromagnética e o alvo, 

os dados radiométricos devem ser tratados de modo que o analista possa realçar as feições 

da imagem sem alterar o conjunto de dados originais que compõe uma cena e assim 

preservar as principais características espectrais do alvo. 

Há algumas controvérsias quando se trata da utilização de números digitais (DN) e 

valores de reflectância na geração de índices de vegetação. O presente trabalho tem como 

objetivo avaliar os resultados do cálculo de índices de vegetação utilizando números digitais 



95 

 

 

(DN) e valores de reflectância para decidir qual método melhor representa a biomassa verde 

sem gerar confusões entre as classes. 

 

2 METODOLOGIA 

2.1 Área de Estudo 

Para a consecução do objetivo, selecionou-se uma área de caatinga no Estado da 

Bahia a qual limita-se pelas coordenadas UTM 420055 E, 445953 E, 9008586 N e 8981395 

N, respectivamente. 

A região de estudo possui características de clima árido a semiárido, situa-se à 

aproximadamente 15 km da sede do município de Curaçá, correspondendo a 11% do 

município de Curaçá. Está inserida no Bioma Caatinga, no Pediplano Sertanejo onde 

predomina a vegetação de caatinga. 

 

2.2 Aquisição de dados 

Nesse estudo foram utilizadas as imagens do sensor Thematic Mapper (TM) do 

satélite LANDSAT 5, obtidas na órbita 217 ponto 66, imageadas em 04/06/2009. O período 

de imageamento da cena compreende o período chuvoso e, consequentemente, ao estado 

de clímax da vegetação. 

As imagens LANDSAT foram obtidas no site do INPE (Instituto Nacional de Pesquisas 

Espaciais) e estão no sistema de projeção plana Universal de Transversa de Mercator 

(UTM) e Datum WGS 84.  

 

2.3 Classificação Supervisionada 

O método supervisionado escolhido foi o da máxima verossimilhança (MAXVER). Esse 

algoritmo é caracterizado como do tipo “pixel a pixel” porque utiliza a informação espectral 

de cada pixel para encontrar regiões homogêneas, considerando a ponderação das 

distâncias entre as médias dos níveis digitais das classes, utilizando parâmetros estatísticos 

(TUTORIAL SPRING). 

Para assegurar boa precisão da classificação é necessário um número razoavelmente 

elevado de pixeis para cada conjunto de treinamento, ou seja, as áreas de treinamento 

devem ser bem representativas. Nesse sentido, no ato da classificação é necessário que o 

analista determine as áreas de treinamento, de modo a selecionar pixeis puros na cena. 

Para implementar o algoritmo MAXVER foi utilizada a composição colorida falsa cor 

RGB431, e através da interpretação visual - análise dos elementos: cor, textura, forma e 

tamanho (FLORENZANO, 2002) e dos dados oriundos das atividades de campo foi possível 

identificar as feições predominantes na imagem. 
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A classificação supervisionada apresenta três feições: Solo Exposto, Savana-Estépica 

Arborizada densa e Savana-Estépica Arborizada rala, como observado na figura 1. As 

classes predominantes na imagem e suas respectivas características encontram-se 

descritos no Quadro 1. 

 

Quadro 1: Relação de classes temáticas utilizadas nas classificações. 
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A classe Savana-Estépica Arborizada densa predomina na área de estudo seguido da 

classe Savana-Estépica Arborizada rala, como observado na tabela 1. 

 

Tabela 1: Cálculo de áreas das classes da classificação MAXVER. 

Classes Área (Km²) 

Savana-Estépica Arborizada densa 379.97 

Savana-Estépica Arborizada rala 226.28 

Solo Exposto 98.54 

Classes Cor Descrição 

Solo exposto   Áreas sem cobertura vegetal 

Savana-Estépica 
Arborizada Densa 

  Vegetação densa; de porte arbóreo e arbustivo. 

Savana-Estépica 
Arborizada rala 

  Vegetação com plantas espaçadas; de porte arbustivo. 
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Figura 1: Classificação Supervisionada MAXVER 
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Todas as fisionomias de caatinga identificadas na área de estudo foram visitadas. 

Assim, os dados originários da etapa de campo compreendem o universo de oitenta e sete 

pontos coletados com GPS. 

Para a validação da classificação supervisionada foi calculado os índices kappa, o 

PABAK. A comparação entre as classificações e o mapa de campo gerou a matriz de erros, 

como pode ser visualizado no quadro 2. 

 

Quadro 2: Matriz de erros da classificação MAXVER.  

Classificação MAXVER 

Verdade de campo   

Solo 
Exposto 

Savana-Estépica 
Arborizada densa 

Savana-Estépica 
Arborizada rala 

Total 

Solo Exposto 21 4 1 26 

Savana-Estépica Arborizada densa 2 24 3 29 

Savana-Estépica Arborizada rala 4 3 25 32 

Total 26 31 29 87 

A classificação gerada a partir do algoritmo MAXVER apresentou kappa e PABAK 

igual a 0.72 e de acordo com a tabela de Landis e Koch (1977) a classificação apresentou 

resultado substancial, ou seja, o produto cartográfico em questão se aproxima da realidade 

analisada. 

 

2.4 Conversão de número digital para valores de reflectância  

A retificação radiométrica consiste na conversão dos números digitais (DN) em 

radiância e posteriormente em reflectância. De acordo com Ponzoni e Shimabukuro (2007, 

p. 74), para a realização do cálculo de índices de vegetação é necessário à retificação 

radiométrica, pois “os valores de números digitais (DN) originais da imagem não serve como 

referência para a caracterização espectral de objetos”  

A conversão de DN em reflectância baseia-se em parâmetros orbitais dos satélites e 

de calibração do sensor, segundo Markhan; Barker, 1986 apud Ponzoni; Shimabukuro, 

2007, p. 71. A retificação radiométrica foi realizada a partir das equações 01 e 02, sendo 

que esse cálculo foi baseado em Chander; Markham (2003).   

 

(01) 

 

Onde, )(0 L  é a Radiância Bidirecional aparente (mW cm-² Sr-1 µm-1); )min(L  = 

radiância espectral mínima; )max(L = radiância espectral máxima; ND= valor do número 

digital do pixel na banda e x = número de bits, que nesse estudo corresponde a 8 bits. 
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(02) 

 

 

Onde, a = Fator de Reflectância Bidirecional aparente (FRB aparente); )(0 L = 

Radiância Bidirecional aparente (mW cm-² Sr-1 µm-1); d= distância Sol-Terra em unidades 

astronômicas; Esun= Irradiância média do sol no topo da atmosfera (mW cm-² Sr-1 µm-1); θ= 

ângulo solar zenital (90° subtraído do ângulo de elevação do sol) que corresponde ao 

ângulo formado entre o zênite e os raios solares. Esses dados também podem ser 

encontrados no arquivo da cena. Os dados utilizados para a conversão de números digitais 

em valores de reflectância estão expressos nas tabelas 2 e 3. 

 

Tabela 2: Parâmetros do sensor, irradiância solar média para a imagens do sensor TM 5. 

 

Tabela 3: Distância do Sol a Terra. 

 
 

 

Radiância espectral, Lmin e Lmax  

em W/(m². sr. µm) do sensor LANDSAT 5 TM 
Irradiância solar média espectral 

Esun = W/(m². µm) 
Depois de 5 de Maio de 2003 

Banda Lmimλ Lmaxλ Grescale Brescale Modelo: Chance Spectrum CHKUR 

1 -1.52 193 0.762824 -1.52 Banda Landsat 5 TM 

2 -2.84 365 1.44251 -2.84 1 1957 

3 -1.17 264 1.03988 -1.17 2 1826 

4 -1.51 221 0.872588 -1.51 3 1554 

5 -0.37 30.2 0.119882 -0.37 4 1036 

6 1.2378 15.303 0.055158 1.2378 5 215.0 

7 -0.15 16.5 0.065294 -0.15 7 80.67 

Distância do Sol à Terra em unidades astronômicas  

Dias do ano Distância Dias do Ano Distância Dias do ano Distância 

1 0.9832 121 10.076 242 1.0092 

15 0.9836 135 10.109 258 1.0057 

32 0.9853 152 1.014 274 1.0011 

46 0.9878 166 1.0158 288 0.9972 

60 0.9909 182 1.0167 305 0.9925 

74 0.9945 196 1.0165 319 0.9892 

91 0.9993 213 1.0149 335 0.986 

106 10.033 227 1.0128 349 0.9843 

Calendário Juliano 365 0.9833 






cos*)(
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2.5 Índice de vegetação 

O índice de vegetação é um instrumento capaz de quantificar a biomassa superficial, 

sendo amplamente utilizado pela comunidade científica para elaborar estudos de 

monitoramento da vegetação.  

O cálculo dos índices de vegetação é realizado mediante operações aritméticas com 

imagens de satélites e fundamenta-se nas propriedades espectrais da vegetação, 

principalmente, nas regiões do visível e infravermelho próximo. (PONZONI; 

SHIMABUKURO, 2007, p. 79). 

O Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) é o índice de vegetação mais 

conhecido e utilizado pela comunidade científica para estimar as áreas com ocorrência de 

vegetação. Esse índice foi proposto por Rouse et al. (1973); sendo calculado conforme 

equação 03. 

 

(03) 

 
Onde: 

NIR= corresponde à resposta espectral do pixel na banda do infravermelho próximo 

(TM 4) e RED= resposta espectral do pixel na banda do visível (TM 3). 

LIU (2006) afirma que os valores do NDVI variam entre -1 e +1, onde os valores 

negativos representam as nuvens, os próximos a 0 (zero) expressam solo exposto ou sem 

vegetação e os valores positivos representam a áreas com concentração de vegetação.  

A determinação de intervalos de classes que representam a savana-estépica 

arborizada densa, a savana-estépica arborizada rala e o solo exposto relacionada aos 

índices de vegetação foi realizada utilizando os seguintes procedimentos: a) delimitação de 

áreas representativas de cada uma das entidades definidas na classificação MAXVER, com 

a criação de arquivos binários;b) multiplicação dos arquivos binários raster definidos no item 

(a) pelos mapas dos índices de vegetação; c) geração de histogramas dos arquivos gerados 

no item (b); d) interpretação dos histogramas, gerando os intervalos de índice de vegetação 

relacionados com cada uma das entidades definidas pela classificação MAXVER, como 

mostra o quadro 3. 

 
Quadro 3: Relação biomassa e os índices de vegetação. 

Biomassa Intervalos NDVI (DN) 
Intervalos NDVI 

(reflectância) 

Savana-Estépica Arborizada densa 0.59 até 0.73 0.68 até 0.80 

Savana-Estépica Arborizada rala 0.37 até 0.59 0.48 até 0.68 

Solo Exposto 0.08 até 0.37 0.16 até 0.48 

 

REDNIR

REDNIR
NDVI
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3 RESULTADOS E DISCUSSÕES  

Para examinar a distribuição da biomassa relacionada aos índices de vegetação 

calculados por métodos diferentes, foi estabelecida uma tabulação cruzada comparando as 

faixas dos índices com a biomassa e desenvolvido o conceito de simultaneidade geográfica. 

Este conceito, expresso em percentagem, reflete a quantidade de pixeis da biomassa que 

não foi identificada pelo índice de vegetação (omissão) e aqueles pixeis de índice de 

vegetação que foram identificados como sendo biomassa (extensão) e que não existem na 

realidade. 

A simultaneidade geográfica (SG) pode ser calculada em quaisquer circunstâncias, ou 

seja, mapas possuindo um número “n” de categorias, entretanto somente tem validade 

quando os mapas envolvidos representam exatamente a mesma área geográfica. A SG 

varia desde 0 (zero) até dois correspondendo a soma de omissão com extensão, quando 

tende para dois o resultado é consistente e quando tende para zero o resultado é 

imprestável, senão vejamos. Sejam dois mapas com 16 pixeis cada um onde no cenário 1 

houve uma correspondência total, no cenário 2 houve uma discrepância total e no cenário 3 

houve uma variação aleatória. 

O cenário 1 expressa uma situação hipotética em que os dados são altamente 

correlacionados, como observado na figura 2  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Comparação pareada entre mapas que apresentam total correspondência. 

 

Os resultado da comparação pareada referentes ao cenário 1, podem ser visualizados 

no quadro 4.  

 

Quadro 4: Cálculo da simultaneidade geográfica entre os atributos do Mapa A e B, para dados 
com total correspondência. 

Comparação Pareada 2 
Mapa B Simultaneidade Geográfica  

1 Outros Omissão Extensão  

Mapa 
A 

Atributo 1 7 0 
1-0/7=1 1-0/7=1 

Outros 0 7 

        

1 1 3 2 

2 3 1 1 

1 3 3 2 

3 1 1 2 

 

1 1 3 2 

2 3 1 1 

1 3 3 2 

3 1 1 2 

 

 MAPA B 

MAPA A 

 1 2 3 

1 7 0 0 

2 0 4 0 

3 0 0 5 

 

Mapa A - Biomassa  Mapa B - Índice Vegetação  Comparação Pareada 1  



103 

 

 

      

Comparação Pareada 3 
Mapa B Simultaneidade Geográfica  

1 Outros Omissão Extensão  

Mapa 
A 

Atributo 2 4 0 
1-0/4=1 1-0/4=1 

Outros 0 4 

        

Comparação Pareada 4 
Mapa B Simultaneidade Geográfica  

1 Outros Omissão Extensão  

Mapa 
A 

Atributo 3 5 0 
1-0/5=1 1-0/5=1 

Outros 0 5 
 

Neste caso para as três categorias, ao realizar a soma dos erros de omissão e 

extensão para cada atributo, o SG é igual a 2. Esse resultado comprova que o conjunto de 

dados apresenta total correspondência. 

No cenário 2 observa-se o comportamento de dados que não apresentam nenhuma 

correlação, como mostra a figura 3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Comparação pareada entre mapas que apresentam nenhuma correspondência. 

. 

O resultado da comparação pareada referente ao cenário 2 indica que neste caso para 

as três categorias, a soma da omissão e extensão é igual à zero o que corrobora a não 

correspondência entre os dados, como observado no quadro 5.  

 

Quadro 5: Cálculo da simultaneidade geográfica entre os atributos do Mapa A e B, para dados 
com não nenhuma correspondência. 

Comparação Pareada 2 
Mapa B Simultaneidade Geográfica  

1 Outros Omissão Extensão  

Mapa 
A 

Atributo 1 0 4 
1-4/4=0 1-8/8=0 

Outros 8 0 

        

Comparação Pareada 3 
Mapa B Simultaneidade Geográfica  

1 Outros Omissão Extensão  

Mapa 
A 

Atributo 2 0 7 
1-7/7=0 1-4/4=0 

Outros 4 0 

1 1 3 2 

3 3 2 1 

2 2 3 2 

2 1 3 2 

 

2 3 1 1 

2 1 1 3 

1 3 2 1 

3 2 1 1 

 

 MAPA B 

MAPA A 

 1 2 3 

1 0 2 2 

2 5 0 2 

3 3 2 0 

 

Mapa A - Biomassa  Mapa B - Índice Vegetação  Comparação Pareada 1  
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Comparação Pareada 4 
Mapa B Simultaneidade Geográfica  

1 Outros Omissão Extensão  

Mapa 
A 

Atributo 3 0 5 
1-5/5=0 1-4/4=0 

Outros 4 0 
 
 

No cenário 3, o Mapa A e o Mapa B são aparentemente distintos, entretanto nota-se 

que há uma região de intersecção entre os dados, como visualizado na figura 4. 

O resultado da comparação pareada do cenário 3 (quadro 6)  aponta que a soma da 

omissão com a extensão apresenta valores entre 0 e 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Comparação pareada entre dados que apresentam pouca correlação. 

 

Quadro 6: Cálculo da simultaneidade geográfica entre os atributos do Mapa A e B, para dados 
com pouca correspondência . 

Comparação Pareada 2 
Mapa B Simultaneidade Geográfica  

1 Outros Omissão Extensão  

Mapa 
A 

Atributo 1 5 2 
1-2/7=0.7 1-3/8=0.6 

Outros 3 5 

        

Comparação Pareada 3 
Mapa B Simultaneidade Geográfica  

1 Outros Omissão Extensão  

Mapa 
A 

Atributo 2 2 2 
1-2/4=0.5 1-2/4=0.5 

Outros 2 2 

        

Comparação Pareada 4 
Mapa B Simultaneidade Geográfica  

1 Outros Omissão Extensão  

Mapa 
A 

Atributo 3 3 2 
1-2/5=0.6 1-2/5=0.6 

Outros 2 3 
 

Utilizando os resultados para a área de estudo, inicialmente vamos fazer uma 

comparação pareada entre a biomassa e os índices de vegetação resguardada as três 

faixas, anteriormente, definidas. 

1 1 3 2 

2 3 1 1 

1 3 3 2 

3 1 1 2 

 

1 1 3 2 

2 1 1 3 

1 3 2 1 

3 2 1 1 

 

 MAPA B 

MAPA A 

 1 2 3 

1 5 1 1 

2 2 2 0 

3 1 1 3 

 

Mapa A - Biomassa  Mapa B - Índice Vegetação  Comparação Pareada 1  
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As tabelas 4 e 5 apontam que as classes identificadas possuem alta correlação com os 

índices analisados, sendo que a classe Savana-Estépica Arborizada rala apresentou os 

maiores percentuais de ocorrência em ambos os índices. A classe Savana-Estépica 

Arborizada densa foi mais representativa no NDVI em DN com 79% e as áreas sem 

cobertura vegetal foram mapeadas com 82% no NDVI em valores de reflectância. 

 

Tabela 4: Tabulação cruzada entre classificação MAXVER e NDVI usando o DN 

Classificação MAXVER NDVI (DN) - % 

Biomassa 0.59 até 0.73 0.37 até 0.59 0.08 até 0.37 

Savana-Estépica Arborizada densa 79 21 0 

Savana-Estépica Arborizada rala 3 87 9 

Ausência (solo exposto) 0 23 77 

 

Tabela 5: Tabulação entre biomassa e NDVI usando a reflectância. 

Classificação MAXVER NDVI (Reflectância) - % 

Biomassa 0.68 até 0.80 0.48 até 0.68 0.16 até 0.48 

Savana-Estépica Arborizada densa 68 32 0 

Savana-Estépica Arborizada rala 1 86 13 

Ausência (solo exposto) 0 18 82 

 

Para o cálculo da simultaneidade geográfica (SG) vamos transformar as tabelas 05 e 

06 em comparações pareadas binárias, como são mostradas nas tabelas 7 e 8. 

 

Quadro 7: Cálculo da simultaneidade geográfica entre biomassa e NDVI usando DN. 

 Savana-Estépica Arborizada 
Densa NDVI (DN) 

Outros 
Simultaneidade Geográfica 

Savana-Estépica 
Arborizada Densa 

Omissão Extensão Total 

352559 69923 
0.81 0.97 1.8 

Outros 14610 346556 

      

 Savana-Estépica Arborizada 
rala NDVI (DN) 

Outros 
Simultaneidade Geográfica 

Savana-Estépica 
Arborizada rala 

Omissão Extensão Total 

225060 26540 
0.89 0.78 1.6 

Outros 115349 416699 

      

 Ausência (solo exposto) 
NDVI (DN) 

Outros 
Simultaneidade Geográfica 

Ausência 
(solo exposto) 

Omissão Extensão Total 

82079 27487 
0.75 0.97 1.5 

Outros 23075 651007 

 

 

Quadro 8:  Cálculo da simultaneidade geográfica entre biomassa e NDVI usando reflectância. 

 Savana-Estépica Arborizada 
Densa NDVI (reflectância) 

Outros 
Simultaneidade Geográfica 

Savana-Estépica 
Arborizada Densa 

Omissão Extensão Total 

321269 101213 
0.76 0.98 1.7 

Outros 5962 355204 
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 Savana-Estépica Arborizada 
rala NDVI (reflectância) 

Outros 
Simultaneidade Geográfica 

Savana-Estépica 
Arborizada rala 

Omissão Extensão Total 

223635 27965 
0.89 0.70 1.5 

Outros 159063 372985 

      

 Ausência (solo exposto) 
NDVI (reflectância) 

Outros 
Simultaneidade Geográfica 

Ausência 
(solo exposto) 

Omissão Extensão Total 

85431 24135 
0.78 0.96 1.5 

Outros 25679 648403 

 
 

4 CONCLUSÕES  

Os resultados da simultaneidade geográfica entre a biomassa e os índices de 

vegetação apontam que a classe Savana-Estépica Arborizada densa foi mais expressiva no 

NDVI em DN, pois essa classe obteve SG igual a 1.8, diferentemente do comportamento 

dessa classe no NDVI em reflectância que apresentou SG igual a 1.7. 

A classe Savana-Estépica Arborizada rala também foi mais representativa no NDVI em 

DN, onde foi registrado SG igual a 1.6; já no NDVI em reflectância o SG igual a 1.5. 

As áreas sem cobertura vegetal apresentam SG igual a 1.5 em ambos os índices o 

que permite afirmar que esse tipo de feição tanto pode ser mapeado com NDVI em DN e 

reflectância.  

Os resultados de SG para as classes Savana-Estépica Arborizada densa e rala 

embora sejam diferentes, foram significativo em ambos os índices, o que se pode afirmar 

que esse tipo de fisionomia de vegetação pode ser monitorada tanto com NDVI usando DN 

ou reflectância. 

A análise entre a área de ocorrência da biomassa e o comportamento destas nos 

índices de vegetação corrobora os resultados obtidos com SG, uma vez que o mapeamento 

da vegetação Savana-Estépica Arborizada densa com o NDVI em DN melhor se aproximou 

da realidade, como mostra a tabela 6.  

 

Tabela 6: Relação da área de biomassa no NDVI usando DN e reflectância.  

Biomassa Área (ha) NDVI DN 
(área em ha) 

SG (DN) 
NDVI 

reflectância 
(área em ha) 

SG 
(reflectância) 

Savana-Estépica 
Arborizada densa 

37.997 30,961 1.8 25.972 1.7 

Savana-Estépica 
Arborizada rala 

22.628 29.847 1.6 33.499 1.5 

Ausência  
(Solo Exposto) 

9.854 9.671 1.5 11.009 1.5 
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Assim como a vegetação Savana-Estépica Arborizada rala que também foi 

representativa no NDVI em DN. Já os locais em que há a ausência de vegetação foram 

significativamente mapeados no NDVI usando reflectância. 

O cálculo do índice de vegetação (IV) baseado nos números digitais é muito simples, 

uma operação aritmética básica, enquanto que o IV baseado na reflectância exige cuidados 

especialmente na caracterização das variáveis e constantes que fazem parte do cálculo. 

Com base no cenário 3, as categorias 1, 2 e 3 apresentaram os seguintes valores de 

SG: 1,3; 1 e 1.2,  respectivamente, significando que a categoria 1 apresentou a melhor 

correspondência. Para a hierarquização do SG propomos a seguinte classificação (tabela 0) 

 

Tabela 7: Grau de importância para os valores de SG 

SG GRAU DE CORRESPONDÊNCIA 

>1.5 EXCELENTE 

1 a 1.5 BOA 

0.5 a 1  RUIM 

<0.5 IMPRESTÁVEL 

 

No nosso estudo de caso, o mapeamento da Savana-Estépica Arborizada densa e rala 

no NDVI usando DN e reflectância foi considerado excelente, pois os valores da SG foram 

superiores a 1.5. O mapeamento das áreas com ausência de vegetação apresentou boa 

correspondência com a realidade. 

Os resultados dos índices de vegetação usando DN e reflectância apresentaram 

discreta diferença, entretanto podemos considerar que o cálculo de índices de vegetação 

pode ser realizado utilizando DN ou valores de reflectância.  
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