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Resumo  

O cultivo da A. sisalana no Território de Identidade do Sisal foi responsável por seu 

desenvolvimento econômico e social, no qual, grande parte da população presente neste, está 

inserida em sua cadeia produtiva de forma direta ou indireta, devido seu cultivo está pautado em 

práticas tradicionais. Contudo, a A. sisalana apesar de proporcionar a inserção da região 

semiárida à economia regional, foi um dos principais responsáveis pela degradação das áreas de 

Caatinga presente no Território, sendo estas substituídas por campos de sisal, ficando evidente o 

papel dicotômico no processo produtivo do sisal. Esta dissertação teve por objetivo, desenvolver 

uma metodologia que contribuísse para um melhor manejo das áreas produtoras de sisal no 

Território do Sisal a partir da aplicação de técnicas de sensoriamento remoto, no qual, 

primeiramente buscou-se identificar e mapear áreas produtoras de sisal assim como os campos 

de remanescentes de caatinga, em seguida, estimou-se os parâmetros biofísicos do sisal, como a 

estimativa do seu índice de área foliar. O mapeamento dos campos de sisal e das áreas de 

Caatinga foram realizados a partir da aplicação do Índice de Vegetação Ajustado ao Solo-SAVI, 

obtidos a partir de imagens Landsat 8 sensor OLI do ano de 2014. As imagens obtidas 

correspondem ao período seco, no qual, as áreas de caatinga apresentam um baixo verdor, 

contrastando com os campos de sisal que se mantém verdes durante todo ano obtendo valores 

mais elevados no índice SAVI .  O IAF foi estimado em campo a partir de medidas lineares de 

comprimento e largura das folhas de sisal, sendo amostrado um total de 115 plantas distribuídas 

em 23 parcelas de cultivo nos municípios de Valente-Ba e São Domingos. Os valores de IAF 

estimados em campo foram correlacionados a valores de realce da vegetação obtidos em 

imagens de satélite, como SAVI, EVI, Imagem Fração Vegetação, IAF obtido em imagem, além 

da Imagem Fração Solo. Os resultados obtidos para o mapeamento dos cultivos do sisal a partir 

da aplicação do SAVI mostrou-se eficaz, no qual a classificação da imagem IV pelo método 

árvore de decisão obteve uma acurácia de 79,87% e um coeficiente Kappa igual a 73,19%, 

onde, 82,58% dos pixels coletados foram classificados como agave. Porém, as correlações entre 

o IAF estimado em campo aos dados de realce da vegetação obtidos através de imagem de 

satélite obtiveram baixa correlação, a mais expressiva obteve r igual a 35% sendo a relação 

entre o IAF estimado em campo e a imagem fração vegetação.   

Palavras Chaves: Índice de área foliar, sisal, sensoriamento remoto, Landsat 8. 
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Apresentação 

O desenvolvimento desta pesquisa surgiu a partir da preocupação com a 

conservação das coberturas vegetais do bioma da Caatinga, assim como, a de assegurar 

o desenvolvimento dos cultivos de A. sisalana presentes no Território de Identidade do 

Sisal, situado na região semiárida do Estado da Bahia. Desde sua introdução a partir da 

década de 1940 no território baiano na área que hoje é denominada de Região Sisaleira, 

a cultura do sisal tornou-se um dos fatores que contribuíram para a degradação das áreas 

de Caatinga, substituindo estas por campos de A.sisalana. Contudo, a implementação do 

sisal, contribuiu para o desenvolvimento social e econômico da região, absorvendo um 

grande contingente populacional, gerando emprego e renda. 

Torna-se evidente a necessidade do desenvolvimento sustentável do Território 

do Sisal, integrando o desenvolvimento da cultura do agave à preservação da Caatinga. 

Neste sentido, as técnicas de sensoriamento remoto surgem como ferramentas 

fundamentais no mapeamento, monitoramento e planejamento das paisagens. Desta 

forma, a dissertação foi organizada em cinco capítulos, sendo dois apresentados na 

forma de artigos.  

O Capítulo I consiste na introdução e contextualização da problemática pesquisa. 

O capítulo II apresenta o referencial teórico, no qual foram selecionados os seguintes 

temas: O sensoriamento remoto no estudo da vegetação, transformações espectrais das 

imagens, Estimativas dos parâmetros biofísicos da vegetação a partir de dados de 

sensoriamento remoto: O Índice de Área Foliar-IAF. Além de uma contextualização 

geral do Território de Identidade do Sisal. 

 O capítulo III compõe o primeiro artigo, intitulado “Aplicação do Índice de 

Vegetação Ajusta ao Solo-SAVI para o mapeamento de cultivos de Agave sisalana 

Perrine no Território de Identidade do Sisal”. Neste capítulo foram apresentados os 

resultados referentes à aplicação de metodologia a partir do uso dos índices de 

vegetação, para a identificação e mapeamento dos cultivos de sisal e Caatinga nos 

períodos seco e chuvoso nos municípios baianos de Valente-BA e São Domingos-BA. 

O capítulo IV, constitui o segundo artigo, que tem como título “Análise da 

relação do Índice de Área Foliar-IAF do Agave sisalana Perrine a dados de realce da 

vegetação em imagem multiespectral”, nele está descrito a metodologia aplicada para a 

estimativa do Índice de Área Foliar-IAF do sisal no município de Valente-BA e São 
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Domingos-BA, como também a análise de sua correlação à valores de realce da imagem 

em dados multiespectrais. 

 O texto é finalizado com o capítulo V, que constitui o fechamento da 

dissertação, onde foram apresentadas as considerações finais e recomendações para 

futuros estudos.    
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Considerações Iniciais 

1. Introdução 

1.1 A Caatinga 

A Caatinga é o único bioma exclusivamente brasileiro (MMA, 2005), com uma 

área total de aproximadamente 750.000 km
2
, no qual, 54% desta área encontram-se no 

estado da Bahia (ALVES et al., 2009; LEAL ET. al., 2005; PRADO, 2003).  Apesar de 

estar situada exclusivamente nos limites nacionais, comportando uma grande 

biodiversidade endêmica com a presença de 14 gêneros e 183 espécies e sendo uma das 

37 grandes regiões naturais do planeta (LEAL et. al., 2005; PRADO, 2003), a Caatinga 

é  o bioma brasileiro menos protegido, tendo atualmente apenas 7,5% de seu território 

reservados a Áreas de Proteção Permanente-APP (ZAPI, 2008) sofrendo grande 

influência antrópica, no qual, o sistema agropastoril exerce uma ampla pressão sobre o 

bioma, que teve entre 30,4% a 51,7% de sua área alterada, o colocando como o terceiro 

bioma mais modificado do Brasil, estando atrás apenas da Mata Atlântica e Cerrado 

(LEAL et. al., 2005).  

A pressão humana sobre a Caatinga varia de intensidade em função da 

localização, estrutura e tamanho dos seus fragmentos, onde os menores fragmentos são 

mais facilmente degradados (HAUFF, 2010; LEAL et. al., 2005; SILVA et. al., 2004). 

Os remanescentes de Caatinga são compostos por estratos herbáceos, arbustivos e 

arbóreos onde destacam-se a presença das Malvaceae, Portulacaceae e Poaceae 

representando a famílias da herbáceas (ZAPI, 2008; PRADO, 2003). As espécies 

Amburana cearenses (Fr.All.) A.C. Smith, (“imburana de cheiro”, Fabaceae –

Papilionoideae), Anadenanthera colubrina (Vell.) Brenanvar. Cebil (Griseb.) Altschul 

(“angico”, Fabaceae – Mimosoideae), Aspidospermapyrifolium Mart. (“pau-pereiro”, 

Apocynaceae), Caesalpiniapyramidalis Tul. (“catingueira”, Fabaceae-

Caesalpinioideae), Cnidoscolusphyllacanthus (Müll. Arg.) Pax & Hoffm. (“faveleira”, 

Euphorbiaceae) são alguns exemplos que compõem a vegetação arbórea e arbustiva da 

Caatinga, que contam ainda com cactáceas e bromeliáceas (PRADO, 2003).  

 

1.2 Ocupação da Caatinga no Território de Identidade do Sisal  

O estado da Bahia, com o objetivo de identificar prioridades temáticas a nível 

cultural, social e econômico, definidas a partir da realidade local, possibilitando o 
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desenvolvimento equilibrado e sustentável entre as regiões, adota desde o ano de 2007 a 

regionalização de seu espaço geográfico segundo a instituição dos Territórios de 

Planejamento ou Territórios de Identidade, ora definido um total de 27 Territórios de 

Identidade (BAHIA, 2014a).  O Território de Identidade do Sisal é uma das 27 unidades 

de planejamento que compõem o Estado. 

O Território do Sisal inserido na da Região Semiárida baiana, tem o predomínio 

da atividade agropastoril como alternativa para seu desenvolvimento socioeconômico, 

onde destaca-se a cultura do sisal (Agave sisalana Perine) (BRASIL, 2014a), que vem 

desempenhando um importante papel na implementação, consolidação e (re) 

organização espacial do Território do Sisal (SANTOS e SILVA, 2010; SAYAGO, 

2007).  

A partir da implementação e exploração comercial da atividade agrícola sisaleira 

no Território de Identidade do Sisal a partir do ano de 1940, este possibilitou a 

integração do Território às políticas econômicas e sociais nacionais, onde a partir da 

exploração da fibra produzida pela planta do sisal como produto de exportação, pôde 

promover o desenvolvimento socioeconômico da população local, tornando esta região 

que sempre foi marcada pelas condições climáticas severas do clima semiárido e pela 

falta de investimentos governamental, em uma área produtiva (SAYAGO, 2007).   

Atualmente, mesmo com a redução das áreas de cultivo da cultura sisaleira nos 

últimos anos devido às secas que acometeram a região, além de doenças ocorridas nas 

plantações, como o caso da podridão vermelha, a produção da fibra do sisal ou A. 

sisalana ainda representa uma parcela considerável do território, ocupando 10% da área, 

de um total de 20,454 km², tendo como principais produtores, os municípios de 

Conceição do Coité, Retirolândia, São Domingos e Valente (SAYAGO, 2007). 

Contudo, apesar de sua importância para o desenvolvimento socioeconômico do 

Território do Sisal ao longo das ultimas décadas, a produção da fibra da A. sisalana, 

junto a outros fatores como a abertura de áreas para a pastagem, produção de carvão, 

atividade mineradora, retirada de madeira de lenha, entre outros, foram fatores que 

contribuíram para a intensificação dos problemas ambientais em áreas de Caatinga no 

Território do Sisal (EVANGELISTA, 2010; LIMA, 2008).  

 A atividade sisaleira representa um risco ambiental para as aéreas de Caatinga, 

visto que as áreas de vegetação nativa foram frequentemente derrubadas ou queimadas 
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para a introdução da produção da fibra do sisal, geralmente consorciada às atividades 

pastoris (EVANGELISTA, 2010; LIMA, 2008; CODES, 2008; SAYAGO, 2007). 

Atualmente, estima-se que apenas 20% das áreas de Caatinga continuam 

preservadas no Território do Sisal (MDA, 2011), onde sua regeneração é dificultada 

devido à presença de solos rasos e poucos férteis (SAYAGO, 2007; MACHADO, 

2006).  

A Caatinga ainda preservada no território é constituída por formações xerófilas, 

lenhosas, decíduas, geralmente espinhosas, tendo a presença de plantas suculentas, 

apresenta ainda os estratos herbáceos, arbustivos e arbóreos distinguidas em densas e 

pouco densas (CUNHA et al., 2015). As espécies “braúnas” Schinopsis brasiliensis, 

“faveleira” Cnidoscolusphyllacanthus, “imbirassu” Psaudobombaxsimplicifollium, 

“aroeira” Astroniumurundeuva e “imburana-de-cambão” Burseraleptophloeos, “jurema-

preta” Mimosa hostilis, “caroá” Neoglazioviavariegata, “quebra-faca” Cróton sp, 

“mororó” Bauhiniacheilantha, “pinhão brabo” Jathrophapohiliana, são algumas espécies 

encontradas na região. Além destas, destacam-se a presença de diversas espécies de 

cactáceas como “xique-xique”, Pilosocereusgounelli, “palmatória-de-espinho”, 

Opuntiapalmadora, “coroa-de-frade”, Melocactusbahiensis, “rabo-de-raposa”, 

Arrojadoarhodantha, “mandacarus” Cereus jamacaru, “facheiros”, 

Pilosocereuspachycladus e “quipás”, Opuntiainamoena (CUNHA et al., 2015).  

Apesar do desenvolvimento socioeconômico gerado pela cultura da A. sisalana 

no Território de Identidade do Sisal, fica clara a necessidade do desenvolvimento 

sustentável desta cultura, garantindo sua exploração comercial, contudo, sem 

comprometer os fragmentos remanescentes de Caatinga a partir de sua derrubada e 

queimada para o avanço dos campos de sisal. Neste sentido, as técnicas de 

sensoriamento têm desempenhado um importante papel no mapeamento, 

monitoramento e planejamento das paisagens naturais e das áreas agrícolas, tendo como 

vantagens a análise espaço-temporal do uso e ocupação do solo, assim como a coleta de 

dados quantitativos e qualitativos que podem ser especializados (JESUS e EPIPHANIO, 

2010; NOVO et al., 2005; SILVA et al., 2005).  

Alguns trabalhos vêm sendo desenvolvidos com o objetivo de mapear e 

monitorar as áreas de Caatinga. Franca-Rocha et al., (2007) gerou cartas de 1:250,000 

dos remanescentes de Caatinga a partir do uso de imagens de satélite Landsat. Carvalho 
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e Freitas (2005) mapearam diferentes estágios sucessivos do bioma Caatinga 

identificando os estratos de Mata seca, Caatinga Arbórea, Caatinga Floresta, Caatinga 

Arbórea-arbustiva, Caatinga Herbácea-lenhosa, entre outros, a partir de imagens 

Landsat, gerando cartas de 1:100,000. Francisco et al.,(2012) utilizou dados orbitais de 

media resolução para o estudo da influência da umidade sobre as áreas de Caatinga, a 

partir da analise dos valores dos índices de vegetação gerados a partir do processamento 

das imagens.  

 Assim como sua relevante importância para o mapeamento e monitoramento da 

cobertura vegetal, as técnicas de sensoriamento remoto tem possibilitado a aquisição de 

diversas informações de parâmetros biofísicos da vegetação a partir do uso dos dados 

radiométricos obtidos nas imagens orbitais (PONZONI, 2001), permitindo a estimativa 

do o Índice de Área Foliar-IAF, biomassa, atividade fotossintética, porcentagem de 

cobertura verde, e componentes bioquímicos (SHIMABUKURO, 2009; PONZONI e 

SHIMABUHURO, 2007; NOVO e PONZONI, 2001). 

 Bezerra et al.,(2014) e Ferreira et al., (2011) avaliaram a dinâmica espaço-

temporal dos parâmetros biofísicos da vegetação, analisando o albedo de superfície, 

Índice de Vegetação por Diferença Normalizada-NDVI e temperatura de superfície, a 

partir do uso de imagem de satélite.   Costa et al.,(2001) mapeou a fitomassa da 

Caatinga a partir da aplicação de índices de vegetação em áreas de Caatinga em núcleos 

de desertificação. Francisco et al., (2012) utilizou índices de vegetação para identificar e 

mapear mudanças sazonais ocorridas em áreas de Caatinga.    

 A partir do exposto fica evidente a importância tanto da conservação dos 

remanescentes de áreas de Caatinga presentes no Território do Sisal, assim como a 

importância no planejamento e monitoramento das áreas ocupadas pelo cultivo da A. 

sisalana, onde neste contexto, destaca-se o uso das técnicas de sensoriamento remoto 

como uma ferramenta importante na caracterização qualitativa e quantitativa das 

coberturas vegetais.  

 

1.3 Objetivos 

O objetivo geral desta pesquisa consistiu-se em desenvolver e aplicar uma 

metodologia para caracterizar, mapear e monitorar os parâmetros biofísicos da cultura 
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da A. sisalana no Território de Identidade do Sisal a partir do uso de dados 

multiespectrais.  

 

Os objetivos específicos foram: 

 

 Mapear áreas de cultivo de sisal e remanescente de Caatinga a partir da 

aplicação do índice de vegetação ajustado ao solo-SAVI; 

 Determinar do índice de área foliar dos cultivos de sisal a partir de 

medidas lineares obtidas em campo;  

 Estimar o índice de área foliar a partir do uso de dados multiespectrais; 

  Analisara correlação do Índice de Área Foliar-IAF da A. sisalana 

obtidos em campo a dados de reflectância bidirecional de imagens de 

satélite Landsat 8. 
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Referencial Teórico 

 

2. Introdução 

Neste capítulo serão abordados os principais conceitos que serviram de base para 

a construção deste estudo. É destacado o uso do sensoriamento remoto aplicado à 

vegetação, enfatizando o realce de imagens, tendo como base a utilização dos índices de 

vegetação e o Modelo Linear de Mistura Espectral-MLME e suas relações com o índice 

de área foliar. Foi realizada uma descrição detalhada da área de estudo, o Território de 

Identidade do Sisal, abordando seus aspectos sociais, econômicos e culturais, onde 

destaca-se o papel da cultura do sisal para a formação e consolidação cultural e 

econômica deste Território.  

 

2.1 O sensoriamento Remoto no Estudo da Vegetação  

 O avanço das técnicas de Sensoriamento Remoto-SR tem contribuído para o 

estudo de variados fenômenos e usos que ocorrem na superfície terrestre, onde o estudo 

da cobertura vegetal ganha ênfase devido a sua grande área ocupada e importância 

econômica para a sociedade.  Dentre as diversas coberturas da vegetação, o 

sensoriamento remoto tem se encarregado no desenvolvimento de pesquisas sobre as 

áreas agrícolas, florestas, vegetação urbana, vegetações pantanosas e pastagens 

(JENSEN, 2007).  

 As informações obtidas a partir do uso do sensoriamento remoto se dão em três 

domínios distintos, o espacial, o temporal e espectral. Contudo, o entendimento do 

comportamento da vegetação frente às técnicas do SR requer um entendimento do 

domínio espectral, onde são analisadas as propriedades da vegetação com relação à 

reflexão, transmissão e absorção (JENSEN, 2007; NOVO e PONZONI, 2001; 

PONZONI e DISPERATI, 1993). Estes três processos estão diretamente relacionados às 

características físicas e químicas da vegetação, como a presença de água, morfologia 

interna da planta e presença de componentes fotossintetizantes, (JENSEN, 2007; 

MOREIRA, 2007; PONZONI, 2002; NOVO e PONZONI, 2001) como também é 

dependente das próprias características do fluxo radiante, no tocante ao comprimento de 

onda, ângulo de incidência e polarização (NOVO e PONZONI, 2001). 
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 A estrutura morfológica da folha é composta de três estruturas básicas: 

epiderme, mesófilo fotossintético e tecido vascular. A folha é revestida por uma camada 

de células protetoras que é a cutícula e a epiderme, abaixo se encontra o mesófilo 

fotossintético, composto pelo parênquima paladiço e parênquima lacunoso (Figura 2.1), 

características que determinarão o comportamento espectral da folha (Figura 2.2) 

(MOREIRA, 2007; JENSEN, 2007; PONZONI e SHIMABUKURO, 2007). 

 

 

Figura 2.1: estrutura interna de uma folha saudável. Fonte: Disponível em: 

http://www.biologia.seed.pr.gov.br/ Acessado em 10/05/2015. 

 Ao analisar a figura 2.2 observamos que a região do visível que compreende a 

faixa entre 0,4 a 0,7 µm tem uma maior absorção da REM que incide sobre a folha, 

sendo esta absorvida pelos componentes fotossintetizantes nela presentes, onde a 

clorofila responde com 65%, a xantofila representa 29% e carotenos participam com os 

6% restante. Já na região do infravermelho próximo que se encontra na faixa entre 0,7 a 

1,3µm pouca energia eletromagnética é absorvida, principalmente em decorrência da 

estrutura interna da folha (mesólifo) favorecendo o espalhamento da REM. Por fim, na 

região do infravermelho médio, situado entre 1,3 a 2,5 µm temos uma faixa de absorção 

da energia eletromagnética devido à presença da água (NOVO e PONZONI, 2001; 

MOREIRA, 2007). 
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Figura 2.2:Influência dos  componentes químicos e estrutura interna da folha no 

comportamento espectral médio típico da folha sadia ao longo da faixas de 

absorção da radiação eletromagnética. Fonte: Trentin (2011) modificada de 

Swain e Davis (1978). 

 O comportamento espectral da folha, devido as suas características físicas e 

químicas, além de suas propriedades de absorção, transmitância e reflectância, reflete o 

comportamento espectral dos dosséis, no qual seu entendimento é importante para a 

caracterização da vegetação a partir de imagens multiespectrais (POZONI, 2001; 

MOREIRA, 2007).  

 O dossel é definido como um conjunto de todas as copas da vegetação numa 

determinada área, independente da espécie, sendo classificados como dosséis 

incompletos e completos. O dossel é considerado incompleto quando apresenta baixa 

porcentagem de cobertura do solo, onde parte da energia refletida é oriunda tanto do 

dossel como do solo. Já o dossel completo é definido pela cobertura total do solo 

(MOREIRA, 2007). O dossel também pode ser caracterizado quanto à Distribuição 

Angular das Folhas-DAF, parâmetro que determina a arquitetura do dossel, sendo 

classificados em planófila, erectófila, plagiófila, extremófila, uniforme e esférica 

(NOVO e POZONI, 2001). 

 Ponzoni e Novo (2001) e Ponzoni e Disperati (1993), afirmam que a distribuição 

angular dos dosséis assim como sua densidade contribui qualitativamente para a 
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reflectância da vegetação. Grande parte da radiação eletromagnética incidente na 

vegetação é absorvida na região do visível devido à presença de componentes 

fotossintetizantes, desta forma, com o aumento da densidade do plantio ou o Índice de 

Área Foliar-IAF, ocorre maior absorção da REM nesta região. Já na região do 

infravermelho devido a estrutura molecular das folhas e a presença de água, ocorre uma 

maior reflectância da REM incidente sobre a vegetação a medida em que há um 

aumento do IAF. 

 Ponzoni e Shimabukuro (2007) caracterizam o uso do dossel nos modelos de 

reflectância da vegetação, no qual, o dossel é composto por vários sub-dosséis, ou seja, 

camadas de folhas, galhos e frutos, arranjados regularmente no solo (plantios em 

fileiras, por exemplo) ou arranjados aleatoriamente. Para um dossel ou sub-dossel 

homogêneo, assume-se que a densidade dos elementos da vegetação é uniforme, o que é 

caracterizado pelo Índice de Área Foliar (IAF), que representa a razão entre a área do 

elemento e a área no terreno. 

 

2.2 Transformações Espectrais  

 

 2.1.1 Índices de vegetação 

 O uso do Sensoriamento Remoto tem permitido a aquisição de informações dos 

elementos e de fenômenos que ocorrem no espaço geográfico (JENSEN, 2007), como a 

analise das mudanças de uso e ocupação do solo (VAEZA et al., 2011), do 

planejamento urbano (NOGUEIRA et al., 2007) das condições climáticas (COELHO, 

2013). Contudo, a vegetação, devido à sua importância ambiental e socioeconômica, ou 

mesmo devido à grande área ocupada por esta na superfície, é um dos principais objetos 

de estudo no sensoriamento remoto, onde as suas técnicas têm permitido a 

caracterização das propriedades biofísicas como o IAF (QI et al., 1995). 

 Huete et al., (1999) e Qi et al., (1995) destacaram o uso do sensoriamento 

remoto como ferramenta fundamental para aquisição de informações sobre a cobertura 

vegetal. Os índices de vegetação (IVs) são fundamentais para esta tarefa, no qual são 

amplamente utilizados para a caracterização do índice de área foliar, produtividade das 

culturas, produção de biomassa total, percentagem de cobertura, além de possibilitar a 

caracterização de estágios de degradação e sucessão da cobertura vegetal.  Estes provêm 
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da transformação de bandas espectrais, com o objetivo de realçar variações sutis nas 

reflectância dos alvos, permitindo comparações temporais e espaciais (MENESES E 

ALMEIDA, 2012; VIÑA et al., 2011; HUETE et al., 2002; JACKSON e HUETE, 

1991). 

Os IVs são medidas adimensionais radiométricas da vegetação, que exploram o 

comportamento das assinaturas espectrais dos elementos do dossel da vegetação, 

geralmente, utilizando-se as bandas espectrais situadas nas regiões do vermelho e do 

infravermelho próximo (MENESES e ALMEIDA, 2012; HUETE e JUSTICE, 1999). 

 Quando se analisa o comportamento espectral da vegetação, nota-se que a 

energia refletida na região do vermelho decresce em virtude da absorção da energia pela 

clorofila, já, na região do infravermelho temos um aumento da reflectância, 

principalmente devido à estrutura foliar das plantas. A discrepância no comportamento 

das regiões do vermelho e do infravermelho próximo permite o realce da vegetação a 

partir da divisão das bandas situadas nestas faixas (Figura 2.3) (CASAS, et al., 2014; 

MENESES e ALMEIDA, 2012; JENSEN, 2007; HUETE e JUSTICE, 1999; PONZONI 

e SHIMABUKURO 2007).    

 

Figura 2.3: Comportamento espectral típico dos objetos solo, água, rocha e vegetação. 

Com destaque para a discrepância no comportamento espectral da vegetação 

na região do visível (Banda 3) em que há maior absorção e Infravermelho 

próximo (Banda 4). Fonte: (MENESES e ALMEIDA, 2012). 
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Índice de Vegetação da Razão Simples-IVR (Ratio Vegetatio Index –RVI ) 

O Ratio Vegetatio Index-RVI é um índice obtido a partir da simples divisão de 

bandas situadas no infravermelho próximo (nir), região onde a vegetação apresenta 

maior reflectância, pela banda situada na região vermelho do visível (red) (Equação 2.1) 

(MENESES e  ALMEIDA, 2012).    Os valores obtidos a partir do RVI são sempre 

maiores que zero, adquirindo valores elevados em áreas com elevada densidade, 

contudo, não se mostra eficiente em regiões com cobertura vegetal esparsa (JENSEN, 

2007; JACKSON e HUETE, 1991).  

    
   

   
            (Equação 2.1) 

 

Índice de Vegetação por Diferença Normalizada-IVDN (Normalized Difference Index 

Vegetation-NDVI) 

O NDVI é obtido a partir da diferença e da soma das bandas do vermelho (red) e 

do infravermelho próximo (nir) (Equação 2.2). Este índice tende a ter uma relação 

linear à biomassa e ter menor influência dos efeitos atmosféricos e topográficas, onde 

seus valores computados variam de -1 a 1(MENESES e ALMEIDA, 2012; JENSEN, 

2007; QI et al., 1995). 

     
       

       
                          (Equação 2.2) 

 O NDVI apresenta elevada correlação com o IAF, porém, em períodos quando o 

IAF é elevado, há baixa correlação devido à saturação com o IV (JENSEN, 2007; 

HUETE, 1988). Apesar de ter grande uso em escala global, o NDVI apresenta algumas 

limitações, pois seus resultados são bastante influenciados pelo background do solo.  

Índice de Vegetação Ajustado ao Solo-SAVI (Soil Adjusted Vegetation Index- SAVI) 

 A fim de minimizar principalmente os efeitos do background do solo presente 

no NDVI, Huete (1988) propôs o Soil Adjusted Vegetation Índex-SAVI (Equação2.3) 

(QI, et al., 1994; HUETE, 1988). O SAVI assemelhasse com a formulação do NDVI, 

contudo, acrescentando a constante L, que é uma constante empiricamente testada, com 

o objetivo de reduzir os efeitos de brilho solo, principalmente em áreas com pouca 

cobertura vegetal, como regiões áridas e semiáridas (MENESES e ALMEIDA, 2012). A 
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constate L testada por Huete (1988) calculou as variações de reflectância medidas em 

cultivos agrícolas de pastagem e algodão, com diferentes cores de solo, determinando a 

variação de reflectância, estabelecendo valores de L=1 para densidades muito baixas de 

vegetação, a L=0,25 para locais com densidades elevadas, porém, estimasse a constante 

L=0.5 como ajuste ótimo para as correções dos efeitos do background do solo quando 

aplicado o SAVI (MENESES e ALMEIDA, 2012; JENSEN, 2007; PONZONI e 

SHIMABUKURO, 2007; QI et al., 1994). 

 

                                     (Equação2.3) 

 

 

Onde: SAVI é o índice de Vegetação ajustado ao Solo a ser obtido, nir é a banda 

do infravermelho, red é referente a banda da região vermelho do visível e l é o fator de 

ajuste a ser adotado.  

 

Índice de vegetação melhorado - IRV (Enhanced Vegetation Index –EVI) 

 O Enhanced Vegetation Index –EVI é um índice derivado do NDVI incluindo o 

fator de ajuste L presente no SAVI e mais dois coeficientes empiricamente testados, C1 

e C2, sendo respectivamente, 1; 6,5 e 7,5, além do fator de ganho G sendo igual a 2,5 

(HUETE e JUSTICE, 1999;  JENSEN, 2007). O EVI foi desenvolvido para melhorar a 

sensibilidade em regiões com elevada biomassa, superando as influências tanto dos 

efeitos do background do solo como dos efeitos atmosféricos a partir da inclusão no 

índice da banda azul (HUETE et al., 2002; JIANG, 2008).  

Contudo, o EVI é limitado a sistemas sensores com a presença da banda azul.  

Sendo assim, Jiang (2008) desenvolve o EVI 2 (Equação 2.4), onde adquiriu resultados 

semelhantes ao EVI, atenuando os efeitos atmosféricos e do background do solo 

aplicando apenas duas bandas, vermelho e infravermelho próximo. 

 

                                      (Equação 2.4) 

Onde o nir corresponde à banda do infravermelho próximo, red corresponde a 

região visível do vermelho. Pode-se perceber que ao longo do tempo os índices de 
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vegetação vêm sendo aperfeiçoados na tentativa de obter informações mais precisas da 

vegetação, com o mínimo de interferência dos efeitos atmosféricos e dos efeitos 

causados pelo brilho do solo, destacando-se principalmente pela sua utilização para 

estimativa do IAF (DARVISHZADHE, 2007; LEE et al., 2004; HUETE et al., 2002), 

pois este está diretamente relacionado no controle de diversos processos biológicos e 

físicos da vegetação, onde podemos incluir a interceptação da luz e água, atenuação da 

luz a partir do dossel, transpiração, fotossíntese, podendo-se também estimar a 

produtividade dos cultivos (VIÑA et al., 2011).  

 

2.2.2 Modelo linear de Mistura Espectral: Imagens fração 

As informações obtidas a partir da mensuração da radiação eletromagnética 

emitida pelos objetos dispostos na superfície são representadas nas imagens orbitais 

pelo elemento de resolução denominado de pixel (BOGGIONE et al., 2009). As 

informações contidas nestes pixels dependerão de alguns fatores como sua resolução, 

composição físico-química dos objetos imageados, além das interferências atmosféricas 

(BOGGIONE et al., 2009; PONZONI e SHIMABUKURO, 2007).  

A variedade de objetos representados em um pixel esta sujeito à resolução 

espacial deste, no qual, quanto maior for a sua resolução espacial, maior será a 

possibilidade da imagem ser formada por pixels puros, ou seja, cobrindo apenas uma 

classe de objetos encontrados na superfície, como uma determinada vegetação 

(TEIXEIRA, 2004). Contudo, imagens compostas por pixels com menor resolução 

espacial, frequentemente tem uma maior variedade de alvos representados. Neste 

sentido, a reflectância representada neste pixel corresponde à mistura de diferentes 

materiais, ocasionando a mistura espectral, onde a resposta espectral de um pixel será a 

resposta espectral dos componentes que o formam (PONZONI e SHIMABUKURO, 

2007; LU, et al.,2002).   

Dessa forma, quando se aplica técnicas de classificação de imagens baseadas 

apenas nos valores de radiância das imagens, as informações espectrais contidas nos 

pixels heterogêneos são consideradas como uma informação “pura”, quando na verdade, 

representa uma variedade de componentes, como vegetação, solo, água, sombra, 

nuvens, entre outros. Assim a radiância mensurada neste pixel poderá ser o resultado da 
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radiância de qualquer um dos objetos nele contido (SHIMABUKURO e SMITH, 1991; 

QUINTANO et al.,2011).  

 A problemática relacionada às misturas espectrais dos pixels tem sido 

contornada a partir do uso das imagens-fração, obtidas aplicando-se o Modelo Linear de 

Mistura Espectral (MLME) (SHIMABUKURO e SMITH, 1991). O modelo de mistura 

espectral é dado por uma relação linear para representar a mistura espectral de alvos 

contidos no pixel, no qual, em uma dada imagem multiespectral é possível modelar o 

espectro de cada pixel da imagem presente como uma combinação linear de um 

conjunto finito de componentes, como solo, sombra/água e vegetação 

(SHIMABUKURO e SMITH, 1991), representados nas imagens-fração, no qual podem 

ser expressos pela equação (Equação 2.5): 

  

                                (Equação2.5) 

 

 Onde ri é a resposta do pixel na banda i; a, b e c são as proporções de 

vegetação, solo e sombra (ou água), respectivamente; vegei , soloi e sombrai , são as 

respostas espectrais das componentes vegetação, solo e sombra (ou água), 

respectivamente; ei é o erro na banda i e i indica corresponde ao sensor utilizado no 

MLME (SHIMABUKURO et al., 1997).  

 As imagens fração representam as proporções dos componentes na mistura 

espectral para cada pixel. A imagem fração da componente vegetação realça as áreas de 

cobertura vegetal, a imagem fração da componente solo realça as áreas com solo 

exposto e por fim, imagem fração sombra/água realçam as áreas com corpos d’água, 

áreas alagadas e ainda, áreas com sinais de queimadas (PONZONI e SHIMABUKURO, 

2007). 

 A utilização das imagens fração tem como principais vantagens serem menos 

influenciadas pelas condições de iluminação e também pelas condições atmosféricas em 

relação a outros métodos de transformação de imagens, como as imagens obtidas a 

partir dos índices de vegetação (SHIMABUKURO et al.,1998). Este fator tem 

contribuído para a aplicação do MLME em diversos trabalhos a exemplo Guimarães et 

al., (2010), Junior (2014), Melo et al.,(2008), Quintano et al., (2011), Anderson et al., 
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(2005). Já, alguns trabalhos têm buscado relacionar o MLME à estimativa do índice de 

área foliar, como Sousa e Ponzoni (1996), Pinheiro et al., (2008) e Carreire (2009). 

  

2.3 Estimativas dos parâmetros biofísicos da vegetação a partir de dados de 

sensoriamento remoto: O Índice de Área Foliar-IAF  

 O IAF é definido como a área foliar dividida por unidade de área do solo 

(VEÑA et al., 2011; PONZONI, 2008; DARVISHZADEH, 2007; LE et al., 

2004), este pode ser mensurado a partir de métodos diretos ou indiretos. Os métodos 

diretos são caracterizados por serem trabalhosos, onde geralmente são utilizadas 

medidas de comprimento e largura da planta, além de geralmente haver a necessidade 

da destruição das amostras (SBRISSIA et al., 2008; EKLUNDH et al., 2001).  

Como métodos indiretos de estimativa do IAF, destacam-se cada vez mais as 

informações obtidas a partir do sensoriamento remoto (QI, et al., 2000; GRAY e 

SONG, 2012), em que a radiação e transmissão da luz no interior do dossel são 

utilizadas em algoritmos operacionais ou de procedimentos para conversão de medidas 

radiométricas em variáveis biofísicas, neste caso podemos citar os índices de vegetação, 

como o NDVI, SAVI, EVI, RVI, entre outros, que permitem a estimava de parâmetros 

biofísicos com ênfase para o índice de área foliar (SBRISSIA e SILVA, 2008; 

EKLUNDH, 2001; QI et al., 2000). 

A importância da estimativa do índice de área foliar de determinadas culturas 

tem ganhado destaque, principalmente por este ser um parâmetro indicativo de 

produtividade, aonde o processo fotossintético é dependente da interceptação da 

radiação eletromagnética, para ser convertida em energia (FAVARIN et al., 2002). 

 Neste sentido, são diversos os estudos direcionados a estimar IAF a partir do 

uso de dados de sensoriamento remoto, como a partir de imagens multiespectrais, onde 

o IAF mensurado em campo é correlacionado a índices espectrais de vegetação, ou a 

partir da inversão de modelos de reflectância assim como o uso de redes neurais para 

determinação do IAF (WALTHALL et al., 2004).  

Dentre alguns trabalhos, destacamos Song e Conghe, 2012, que desenvolveram 

uma nova abordagem para o mapeamento do IAF a partir do uso dos sensores MODIS, 

IKONOS e LandSat, obtendo melhores resultados em relação ao IAF nas respectivas 
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escalas temporal, espacial e espectral.  Nagler et al., (2004) comparou valores do IAF a 

valores NDVI de diferentes espécies encontradas em matas ciliares que se distinguiam 

quanto ao tipo de folhagem e arquitetura das folhas.  Já Lee et al., (2004) comparou 

resultados de IAF estimados a partir de imagem de satélite multiespectral, Landsat, a 

valores de IAF obtidos a partir do uso de dados hiperespectrais do sensor AVIRIS 

(Airborne Visible/ Infrared Imaging Spectrometer), o estudo procedeu-se em quatro 

coberturas vegetais distintas, no qual, os modelos baseados nos dados hiperespectrais 

mostraram-se mais sensíveis na previsão do IAF quando comparados aos modelos 

derivados a partir de dados multiespectrais. 

Ponzoni e Disperate (1993) destacam o uso da reflectância espectral dos objetos, 

enfatizando o uso da REM na vegetação, a partir da aplicação dos modelos de 

reflectância da vegetação, onde estes permitem a estimativa dos parâmetros biofísicos 

de culturas agrícolas .Já Souza e Ponzoni (1996) abordam sobre a possibilidade do 

monitoramento da vegetação a partir dos dados de sensoriamento remoto disponíveis 

em plano orbital. Já o uso do sensoriamento remoto para obtenção do IAF e sua relação 

a dados dendométricos, ou seja, estimativa da dimensão dos indivíduos arbóreos em 

áreas de florestas são descritos por Sousa e Ponzoni (1998). 

As imagens orbitais como as disponibilizadas pelo sensor ETM e mais 

recentemente as do sensor OLI representam dados importantes para mensuração dos 

parâmetros biofísicos da vegetação, como o IAF á partir das transformações espectrais. 

Xavier et al., (2004) usou imagens Landsat ETM 7 para a correlação entre valores de 

IAF de diferentes tipos de cobertura do solo existentes em uma micro bacia rural com 

valores de frações de componentes puros oriundos de um Modelo Linear de Mistura 

Espectral-MLME, encontrando relações significativas entre  o IAF e as frações dos 

componentes puros de vegetação e solo. Kross et al., (2014) desenvolveram um estudo 

no qual se utiliza de imagens do sensor RapidEye, caracterizadas por terem alta 

resolução espacial e temporal, para a estimativa do IAF em cultivos de milho e soja, a 

partir da correlação dos índices de vegetação ao IAF, ressaltando a importância das 

informações do sensoriamento remoto em níveis orbitais para à agricultura de precisão.  

Fica evidente a partir deste referencial, a importância do sensoriamento remoto 

para o levantamento de dados biofísicos da vegetação, evidenciando a estimativa do 

IAF como principal parâmetro relacionado a trocas de energia e produtividade de 
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diversos cultivos, principalmente mensurados e correlacionados às transformações 

espectrais, comumente utilizando-se as imagens índices de vegetação e imagens fração, 

o que permite a extração de informações precisas em escalas maiores, em menor tempo, 

e com um menor custo. 

Apesar da grande aplicação das técnicas de sensoriamento remoto sobre as áreas 

de cobertura vegetal tanto em coberturas naturais quanto em áreas agrícolas com o 

objetivo de determinar seus parâmetros biofísicos, ainda sim, são poucos os trabalhos 

voltados aos estudos das regiões com plantios de sisal, reflexo da inexpressividade 

comercial desta cultura no cenário nacional, além da falta de investimento dos órgãos 

estaduais na cultura, o que dificulta seu desenvolvimento socioeconômico dos que 

dependem dela (Silva et. al. 2008).  

 

 

2.4   O Território de Identidade do Sisal 

Com o objetivo de identificar as desigualdades locais, e promover o 

desenvolvimento econômico e social territorial, o Estado da Bahia adotou o Programa 

de Territórios de Identidade, no qual o Estado foi subdividido em 27 territórios, 

adotando como critério para a divisão, as características, sociais, econômicas e culturais 

de cada local (BAHIA, 2014a). 

 O Território do Sisal está inserido na Região Sisaleira, localizada na região 

semiárida do Estado da Bahia, é composto por vinte municípios, que são: Araci, 

Barrocas, Biritinga, Candeal, Cansanção, Conceição do Coité, Ichu, Itiúba, Lamarão, 

Monte Santo, Nordestina, Queimadas, Quijingue, Retirolândia, Santa luz, São 

Domingos, Serrinha, Teofilândia e Tucano (Figura 2.4) (SAYAGO, 2007).  

O Território do Sisal é fortemente marcado pelas atividades agropastoris, com 

destaque para a atividade sisaleira, responsável em grande parte pela geração de renda e 

emprego para a população que ocupa este espaço, além da cultura está inserida no 

contexto ambiental e sociocultural da região (EVANGELISTA, 2010).   

 A chegada do sisal no Estado da Bahia é datada do ano de 1903, contudo, 

expande-se e ganha importância econômica a partir dos anos de 1939 e 1940, devido à 

segunda guerra mundial, onde a fibra do sisal passou a atender a demanda da indústria 

naval (PINTO, 1969).  
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 Os investimentos dos Governos Estaduais e Federais, na crescente cultura do 

sisal, para atender a nascente indústria de fiação que surgia no centro-sul do país e para 

o mercado externo, também contribuíram para a consolidação da Região Sisaleira, e 

futuramente do Território do Sisal, sendo responsável pelo surgimento de cidades como 

Araci (1956) Valente-BA (1958) e ICHU-BA (1962) (NASCIMENTO, 2008), hoje 

pertencentes ao território.  

 

 

Figura 2.4- Mapa de localização do Território de Identidade do Sisal. 

 

Aspectos socioeconômicos   

 O Território do Sisal tem uma população estimada em 552,713 habitantes, o que 

representa 4,3% da população do Estado da Bahia (BRASIL, 2014a).  A maior parte dos 

municípios é composta por população residente nas áreas rurais (Tabela 2.1), 

representando 63% da população, na qual a agricultara familiar está presente em 93% 

das propriedades, o que corresponde a 57,7% da área total do território, caracterizando-
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se como o território com maior concentração de agricultores familiares, empregando a 

maior quantidade de mão de obra por hectare (SAYAGO, 2007). 

Tabela 2.1: Distribuição da população Urbana e Rural no Território de Identidade do 

Sisal.  

Municípios População Urbana  População Rural Total 

Araci  19,637 31,999 51,636 

Barrocas  5,693 8,496 14,189 

Biritinga 3,517 11,316 14,833 

Candeal 3,476 5,419 8,895 

Cansanção  11,025 21,898 32,923 

Conceição do coité  36,279 25,763 62,042 

Ichu 1,890 3,365 5,255 

Itiúba 9,698 26,414 36,112 

Lamarão  2,087 6,940 9,027 

Monte Santo 8,845 43,515 52,360 

Nordestina  8,466 3,932 12,398 

Queimadas  12,091 12,492 24,583 

Quijingue 20,859 6,384 27,243 

Retirolândia  5,333 6,726 12,059 

São Domingos 3,303 5,918 9,221 

Santaluz 13,015 20,801 33,816 

Serrinha 47,177 30,108 77,285 

Teofilândia  14,792 6,692 21,484 

Tucano 21,947 30,444 52,391 

Valente  13,491 11,088 24,579 

Fonte: Adaptada de Bahia (2014) 

A estrutura fundiária do Território do Sisal é marcada pelo processo de 

minifundialização, na qual, grande parte das propriedades rurais originou-se a partir do 

desmembramento de antigas fazendas de gado, que após se transformar em “posse”, 

sistema de produção no qual o proprietário sede a terra ao agricultor, se distribuía por 
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herança ou frequentemente eram vendidas a empregados como também a agricultores 

da localidade (FREIXO, 2010).   

 No Território de Identidade do Sisal impera a concentração de terras, onde 

menos de 10% das terras ou 68% dos estabelecimentos são de propriedades com menos 

de 10 ha. Estabelecimentos com mais de cem hectares, englobam mais de 50% da área 

total, contudo, representam apenas 3,31% do total de estabelecimentos do Território, o 

que reflete a concentração de terras presente neste (Tabela2. 2) (SAYAGO, 2007). 

 

Tabela 2.2: Estrutura fundiária do Território do Sisal em relação ao tamanho e números 

de estabelecimentos rurais por área (ha). 

Tamanho dos 

estabelecimentos 

Numero de 

estabelecimentos 

% em relação 

ao total 

Área (ha) % 

Menos de 10 45,333 68,47 154,269 10,86 

10 -20  8,426 12,73 119,579 8,42 

20 -50  7,827 11,82 241,645 17,01 

50 -100 2,427 3,67 172,954 12,17 

Mais de 100 2,194 3,31 732,260 51,54 

Total  66,207 100,00 1,420,707 100,00 

Fonte: (IBGE, 1996) 

O Território do Sisal está caracterizado como uma das regiões mais pobres do 

Estado, no qual, cinco de seus municípios estão inseridos entre os 10% com piores 

índices de pobreza do país (DIAS, 2006).    

O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal-IDH-M para o Território de 

Identidade do Sisal variou entre médio (0,600-0,699) e baixo (< 0,599), tendo uma 

média de 0,5458 para o território, abaixo da média para o Estado, que foi de 0,660 

(PNUD, 2013) (Tabela 2.3). Quando analisado o Índice de Desenvolvimento Social-

IDS, que é constituído pela Análise das condições de renda, saúde e educação, todos os 

vinte municípios que compõem o Território do Sisal aparecem com baixos indicadores, 

inferiores a 5,101 (BAHIA, 2014b). 
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Tabela 2.3: Índice de Desenvolvimento Humano Municipal-IDH-M, Renda, 

Longevidade e Educação do Território do Sisal 

Municípios  IDHM Renda  Longevidade  Educação  

Araci  0,534 0,534 0,747 0,381 

Barrocas  0,610 0,574 0.786 0,503 

Biritinga 0,538 0,525 0,738 0,402 

Candeal 0,554 0,787 0,465 0,587 

Cansanção 0,557 0,530 0,745 0,438 

Conceição do coité  0,611 0,587 0,752 0,571 

Ichu 0,631 0,580 0,771 0,562 

Itiúba 0,544 0,521 0,775 0,398 

Lamarão  0,518 0,501 0.747 0,372 

Monte Santo 0,506 0,515 0,699 0,359 

Nordestina  0,560 0,507 0,743 0,467 

São domingos  0,601 0,757 0,575 0,640 

Santaluz  0,598 0,559 0,764 0,500 

Serrinha 0.615 0,778 0,532 0,634 

Teofilândia  0,566 0,571 0,737 0,431 

Tucano  0,579 0,596 0,712 0,458 

Quijingue  0,544 0,539 0.689 0,434 

Queimadas  0,592 0,550 0,764 0,493 

Retirolândia  0,636 0,579 0,773 0,574 

Valente  0,637 0,623 0,729 0,568 

Fonte: Tabela elaborada a partir de dados do PNDU (2013). 

Ao analisar a situação econômica do Território do Sisal, verifica-se que do total 

do produto interno bruto (PIB), dois terços são provenientes das ativadas terciárias, 

incluindo o comércio e serviço, sendo que a agricultura e indústria contribuem com 

menos de 30,2% do PIB do território, contudo, estes dados mascaram a real importância 

do setor agrícola da região, pois, grande parte é exercida de maneira informal, não 

entrando nas estatísticas (CODES, 2008).  Apesar das limitações dos recursos hídricos, 
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característica da região semiárida, onde está inserido o Território de Identidade do Sisal, 

a agricultura tem um importante papel socioeconômico, sendo responsável por 

comportar a maior parte da força de trabalho da região (CODES, 2008).  

O estado da Bahia é o maior produtor de sisal do Brasil respondendo por mais de 

95% da produção nacional (CONAB, 2012), sendo que grande parte desta produção é 

proveniente do Território de Identidade do Sisal, realizando-se geralmente em pequenas 

propriedades, aonde seu beneficiamento é feito por meio de técnicas tradicionais, 

comportado grande quantidade de mão de obra (SAYAGO, 2007). 

Apesar da redução da área plantada nos últimos anos (Conab, 2011), em virtude 

de problemas como a escassez de recursos hídricos, doenças nas plantações e preço 

baixos da fibra praticado no mercado, a cultura do sisal destaca-se como a mais 

expressiva, absorvendo grande parte da mão de obra da região, tendo no ano de 2012, 

258.964 ha de área plantada, com uma produção de 358 kg/ha (CONAB, 2012) (Tabela 

2.4). 

Tabela 2.4: Dados gerais de produção e rendimento de sisal do estado da Bahia entre o 

período de 2008-2012 

Ano 2008 2009 2010 2011 2012 

Área destinada à 

colheita (ha) 
298,284 273,277 264,016 285,724 258,964 

Área colhida (ha) 282,452 273,277 264,016 285,724 248,683 

Produção (mais de 

50 pés) 
234,847 268,823 237,397 275,008 79,578 

Rendimento (kg/ha) 871 1,024 933 993 358 

Valor da Produção 

(R$ mil) 
215,760 247,122 221,196 265,039 99,098 

 

Fonte: Brasil (2010). 

 

A região é dominada pela a agricultura de subsistência, onde há o plantio de 

culturas como feijão, milho e mandioca, contudo, a atividade sisaleira destaca-se como 

a mais importante na maioria dos municípios do Território devido principalmente à sua 
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capacidade de geração de emprego. Dados de Bahia (2011) destacam os principais 

produtos cultivados no Território (Tabela 2.5).  

 

Tabela 2.5: Principais produtos agrícolas cultivados no Território do Sisal e área 

colhida por cultivo no ano de 2009.  

Municípios Feijão área 

colhida (ha) 

Milho área 

colhida (ha) 

Mandioca área  

colhida (ha) 

Sisal área 

colhida (ha) 

Araci 6.650 6.500 1.970 15.000 

Barrocas 2.000 2.000 60 5.800 

Biritinga 3.040 3.000 1.640 ---* 

Candeal 460 460 40 --- 

Cansanção 10.300 8.000 1.890 5.000 

C. do Coité 1.000 --- 1.070 22.000 

Ichu 400 400 70 --- 

Itiúba 2,390 1,430 630 4,780 

Lamarão 295 210 2,500 --- 

M. Santo 14,000 15,000 1,640 5,000 

Nordestina 150 -- 130 2,000 

Queimadas 400 180 250 5,000 

Quijingue 33,000 25,000 2,460 4,000 

Retirolândia 500 --- 170 6,000 

Santaluz 500 180 210 30,000 

S. Domingos 100 --- 40 6,000 

Serrinha 6,215 6,200 1,770 9 

Teofilândia 3,030 3,000 470 900 

Tucano 14,000 15,000 1,320 350 

Valente 60 60 60 12,000 

Total 98,490 86,620 18,390 123,839 

Fonte: Bahia (2011). *Produção não registrada para o município 
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A atividade pecuária aparece com a segunda força econômica da região, onde se 

subdivide na criação de caprinos, bovinos e ovinos, respondendo por 47% da renda das 

famílias da região (SAYAGO, 2007).  

Aspectos Ambientais  

O Território de identidade do Sisal está inserido na região semiárida do Nordeste 

Brasileiro, predominando o clima semiárido, onde o índice pluviométrico varia entre 

600 mm a 800 mm anuais, sendo que 70% das chuvas estão geralmente concentradas 

entre os meses de fevereiro a maio (CONTI e SCHROEDER, 2013).   

A vegetação típica do Território é a Caatinga, sendo constituídas por espécies 

lenhosas arbóreas e arbustivas, herbáceas, cactáceas e bromeliáceas, algumas com 

características deciduais, perdendo completamente ou em a parte sua folhagem em 

períodos secos, diminuindo a perda de água para o ambiente (CODES, 2008).  Apesar 

de sua importância ambiental e econômica, e de ser o único bioma genuinamente 

brasileiro, a Caatinga vem sofrendo com os impactos exercidos pelo homem através da 

retirada de lenha de forma indiscriminada para uso doméstico e industrial, 

sobrepastoreio, conversão de áreas de Caatinga em pastagem entre outros, causando sua 

degradação (BRASIL, 2014b).  

 A Caatinga está presente nos vinte municípios integrantes do território de 

Identidade do Sisal (Fig. 2.5), contudo, segundo Evangelista (2010) a vegetação aparece 

de forma fragmenta pelo território em função das variações pedológicas, tipologias dos 

terrenos e, sobretudo, por pressões antrópicas exercidas no processo produtivo (Tabela 

2.6). 
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Figura 2.5: Biomas do Brasil: Ocupação do Bioma da Caatinga no Território de 

Identidade do Sisal. 

Tabela 2.6: Vegetação Predominante nos Municípios do Território do Sisal 

Município Vegetação Predominante 

Araci Caatinga Arbórea Aberta, com palmeiras e Caatinga Arbórea Aberta, sem palmeiras 

Barrocas Caatinga Arbórea Aberta, sem palmeiras e Contato Caatinga-Floresta Estacional 

Biritinga Cerrado Arbóreo Aberto, sem Floresta-de-Galeria e Contato Cerrado-Caatinga 

Candeal Contato Caatinga-Floresta Estacionale Floresta Estacional Semidecidual 

Cansanção Caatinga Arbórea Aberta, com palmeiras e Caatinga Arbórea Densa, sem palmeiras 

C. do Coité Caatinga Arbórea Aberta, com palmeiras 

Ichu Contato Caatinga-Floresta Estacional 

Itiúba Caatinga Arbórea Aberta, com palmeiras e Contato Caatinga-Floresta Estacional 

Lamarão Contato Caatinga-Floresta Estacional e Floresta Estacional Decidual 

Monte Santo Caatinga Arbórea Aberta, com palmeiras e Caatinga Arbórea Aberta, sem palmeiras 

Nordestina Caatinga Arbórea Aberta, com palmeiras 
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Queimadas Caatinga Arbórea Aberta, com palmeiras e Contato Caatinga-Floresta Estacional 

Quijingue Caatinga Arbórea Aberta, sem palmeiras e Contato Cerrado-Caatinga 

Retirolândia Caatinga Arbórea Aberta, sem palmeiras 

Santaluz Caatinga Arbórea Aberta, com palmeiras e Contato Caatinga-Floresta Estacional 

São Domingos Caatinga Arbórea Aberta, com palmeiras e Caatinga Arbórea Aberta, sem palmeiras 

Serrinha Caatinga Arbórea Aberta, sem palmeiras e Contato Caatinga-Floresta Estacional 

Teofilândia Caatinga Arbórea Aberta, com palmeiras e Contato Cerrado-Caatinga 

Tucano Caatinga Arbórea Aberta, sem palmeiras e Contato Cerrado-Caatinga 

Valente Caatinga Arbórea Aberta, com palmeiras 

Fonte:Bahia, 2014b apud Radam Brasil (1983). 

 

 A tabela 2.6 destacou as características da cobertura vegetal da Caatinga nos 

vinte municípios do Território de Identidade do Sisal, no qual, percebe-se que as 

formações vegetais variam bastante entre os municípios, sendo que, a estrutura do 

dossel das áreas de Caatinga, apresentam grande heterogeneidade alternando-se entre 

dosséis abertos menos denso e dosséis fechados e mais densos, que variam entre 5m a 

17m de altura, tendo grande variação mesmo em escalas locais, em virtude dos aspectos 

ambientais, como disponibilidade hídrica, estrutura geológica e profundidade dos solos 

(Amorim et al., 2005; Vicente et al. 2003). 

 Mesmo os municípios estudados, Valente-BA e São Domingos-BA, que estão 

próximos geograficamente, apresentam uma cobertura vegetal distinta, sendo que o 

município de São Domingos apresenta uma Caatinga Arbórea Aberta, com palmeiras e 

Caatinga Arbórea Aberta, sem palmeiras, enquanto o município de Valente-BA é 

composto apenas por Caatinga Arbórea Aberta, com palmeiras (BAHIA, 2014b apud 

RADAMBRASIL, 1983). 

 A grande heterogeneidade da Caatinga permite que esta seja dividida em 20 

unidades de paisagens e subdividias em 172 unidades geoambeintais, influenciadas 

especialmente por fatores geomorfológicos que interferem na composição florística, 

densidade e porte da vegetação (Giuliettiet al., 2010). 

A geologia do Território é marcada pela presença de áreas do Embasamento 

Cristalino com predomínio de gnaisses, granitos, migmatitos e xistos, áreas de cobertura 

sobre o cristalino, como materiais mais ou menos arenosos e áreas sedimentares 
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recentes de depósitos fluviais do Quaternário (BRASIL, 2014b). As unidades 

geomórficas encontradas no território são os Tabuleiros de Itapicuru e Interioranos, 

além do Pediplano Sertanejo abrangendo a maior parte do Território (BAHIA, 2014).  

Segundo Brasil (2014a), a geologia, o material originário e relevo exercem um 

importante papel na formação dos solos do Território do Sisal, em função da grande 

variação litológica da região, dando origem a uma grande variedade de solo geralmente 

rasos e pedregosos com textura que varia de arenosa à argilosa. Devido à baixa 

precipitação, os solos geralmente tornam-se eutróficos, sendo comumente encontrados 

PLANOSSOLOS, NEOSSOLOS LITÓLICOS, NEOSSOLOS QUARTZARÊNICOS, 

NEOSSOLOS REGOLÍTICOS, LUVISSOLOS E ARGISSOLOS (BRASIL, 2014a).  

 

2.4.1 A produção do sisal  

   A produção de sisal em âmbito nacional ainda é pouco expressiva, contudo, 

esta se faz muito importante, pois, constitui-se como principal fonte de renda para 

muitos estados nordestinos, sobretudo, para a população da Região Sisaleira, visto que a 

cultura é uma das poucas a tornar a área produtiva, tendo em vista as poucas alternativas 

econômicas voltadas para a região, além das condições climáticas desfavoráveis do 

clima semiárido que assolam a região (VERDE, 2007).  

 As condições de produção da A. sisalana no Território do Sisal são marcadas 

pelo baixo índice de modernização e capitalização dos sisalais, causando um elevado 

custo de produção e baixo rendimento na exploração da fibra (VERDE, 2007). Ainda 

assim, a atividade agrícola sisaleira tem um papel econômico importante ao tornar a 

região semiárida produtiva, tendo no ano de 1957, 177 municípios produtores da cultura 

em todo Nordeste.  Atualmente, o estado da Bahia conta com 36 municípios produtores 

da fibra do sisal, contando com 30,000 produtores da fibra, tornando-se o maior 

produtor do Brasil, sendo composta em sua grande maioria por pequenos produtores 

familiares, onde o beneficiamento da fibra é feito a partir de técnicas tradicionais. A 

cultura é responsável pela criação de mais de 700 mil empregos diretos e indiretos, 

tornando-se a maior empregadora de mão de obra no Território do Sisal (BAHIA, 2007; 

SAYAGO, 2007; CONAB, 2012). 

 Contudo, a partir da década de 1980, a produção do sisal declinou devido a 

fatores como secas prolongadas nas regiões produtoras, concorrência das fibras 
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sintéticas, baixo valor pago pelo Kg da fibra e baixa valorização dos produtos in natura 

no mercado interno, contribuíram para a redução das áreas de plantio (BAHIA, 2012).  

 Lentamente a produção de sisal começa a se recuperar no Estado da Bahia, onde 

em 2012, o Brasil produziu 248.683 toneladas da fibra, tendo a Bahia produzido 

237,762 (BRASIL, 2012). Fatores como valorização do “ecologicamente correto”, 

utilização do sisal nas industriais, utilização dos subprodutos do sisal como compósitos 

e plásticos em substituição das fibras de vidro e de cimento amianto nas indústrias 

automobilísticas e imobiliárias. Além do fortalecimento do setor a partir da implantação 

de algumas políticas publicas e do apoio de órgãos não governamentais, contribuem 

para a expectativa em torno do aumento da produção de sisal para os próximos anos 

(CODES, 2010; BRASIL, 2013).  

 Contudo, ainda observa-se que a falta de investimentos na cadeia produtiva do 

sisal, com inserção de novas tecnologias, diversificação da cadeia produtiva e inserção 

do sisal na cadeia econômica, ainda contribuem para alguns problemas freqüentes à 

cultura, como diminuição da oferta da mão de obra, baixo aproveitamento dos cultivos, 

além dos impactos ambientais causados pela cultura do sisal. 

 

2.4.2 Caracterização do Agave sisalana Perrine 

 O sisal é uma planta que pertence à classe das monocotiledôneas e estar alocada 

na família Agavaceae, subfamília Agavoidea e gênero Agave. O gênero Agave tem 

destaque para a espécie A. sisalana, que é a planta produtora de fibra dura e grossa, 

entre 1 e 1,5m, de cor creme ou amarela, sendo amplamente produzida no semiárido 

baiano (SILVA, 2008). 

 Pinto (1969) fez a descrição morfológica da planta do sisal, onde a autora 

descreve a planta tendo folhas rígidas, lisas, com formato côncavo, de cor verde 

brilhante, com uma forma de espada, tendo em média de 10 a 15cm de largura por 1 a 2 

metros de comprimento, já Silva (2008), descreve a folha como tendo 1 a 1,60 cm de 

comprimento.   Na extremidade da folha encontra-se um espinho redondo, marrom, 

medindo 2cm  de comprimento (SILVA, 2008). De acordo com Pinto (1969), cada 

planta desenvolve de 10 a 40 folhas por ano (em média 25). As folhas estão distribuídas 

em forma de espiral no pseudocaule, formando uma roseta, onde as folhas mais jovens 
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então em posição vertical, porém, à medida que amadurecem, toma a posição horizontal 

(Figura  2.6). 

 A partir do 5° ano a planta do sisal inicia sua eflorescência, desenvolvendo uma 

haste de 6 a 8 metros de altura, desenvolvendo uma profusão de flores na parte superior, 

dispostas em aproximadamente 20 a 40 ramos, sendo as flores de cor branca ou 

esverdeada (Figura 2.7) (SILVA et al., 2008; PINTO, 1969).  A reprodução da A. 

sisalana é feita através de bubilhos e filhotes, os bubilhos são oriundos das flores caídas 

da eflorescência da planta (PINTO, 1969). 

 

 

 

Figura 2.6: Caracterização morfológica da folha do sisal. Em a) folha na posição 

vertical, característico de folhas jovens; b) folhas na posição horizontal, 

mais antigas e c) a distribuição das folhas dão à planta uma característica de 

roseta.  

 

a) 

b) 

c) 
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Figura 2.7: Flor do sisaldisposta em ramos na parte superior do pedúnculo floral. 

Fonte: Acessado em: <http://www.gopixpic.com/997/-sisal-agave- sisalanaplantation-

fibre-production-produce-commodity> 

 

2.4.3 Caracterização dos sisalais do Território de Identidade do Sisal 

 O plantio do sisal é feito utilizando-se os rebentões que nascem da planta mãe ou 

através de bubilhos emitidos pela planta quando atingem o ciclo final da vida (SILVA, 

2008). Geralmente os sisalais são cultivados sem a aplicação de técnicas adequadas, 

como a não aplicação de insumos, padronização de plantios, fazendo com que estes 

fiquem desuniformes, principalmente em relação aos tamanhos das plantas encontradas 

nos cultivos, o que influência negativamente a produtividade e qualidade da fibra 

produzida (SILVA, 2004).  

 Na Região Sisaleira do estado da Bahia são produzidos dois tipos de sisal, a A. 

sisalana, que é encontrada na maior parte das propriedades produtoras, e o híbrido 

11648 originário da África, encontrado em baixíssima frequência nas propriedades, 
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principalmente em virtude do tamanho das folhas, menor em relação às folhas da A. 

sisalana e também por serem mais duras, o que dificulta o processo de desfibramento 

(SILVA et al., 2008; SILVA, 2004). 

 O ciclo de produção para os dois tipos de sisal cultivados na Região Sisaleira da 

Bahia são de 8 a 10 anos, sendo que a primeira colheita é realizada 36 meses após o 

plantio para a A. sisalna e 48 meses para o híbrido 11648 (SILVA, 2008). Em estudos 

realizados por SILVA (2004), verificou que em alguns dos principais municípios 

produtores de sisal na Região Sisaleira da Bahia, Conceição do Coité, Valente, Campo 

Formoso e Santa Luz, os sisalais encontram-se em sua grande parte em idade avançada, 

representando 86% dos cultivos, 12% dos cultivos tem entre 3 e 8 anos, sendo que 

apenas 3% tem menos de 3 anos de idade, o que mostra a necessidade de renovação do 

plantio.  

 Na Região Nordestina e também no Território do Sisal, o sistema de plantio 

predominante é realizado em fileiras simples, sendo predominante o espaçamento 2 x 

1m, sendo dois metros entre fileira e 1 m entre plantas.  A densidade média para o 

espaçamento simples 2 x 1m é de 5000 mil plantas/ha (SILVA, 2008). Os espaçamentos 

em fileiras simples do tipo 2,5 x 0,8 m, ou 2,8 x 0,7 m, que mantêm uma densidade de 

5.000 plantas/ha, possibilitando a implantação de outras culturas intercalares nos dois 

primeiros anos também é presente na região. SILVA (2004) aponta que para os 

municípios de Conceição de Coité, Valente, Santa Luz e Campo Formoso, os plantios 

com densidade média de 5000 plantas/ha, com espaçamento de 2x1m e 2,5x0,8m 

representam 77% dos sistemas de plantio da região, sendo respectivamente, 44% e 33%. 

A porcentagem restante é representa pelo espaçamento do tipo 3x 1,8, correspondendo a 

20% e 3% restante representando outros espaçamentos.   

 A partir da caracterização das diversas formas do cultivo do sisal no Nordeste 

brasileiro, fica claro que este se apresenta heterogêneo tanto em relação ao espaçamento 

entre fileiras, mas também em virtude destes serem cultivados de forma consorciada à 

outras culturas como as alimentares e forrageiras (Silva et. al.2008), ou mesmo, entre a 

vegetação da Caatinga.  

 Apesar dos diversos problemas que acometem o cultivo do sisal na Região 

Semiárida da Bahia, como a baixa tecnificação dos cultivos, doenças que assolam as 

plantas, secas frequentes, entre outros, esta é ainda a principal fonte de desenvolvimento 



46 
 

região. Porém para o atual desenvolvimento dos sisalais, é necessário abandonar as 

características de uma agricultura que se desenvolveu em um contexto de ocupação 

desordenada e sem tradição de planejamento, que por muito tempo avançou sobre as 

áreas de vegetação de Caatinga, contribuindo em grande parte para sua degradação na 

Região Sisaleira (EVANGELISTA, 2010). 
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Aplicação do Índice de Vegetação Ajustado ao Solo-SAVI para o mapeamento de 

cultivos de Agave sisalana Perrine no Território de Identidade do Sisal (Bahia) 

 

Resumo 

Na atualidade, para o mapeamento e monitoramento da vegetação, o uso das técnicas de 

sensoriamento remoto tem demonstrado ter um grande potencial. Dos diferentes 

processamentos digitais, os índices de vegetação-IV têm-se destacado na obtenção de 

informações dos parâmetros biofísicos, destacando-se o Índice de Vegetação Ajustado 

ao Solo-SAVI, como um dos mais utilizados na caracterização da vegetação em áreas 

semiáridas e desérticas. Esse artigo tem como objetivo apresentar os ensaios realizados 

utilizando o SAVI em imagens de satélite Landsat 8 OLI, correspondentes aos períodos 

secos e chuvosos, para identificar fragmentos de Caatinga e culturas de Agave Sisalana 

Perrine na região semiárida do Estado da Bahia.  Para tanto, inicialmente foi realizado o 

balanço hídrico para os anos de 2013 e 2014, na área de estudo, para verificação dos 

períodos de déficit e excedente hídrico. Em seguida, foram coletados em campo 15 

pontos em áreas de Caatinga e 15 em cultivos de Agave. Os pontos de campo foram 

utilizados para a coleta dos valores de SAVI nas imagens Landsat 8 OLI, nos períodos 

seco e chuvoso, sendo testados fatores de ajuste de SAVI de  L = 1 e L = 0,5. 

Posteriormente, foram realizados procedimentos estatísticos visando observar 

correlações entre os diferentes dados analisados. Como resultado observou-se que a 

analise para os dados obtidos no período chuvoso não apresentou diferenças 

significativas, tanto para o fator de ajuste de L = 0,5 e L 1. Já, para o período seco 

observou-se diferenças significativas entre as duas classes de vegetação.   

 

Palavras-chave: Sensoriamento Remoto, Landsat8 OLI, Caatinga, Semiárido. 

 

 

3.1 INTRODUÇÃO 

A aplicação das técnicas de realce de imagens multiespectrais como os índices de 

vegetação-IVs tem facilitado a aquisição das informações sobre a cobertura vegetal a 

partir da variação de sua densidade e dos valores biofísicos da vegetação, como os 

valores de reflectância (EPIPHÂNIO et al., 1996). Os índices de vegetação são obtidos 

a partir do processamento de imagens realizados com base na divisão de bandas, 

situadas na região do infravermelho próximo (localizado entre 760nm a 900nm) e pela 

região do visível de luz vermelha (localizada entre 630nm a 690nm), nas imagens do 

sensor OLI do Landsat, equivale a divisão das bandas 5 e 4 (MENESES e ALMEIDA, 

2012). 

O Índice de Vegetação por Diferença Normalizada-NDVI tem sido um dos mais 

utilizados no estudo da vegetação (TUCKER, 1979). Entretanto, os resultados obtidos a 

partir do NDVI sofrem influências em virtude das variações de brilho do solo (QI, et al., 

1999). Para correção dos efeitos do solo ocorridos no NDVI, foi desenvolvido o Índice 
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de Vegetação Ajustado ao Solo-SAVI (HUETE, 1988). O SAVI assemelha-se ao 

NDVI, contudo é aplicada uma constante L que tem por objetivo minimizar os efeitos 

da cor do solo nos seus resultados. A constante L varia entre 0 a 1, de acordo com a 

densidade da vegetação, sendo o valor 1 adotado para áreas com pouca cobertura 

vegetal. Já, para as áreas com cobertura intermediária é representada pela constante L = 

0,5, enquanto que, para as áreas muito densas, geralmente adota-se a constante L= 0,25 

e, quando a constante é igual a 0, o SAVI é idêntico ao NDVI  (HUTE, 1988; QI et al., 

1994; MENESES e  ALMEIDA, 2012). 

O bioma Caatinga, única extensão vegetal exclusivamente brasileira, situada na 

região Nordeste do país, é composta de arvoretas e arbustos, frequentemente armados de 

espinhos, além de cactáceas, bromeliáceas e ervas (LEAL et al., 2003).Sua cobertura 

vegetal é composta por diversos padrões morfológicos que dependem da fisionomia e 

das condições climáticas, destacando-se a Caatinga arbustiva, densa ou aberta 

(FRANCISCO et al., 2012).  

O clima Semiárido é predominante no bioma da Caatinga, no qual os índices 

pluviométricos registrados para a região variam entre 500 mm a 800 mm anuais, 

concentradas entre os meses de fevereiro a maio (CIRILO, et al., 2010). A distribuição 

irregular das chuvas durante o ano é um dos fatores que definem o clima seco do bioma 

da Caatinga (SUASSUNA, 2014). 

No período seco que vai de Junho a Janeiro, a vegetação da Caatinga como 

mecanismo de retenção de água neste período, perde suas folhas, restando apenas 

troncos brancos e brilhosos das árvores e arbustos que compõem a paisagem seca, 

deixando o solo exposto (PRADO, 2003).  Poucas espécies que compõem a vegetação 

da Caatinga conseguem manter a fisionomia esverdeada, como é o caso dos cultivos da 

A. sisalana.  

Com característica semi-xerófila apresentando folhas carnosas, números reduzidos 

de estômatos e epiderme altamente cuntinizada, o Agave adaptou-se bem as condições 

semiáridas da Caatinga, mantendo suas características morfológicas de cor verde 

brilhante durante todo o ano, destacando-se em meio à paisagem seca da Caatinga 

(Pinto, 1969).    

O estado da Bahia possui uma área total de Caatinga de 300.976.81 Km
2
, 

representado 54% do território, porém, em virtude das ações antrópicas, esta área 
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gradativamente vem sendo suprimida, sendo que, entre os anos de 2002 a 2009, teve 

154.785.85 Km
2
 de área desmatada (MMA, 2010). 

O bioma da Caatinga também é predominante no Território de Identidade do 

Sisal, inserido na região Semiárida do Estado da Bahia, porém, o cultivo da Agave 

sisalana Perrine, responsável pela produção da fibra natural mais dura no mundo, 

utilizado entre outros na indústria automobilística, contribuiu em larga escala para o 

desmatamento do bioma, proporcionando a substituição das áreas de Caatinga por 

campos de Agave. 

Atualmente, no Território do Sisal restam apenas 20% do total de áreas de 

Caatinga (EVANGELISTA, 2010). Contudo, devido ao declínio do cultivo da Agave, 

em virtude de fatores, tais como, concorrência com as fibras sintéticas, preços baixos 

praticados no mercado, falta de assistência governamental, além de doenças que 

assolam as plantações, sua produção tem entrado em declínio, ocasionando uma redução 

das áreas de plantio, dessa forma há uma reocupação das áreas de Caatinga, formando 

uma paisagem composta ora por fragmentos de Caatinga, ora por plantações de Agave, 

ou mesmo, uma homogeneização das paisagens.  

Uma das dificuldades que se observam quando se utiliza o sensoriamento remoto 

na região do semiárido é separar determinados tipos de culturas da vegetação de 

caatinga (SILVA, 2010; ALMEIDA, 2011). Com o cultivo de Agave no Território do 

Sisal não é diferente, pois a depender do período, essa vegetação confunde-se com áreas 

de caatinga.   

Diante do exposto, este artigo tem por objetivo identificar e mapear áreas de 

cultivo da A. sisalana e de Caatinga, no Território de Identidade do Sisal (Bahia), nos 

municípios baianos de Valente e São Domingos, a partir da aplicação do Índice de 

Vegetação Ajustado ao Solo-SAVI em imagens de satélite Landsat 8 OLI, nos períodos 

secos e chuvosos. Para tanto, partiu-se das seguintes perguntas: Existe diferença para os 

valores de SAVI quando analisados as classes de agave e caatinga? Há variação para os 

valores de SAVI quando analisada as classes de Caatinga e Agave nos períodos secos e 

chuvosos?  Qual fator de ajuste utilizado no índice de vegetação SAVI é mais adequado 

para a identificação das classes de Caatinga e Agave? Desta forma, partiu-se de que é 

que é possível separar os cultivos de Agave da vegetação de Caatinga com o uso dos 

valores do Índice de Vegetação Ajustado ao Solo-SAVI. 
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3.2- MATERIAIS E MÉTODO 

3.2.1 Área de estudo 

Este trabalho foi desenvolvido nos municípios baianos de Valente e São 

Domingos, inseridos no Território de Identidade do Sisal (Figura 3.1). O município de 

Valente conta com uma população total de 24,579, sendo que 13,491 residem na zona 

urbana e 11,088 habitam a zona rural. Já, o município de São Domingos tem uma menor 

população, com cerca de 9,221, dos quais, 3,303 residem na zona urbana e 5,918 estão 

inseridos na zona rural (Bahia, 2014). 

 Os municípios são caracterizados pelo clima semiárido, registrando baixos 

índices pluviométricos, entre 600 mm a 800 mm anuais, mal distribuídos ao longo do 

ano, concentrando 70% das precipitações em quatro meses do ano, o que dificulta o 

desenvolvimento agrícola da região (CONTI e SCHROEDER, 2013; BAHIA, 2011). 

Contudo, destaca-se na região o cultivo do sisal devido sua adaptação aos climas áridos 

e semiáridos. O município de Valente no ano de 2009 teve uma área colhida de 12.000 

ha, enquanto São Domingos colheu 6,000 ha, superando cultivos tradicionais como 

feijão, milho e mandioca (BAHIA, 2011).  

 

Figura 3.1: Mapa de localização dos municípios de Valente e São Domingos. 
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3.2.2 Procedimentos Metodológicos 

 Para o desenvolvimento desta pesquisa foi necessário o cumprimento de cinco 

etapas principais: i) construção do banco de dados, onde se encontram as imagens 

utilizadas durante a pesquisa, além das referencias; ii) trabalho de campo realizado com 

a finalidade de caracterização da área de estudo e de coleta de pontos de agave e 

caatinga; iii) confecção do balanço hídrico para confirmação dos períodos secos e 

chuvosos nas áreas de estudo; iv) processamento digital das imagens, como resultado 

final dessa etapa foi obtido um mapa do uso e ocupação do solo com destaque para as 

áreas de Caatinga e agave, além do cálculo do SAVI; e v) análise estatística e dos 

produtos gerados na pesquisa.  Cada etapa pode ser observada detalhadamente na figura 

3.2.  

Primeiramente foram adquiridas duas imagens Landsat 8 OLI, órbita/ponto 

216/68, uma representando o período seco com data de 23 de setembro de 2013 e a 

segunda imagem corresponde o período chuvoso, referente à data de 10 de maio de 

2014 (USGS, 2014). 

O balanço hídrico para os dois anos, visando ratificar os períodos secos e 

chuvosos da área de estudo, correspondendo respectivamente às datas das imagens foi 

feito a partir da metodologia proposta por Thornthwaite e Mather (1955). Para tanto, 

foram utilizados os dados de precipitação e evapotranspiração potencial para os anos de 

2013 e 2014 obtidos junto ao INMET (2014).  
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Figura 3.2: Fluxograma Metodológico 

 

No Processamento Digital das Imagens Landsat 8 OLI foi realizada a 

transformação dos números digitais (ND) para valores de reflectância (ρλ), com base no 

método Flaash Line-of-sight Atmospheric Analysi sof Hypercubes (FLAASH), 

que utiliza o código de transferência radiotiva-MODTRAN para correção 

atmosférica (BERCK et al., 2002). Segundo Batispta (2012) o algoritmo FLAASH 

é um dos mais usuais disponíveis para correção atmosférica, sendo de processamento 

rápido e disponíveis em aplicativos comerciais, a exemplo do ENVI.  

 

A partir da obtenção dos valores de reflectância de superfície e a correção 

atmosférica, foram geradas as imagens de índices de vegetação SAVI aplicando-

se a equação (3.1). 

                                      

(Equação 3.1) 
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Onde o ρnir é o fluxo radiante no infravermelho próximo, e o ρred é o fluxo 

radiante na região vermelho do visível, sendo representado pelas bandas 5 e 4 no 

Landsat OLI 8 respectivamente.  O termo L é o fator de ajuste de correção do efeito de 

brilho do solo, onde este varia de acordo com a densidade da cobertura vegetal. Durante 

aplicação da formula, foi testado valores de ajuste de 1 e 0,5 em virtude das 

características de densidade dos dosséis encontrados em campo, no qual foram 

observados quais apresentavam melhores resultados para a classificação da imagem. 

Como resultados deste processo, foram obtidas 4 imagens índice de vegetação, duas 

para cada mês das imagens analisadas (setembro e maio para SAVI com valores de L 

igual a 0,5 e 1). 

 Após geração das imagens SAVI, para os fatores de ajuste L=1 e L=0,5 foram 

coletados os valores de SAVI para as classes agave e caatinga utilizando-se como 

referencia os pontos amostrados em campo para as duas classes. Na sequencia, foi 

realizado o teste de normalidade e homogeneidade, além da verificação de diferença 

significativa dos valores de SAVI entre as amostras caatinga e de agave, entre os 

períodos climáticos amostrados, além de verificar se havia diferença significativa entre 

os índices testados. Todos os testes estatísticos foram realizados no aplicativo estatístico 

da plataforma “R”.  

 As quatro imagens geradas referentes aos índices de vegetação testados foram 

classificadas a partir do método árvore de decisão presente na plataforma ENVI 5.1. As 

classes de agave e caatinga foram geradas a partir dos valores de SAVI, delimitando-as 

a partir dos intervalos dos valores interquartis dos pontos amostrais coletados em 

campo.  

Os valores SAVI também foram utilizados para a delimitação das classes: solo 

exposto, água, nuvem e sombra de nuvem. Para coleta dos valores de SAVI para essas 

classes, foram amostrados 10 pontos para cada classe a partir da plataforma Gloogle 

Earth. A partir desses pontos foram verificados os valores médios de SAVI para cada 

classe.   
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3.3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

3.3.1 Campo 

O trabalho de campo realizado para os municípios de Valente e São Domingos 

ocorreu no mês de maio de 2014. Neste campo foram identificadas áreas cobertas por 

Caatinga e por cultivo de agave, sendo coletados 30 pontos em cada uma dessas áreas. 

O total de 30 pontos justifica-se devido a este numero representar uma tendência de 

distribuição normal dos dados, possibilitado a analise de variância das amostras. Todos 

os pontos coletados foram georreferenciados utilizando GPS GARMIM. 

3.2 Balanço hídrico mensal para os anos de 2013 e 2014 

 Para a realização do balanço hídrico para os municípios de Valente-BA e São 

Domingos-BA, foram coletados dados meteorológicos da estação de Serrinha, que 

abrange também os municípios estudados, os dados estão disponíveis através no Banco 

de Dados Meteorológicos-BDMT (INMET, 2014).   

A partir da análise do balanço hídrico mensal para os municípios baianos de 

Valente e São Domingos para o ano de 2013 (Figura 3.3.) percebe-se que as chuvas para 

a área de estudo concentraram-se entre os meses de abril a julho, registrando um 

excedente hídrico de 73,15 mm. Os maiores índices pluviométricos para o período 

foram registrados nos meses de maio e julho, acumulando respectivamente 40,04 mm e 

28,46 mm.  O período seco teve inicio no mês de agosto, durando até março, mês que 

registrou o maior déficit hídrico, equivalendo a -625,055 mm. 



56 
 

  

Figura 3.3: Extrato Hídrico ano de 2013 para os Municípios baianos de Valente e São 

Domingos. Fonte de dados (INMET, 2014). 

 

 

Balanço hídrico para setembro de 2014 

 O balanço hídrico realizado para o ano de 2014 mostrou que esse ano foi 

marcado por uma menor quantidade de chuvas, em relação ao ano de 2013, sendo estas 

concentradas entre os meses de abril e maio, registrando um maior acumulo de chuvas 

no mês de maio, com um índice pluviométrico de 42,00 mm. O excedente hídrico para 

todo o ano totalizou 42,023 mm, concentrando-se entre os meses de julho a abril, com 

um valor de -874, 62 mm (Figura 3.4).   
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Figura: 3.4: Extrato Hídrico para o ano de 2014 dos Municípios baianos de Valente e 

São Domingos. Fonte de dados (INMET, 2014). 

 

 A vegetação de Caatinga sobre o clima semiárido apresenta padrões 

meteorológicos específicos, como elevada radiação solar, baixa nebulosidade, as mais 

elevadas temperaturas médias anuais, e sobre tudo, as chuvas mal distribuídas e 

concentradas em um período curto do ano, o que proporciona para a região o clima 

semiárido (REIS 1976). A análise dos balanços hídricos, nos anos de 2013 e 2014, 

ratifica as condições climáticas para a área de estudo, com concentração das poucas 

chuvas em um período curto do ano, sendo de abril a julho para o ano de 2013 e entre 

abril e junho para o ano de 2014. Desta forma, a maior parte do ano é marcada por um 

longo período de estiagem, sendo que para os anos analisados (2013/2014), variaram 

entre 8 e 9 meses.  

Em decorrência do longo período sem chuvas, grande parte das espécies vegetais 

que compõem a Caatinga é caducifólia, ou seja, perde suas folhas nos períodos de 

estiagem como mecanismo de retenção de água. Esta característica proporciona uma 

vegetação compostas por árvores e arbustos aparentemente secos. Contudo, na estação 

chuvosa, mesmo que restrita a um curto período, geralmente entre 3 a 4 meses, há uma 

grande produção de biomassa devido a rebrota das folhas perdidas na estação seca, 
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alterando a fisionomia da paisagem, onde esta se apresenta mais densa e esverdeada 

(Figura 3.5). 

 

 

Figura 3.5: Imagem ilustrativa representando as mudanças na vegetação da caatinga em 

decorrência dos níveis de precipitação.  Em (a) representação da vegetação no período 

seco e em (b) representação da vegetação no período chuvoso. 

3.3 Análises dos dados SAVI 

 

Antes de realizar o processamento para obtenção das imagens SAVI, foram 

realizadas as etapas de pré-processamento. Inicialmente, as imagens foram 

georreferenciadas na projeção WGS 89, adotando-se o sistema de coordenada UTM. 

Em seguida, para tornar mais eficiente o processamento, a imagem foi recortada 

delimitando-se apenas a área de estudo, compreendida entre as coordenadas 

11°17’15.08” S e 39°39'13.19" O à 11°30'43.22"S e 39°15'3.04"O.   

 

3.3.1 Imagem setembro de 2013 

 

A partir da aplicação da equação 3.1 foram obtidas as imagens índice de 

vegetação para a imagem Landsat 8 OLI do ano de 2013, com data de passagem no mês 

de setembro,  sendo testados os fatores de ajuste de L = 0,5 e L =1 (Figuras 3.6 e 3.7).  

A imagem de SAVI L=0,5 obteve respectivamente valor mínimo e máximo situados 

entre -0,078e 0,681, com uma média de 0,240e desvio padrão  de 0,063. Já a imagem 

SAVI L=1 registrou valor mínimo e máximo situados entre -0,054a 0,624 com valor 

a

) 

B
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médio de 0,208 e desvio padrão de 0,054. Já, para as classes de caatinga e agave nas 

imagens índice de vegetação foram coletados os valores de SAVI a partir dos pontos 

amostrados em campo (Tabela 3.1).  

A partir da analise dos valores SAVI para o mês de setembro, observa-se que os 

valores de SAVI 0,5 para as áreas de Caatinga em sua maioria foram mais baixos em 

relação aos valores de agave, obtendo um valor médio de 0,246 enquanto a classe agave 

obteve uma média de 0,329. Os valores máximos para as áreas de agave foram de 0,428, 

já o valor mais baixo registrado foi de 0,256.  Para a classe caatinga o valor mínimo e 

máximo registrado foi de 0,153 e 0,336 respectivamente. 

 

Tabela 3.1: Localização dos pontos de cultivo de Agave e coberturas de Caatinga. 

Pontos  
Coordenada 

x 

Coordenada 

y 
Amostras Pontos  

Coordenada 

x 

Coordenada 

y 
Amostras 

1 443805 8737855 Agave  1 443745 8734315 Caatinga 

2 445724 8737714 Agave  2 444329 8735104 Caatinga 

3 443923 8737612 Agave  3 453195 8734405 Caatinga 

4 444012 8737664 Agave  4 444779 8738654 Caatinga 

5 444495 8737135 Agave  5 445264 8738918 Caatinga 

6 444795 8736865 Agave  6 445601 8738182 Caatinga 

7 444345 8737975 Agave  7 445030 8735659 Caatinga 

8 443775 8727355 Agave  8 444873 8736329 Caatinga 

9 443595 8736385 Agave  9 445760 8735483 Caatinga 

10 443882 8737163 Agave  10 445618 8736474 Caatinga 

11 443788 8738239 Agave  11 444135 8737285 Caatinga 

12 443835 8738185 Agave  12 445695 8737225 Caatinga 

13 443712 8738297 Agave  13 445410 8737568 Caatinga 

14 443634 8738376 Agave  14 443025 8737105 Caatinga 

15 443625 8739385 Agave  15 443475 8736865 Caatinga 
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Figura 3.6: Imagem Índice de vegetação SAVI com fator de ajuste de L =0.5 

 

Figura 3.7: Imagem Índice de vegetação SAVI com fator de ajuste de L =1 

 

Os valores mais baixos de SAVI para a caatinga são esperados, visto que os 

índices de vegetação apresentam correlação direta com a densidade da vegetação, onde 

quanto maior a densidade desta, mais elevados serão os valores dos índices de 

vegetação. Os baixos índices pluviométricos da região (verificados nas Figuras 3.3. e 
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3.4), tornam a vegetação extremamente seca devido à perda de biomassa, resultando 

consequentemente em valores de IV também menores.  

A aplicação do fator de ajuste (L) equivalente a 1 obteve o mesmo padrão de 

comportamento entre as duas classes analisadas. Contudo, os valores de SAVI obtidos 

foram mais baixos, tanto para o agave quanto para a Caatinga, isto se justifica, pois, o 

fator de ajuste de L=1 considera uma menor densidade vegetal e maior influência do 

solo. Os valores mais elevados para o agave foram de 0,366 e 0,341 enquanto que para a 

Caatinga foram de 0,285 e 0,275. 

 

Figura 3.8: Gráfico de comportamento dos valores de SAVI das classes Caatinga e 

Agave para fator de ajuste de L =1 e L=0,5 

3.3.2 Imagem maio 2014 

A imagem referente ao mês de maio de 2014 coincide com período com maiores 

excedentes pluviométricos registrados para a área de estudo (Figura 3.4). Este excesso 

hídrico tem forte influência para a cobertura vegetal da região, em especial a Caatinga, 

havendo nesta uma grande produção de biomassa devido a rebrota das folhas, refletindo 

também nos valores obtidos nas imagens índices de vegetação SAVI 0,5 e SAVI 1 para 

o mês referido (Figuras 3.9 e 3.10). 
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Os valores de SAVI para a imagem L = 0,5 variaram de -0,180 à 0,704 com uma 

média de 0,287e desvio padrão de  0,074. Já os valores de SAVI para as imagens de L = 

1 variaram de -0,127 a 0,638, com uma média de  0,2438 e desvio padrão de  0,0620.  

 

Figura 3.9: Imagem Índice de vegetação SAVI-Maio2014 com fator de ajuste de L =0.5. 

Figura 3.10: Imagem Índice de vegetação SAVI- Maio com fator de ajuste de L =1 

Os valores de SAVI L=0.5 para a classe agave no mês de maio de 2014 registrou 

um valor mínimo de 0,259 e máximo de 0,484, como uma média 0,377. Os resultados 
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para a classe caatinga obtiveram uma média 0,343, tendo um valor mínimo de 0,220 e 

máximo de 0,529, este, superior aos valores máximos registrados na classe agave, 

observa-se que os valores médios de das classes amostradas foram próximos.   

 Assim, como verificado para a imagem de setembro 2013, os valores de SAVI 

L=1 foram mais baixos em relação à SAVI L 0.5, sendo que para as áreas com 

cobertura de agave os valores variaram entre 0,219 e 0,406, com uma média de 0,317. 

As áreas cobertas por Caatinga variaram entre 0,180 à 0,447, com uma média em torno 

de 0,286.  

 Assim, como os dados obtidos para os meses de setembro de 2013 para as 

classes analisadas, o comportamento entre agave e Caatinga para o fator de ajuste de 

SAVI de L igual a 1 manteve o mesmo padrão, contudo, apresentado valores menores 

de SAVI em relação ao fator de ajuste de L igual a 0.5 (Figura 3.11). 

 

Figura 3.11: Gráfico de comportamento dos valores de SAVI das classes Caatinga e 

Agave para fator de ajuste de L =1 e L=0.5 para o mês de Maio 

  

Ao analisar os gráficos para as classes caatinga e agave nos meses de maio e 

setembro (Figura 3.11 e Figura 3.8), nota-se que há uma sobreposição dos valores de 

SAVI entre as classes. A resistência do agave aos períodos secos permite que estes 
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mantenham suas características morfológicas, mantendo sua cor esverdeada mesmo em 

tempos de estiagem, dando uma resposta espectral semelhante à vegetação da Caatinga, 

o que explica a sobreposição de alguns dados amostrados.  

 

3.4 Analise estatística dos dados 

Os valores de SAVI obtidos para os dois períodos estudados (Setembro e Maio) 

foram expressos na forma de diagrama “boxplot” a fim de analisar melhor a sua 

distribuição, observando o comportamento entre as classes Caatinga x Agave e entre 

índices SAVI L =0,5 x SAVI L=1.  

Quando se analisam as estatísticas para o período seco, mês de setembro 2013, 

os valores de SAVI com fator de ajuste de L=0,5, percebe-se que os dados interquartis 

variaram entre 0,3254 a 0,3675 para a classe agave, já para a classe caatinga, estes 

valores ficaram em torno de 0,2283 a 0,2884. Os valores obtidos para o fator de ajuste 

igual a 1, a variação interquartil para a classe agave foi de 0,2789   a  0,3085,  já para a 

caatinga  os valores foram de 0,1950  a 0,2404 , todos mais baixos em relação aos 

registrados em SAVI L= 0.5 (Tab. 3.2).  

 

Tabela 3.2: Dados estatísticos para as classes Agave e Caatinga referentes aos fatores de 

ajuste de L=0,5 e L=1 para o mês de setembro/2013 

Dados 

estatísticos 

Agave 

L 0.5 

Caatinga 

L 0.5 

Agave 

L1 

Caatinga 

L1 

Mínimo  0.2181 0.1538 0.1901  0.1321  

1° quartil  0.2967 0.2180 0.2526  0.1866 

Mediana  0.3254 0.2283 0.2789  0.1950 

Média  0.3294 0.2464 0.2812  0.2085 

3° quartil  0.3616 0.2884 0.3085  0.2404 

Máximo  0.4282 0.3370 0.3663 0.2881 

 

 A distribuição dos valores de SAVI em boxplot (Figura 3.12; Figura 3.13), 

facilita a visualização da distribuição dos dados expressos nas tabelas 3.2 e 3.3, ficando 
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evidente que os dados que se encontram nos intervalos interquartis não apresentam 

sobreposição ente as amostras, tanto para os valores com fator de ajuste igual a 0,5 

como com fator de ajuste equivalente a 1.  Porém observasse que há sobreposição dos 

valores extremos obtidos para a classe de caatinga com os valores interquartis da classe 

agave. Assim como há sobreposição dos valores mínimos da classe agave em relação 

aos valores interquartis da classe caatinga.  

Todos os dados amostrais para o período de setembro foram submetidos ao teste 

estático T, sendo analisada se há diferença significativa entre os dados. Tanto para o 

SAVI com ajuste de L igual a 0,5 como para L igual a 1, as amostras apresentaram 

diferenças extremamente significativas, com P abaixo de 0,0001. Entre os índices 

testados, o teste T apontou também ser significativo, com P abaixo de 0,02. 

Para o mês de maio os dados com fator de ajuste de L=0,5, percebe-se que os 

intervalos interquartis variaram entre 0,3810 a 0,4351 para a classe agave, já para a 

classe caatinga, estes valores ficaram em torno de 0,3366 a 0,4213. Quando foram 

analisados os valores de SAVI L=1 a variação para a classe agave, os intervalos 

interquartis ficaram entre 0,3216 a 0,3675, já para a classe caatinga, foi registrado uma 

variação de 0,2705 a 0,3498 (Tabela 3.3).  

 

Tabela 3.3: Dados estatísticos para as classes Agave e Caatinga referentes aos fatores de 

ajuste de L=0,5 e L=1 para o mês de maio/2014 

Dados 

estatísticos 

Agave 

L 0.5 

Caatinga 

L 0.5 

Agave 

L 1 

Caatinga 

L1 

Mínimo  0,2594 0,2201   0,2196 0,1806 

1° quartil  0,3267 0,2550 0,2716 0,2125 

Mediana  0,3810 0,3366 0,3216 0,2705 

Média  0,3773 0,3434 0,3178 0,2861 

3° quartil  0,4351 0,4213 0,3675 0,3498 

Máximo  0,4847  0,5290  0,4068 0,4470 
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 Após realização do teste estatístico T, constatou-se que os valores de SAVI 0,5 e 

SAVI 1 não apresentaram diferenças significativas, com valores de P de 0,3018 à 

0,2494 respectivamente. A análise dos boxplot para os dois índices testados nos mostra 

que há uma grande sobreposição entre os dados, tanto para SAVI L 0,5 como para 

SAVI L 1. 
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Figura 3.12 Boxplot da distribuição dos valores de SAVI para as classes 

Agave e caatinga referentes ao fator de ajuste para SAVI de L = 0,5 para o 

mês de setembro 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.13 Boxplot da distribuição dos valores de SAVI para as classes 

Agave e caatinga referentes ao fator de ajuste para SAVI de L = 1para o 

mês de setembro 
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. 

 

 

 

 

 

Figura 3.15 Boxplot da distribuição dos valores de SAVI para as 

classes Agave e caatinga referentes ao fator de ajuste para SAVI 

de L = 0,5 para o mês de maio 

 

Figura 3.14 Boxplot da distribuição dos valores de SAVI para 

as classes Agave e caatinga referentes ao fator de ajuste para 

SAVI de L = 0,5 para o mês de maio 
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 A partir dos resultados obtidos para com os valores de SAVI referentes aos 

fatores de ajuste de L = 0,5 e L=1 notou-se que existe uma grande variação entre os 

periódos secos e chuvosos, principalemtne para a vegetação da Caatinga. Nos dados de 

SAVI tanto para L = 0,5 como de L = 1 os valores de agave foram superiores ao valores 

obitidos para a classe de caatinga no periódo seco. O deficit no regime hidrico 

registrado para o mês de setembro (-71,11 mm - Figura 3.3) deu inicio ao periodo seco 

da área de estudo, o que provoca significativa alteração na paisagem, principalemte 

sobre a Caatinga, onde esta perde grande percentual de biomassa, em contrapartida, os 

cultivos de agave matém suas caracteristicas, o que a destaca na paisagem, tendo grande 

influência nos indices de vegetação, visto que, a reflectância espectral da vegetação 

verde e sadia irá mostrar forte contraste entre a região do visivel e a região do 

infravermelho próximo, no qual, esse contraste diminui diante da vegetação seca 

(PONZONI &SHIMABUKURO, 2007).     

Já, a análise dos dados de SAVI para o mês de maio de 2014, mostrou que os 

valores obtidos apresentaram grande sobreposição tanto para L = 0,5 como para L=1. O 

exedente hidrico registrado no mês de maio, 42.00 mm, faz com que a vegetação da 

Caatinga recupere sua biomassa através da rebrota das folhas, tornando a vegetação 

novamente esverdeada, assim como os cultivos de sisal. Desta forma, o comportamento 

espectral das duas classes confundem-se, por apresentarem-se na imagem com 

caracteistica verde e sadia.      

A partir dos resultados até então obtidos, verificou que para o mês de maio, os 

dados de SAVI para as classes de agave e caatinga apresentaram diferença não 

significativa das amostras, já os dados de SAVI para o mês de setembro mostrou-se ser 

extremamentes significativos para as classes citadas, desta forma, podendo estes, serem 

classificados a partir da aplicação das técnicas de PDI.  

 

3.5 Classificação digital dos cultivos de Caatinga e A. sisalana 

Para a classificação das classes de caatinga e agave a partir das imagens índices 

de vegetação, foram adotadas as imagens referentes ao mês de setembro de 2013, visto 

que esta apresentou diferenças significativas tanto entre as classes de agave e caatinga 

como entre os fatores de ajuste testado. Foi aplicado o método de classificação “árvore 

de decisão”, presente na plataforma Envi 5.1. A delimitação das classes foi feita com 

base no fatiamento dos valores presentes nas imagens IVs, utilizando como dados de 

entrada, os limites interquartis encontrados para cada classe. Para o fator de ajuste de 
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L=0,5 foram classificados como Caatinga, os valores situados entre 0,22 a 0,29, já 

acima de 0.3 foram classificados com pertencentes à classe agave.  

As demais classes presentes na imagem foram classificadas entre 0,22 a 0,14 

para solo exposto; os valores abaixo de 0 foram classificados como pertencentes a 

classe água; a classe nuvem foram classificados entre os valores de abaixo de 0,139 à 

0,09; e por fim foi determinada a classe sombra de nuvem, compreendida entre os 

valores 0,09 á 0.  

Já, a imagem índice de vegetação com fator de ajuste de L=1 adotou os seguintes 

limites: os valores acima de 0.25 foram classificados como pertencentes à classe agave; 

os valores entre 0.24 à 0.1843 foram definidos como pertencentes a classe caatinga; os 

valores compreendidos entre 0.1842 à 0.12 foram identificados como pertencentes a 

classe solo exposto;  os valores entre 0,12 a 0.09 foram classificados como nuvem; os 

valores situados entre 0.09 a 0 foram classificados como sobra de nuvem; e por fim,  a 

classe água foi relacionada aos pixel abaixo de 0. 

A imagem classificada utilizando o fator de ajuste L=0,5 obteve uma acurácia de 

79.87% dos pixels coletados, atingindo-se o coeficiente Kappa igual a 73,19 %. A 

classe de Caatinga obteve 93,99 % dos pixels coletados, omitindo-se 6,01%, 

classificados como solo exposto, 5,43 %, e sombra, 1,28. A classe identificada como 

Agave, classificou 82,58%, sendo a porcentagem restante, 17,29 %, classificada 

Caatinga (Figura 3.16). 

 A classificação realizada utilizando-se o fator de ajuste L=1 para o mês de 

setembro 2013 obteve uma acurácia de 79,77% para os pixels classificados, atingindo 

um coeficiente Kappa de 72,33%. A classe identificada como área de Caatinga obteve 

uma porcentagem de classificação de 95,35% dos pixels classificados, tendo 3,68% dos 

pixels classificados como agave e 0,97% classificados como solo exposto. Já a classe de 

agave obteve 75,06% de pixels classificados pertencentes à classe, 24,81% dos pixels 

foram confundidos com a classe caatinga, 0,13% foram confundidos com áreas de solo 

exposto.  

As duas imagens obtiveram valores próximos referentes à acurácia e ao índice 

Kappa. Contudo, a imagem com fator de ajuste de L=0,5 obteve um melhor 

desempenho na identificação das classes de agave, em relação ao fator de ajuste de L=1, 

que obteve melhor desempenho na identificação das áreas de Caatinga. 
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Figura 3.16: Mapa do Uso e Ocupação do Solo do Território de Identidade do Sisal-BA, obtido a partir 

de classificação da imagem orbita/ponto 216/68, sensor Landsat 8 OLI, com data de 09 de setembro de 

2013. 
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3.6 CONCLUSÕES 

 A partir das análises realizadas, pôde-se concluir que existe diferença 

significativa entre os valores de SAVI para as áreas de Caatinga e Agave para os índices 

de vegetação ajustado ao solo-SAVI, tanto utilizando o fator de ajuste L=0,5 como L=1. 

Durante o período seco, mês de setembro 2013 pode-se classificar através da imagem 

índice de vegetação, tanto áreas de Caatinga, como área com cultivo de sisal. Contudo, 

os mesmo índices testados para o mês de maio 2014, período chuvoso, não se tornou 

possível sua aplicação diante da constatação da diferenciação não significativa entre as 

amostras.   

 No entanto, apesar das diferenças significativas encontradas nas áreas de 

Caatinga e Agave para o período seco, ficou evidente existir uma sobreposição para 

alguns valores de SAVI, o que pode gerar confusão durante a sua classificação, sendo 

necessários novos estudos para minimizar este problema.   

 Conclui-se por fim, que de fato, com os processamentos realizados com imagens 

de dois períodos climáticos distintos do Território de identidade do Sisal, a partir do 

Índice de Vegetação SAVI, pode-se separar as áreas de caatinga e agave, apenas para o 

período seco. O melhor fator de ajuste utilizado no índice de vegetação SAVI foi o 

L=0,5, ao distinguir melhor as áreas de agave. Dessa forma, a hipótese ao iniciar essa 

pesquisa foi atendida parcialmente.  
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Análise da relação do Índice de Área Foliar-IAF da Agave sisalana Perrine à dados 

de realce da vegetação em imagem multiespectral 

Resumo  

O índice de área foliar é um importante parâmetro biofísico da vegetação, estando 

diretamente relacionado à sua produtividade. A utilização de métodos indiretos, como o 

uso do sensoriamento remoto, através de técnicas de realce da vegetação tem se tornado 

cada vez mais comum para a determinação do deste índice. Desta forma, este artigo teve 

por objetivo analisar a correlação entre o Índice de Área Foliar-IAF da Agave 

sisalna Perrine obtido em campo a partir de índices de vegetação  derivados do 

realce de imagem de satélite. A metodologia empregada nesta etapa da pesquisa 

consistiu na realização do trabalho de campo, no qual foi estimado o IAF do sisal a 

partir de medidas lineares de cumprimento e largura, construção do banco de dados e 

por fim, o processamento digital da imagem de satélite Landsat 8 OLI. Como resultado 

dos três processos, foi realizada a correlação entre os dados obtidos em campo (índice 

de áreas foliar dos cultivos de sisal) e dados conseguidos a partir do processamento 

digital de imagens (SAVI, EVI, Imagem Fração Solo e Vegetação).  Os resultados 

obtidos mostraram uma correlação moderada entre os dados de área foliar obtidos em 

campo para os cultivos de sisal e os índices de vegetação testados, atingindo um R² 

entre 0.55 a 0.59 para os índices testados.  

Palavras Chaves: Sisal, Índices de Vegetação Sensoriamento Remoto e Landsat 8. 

  

4.1- INTRODUÇÃO 

O Índice de Área Folia-IAF é caracterizado pela relação entre a cobertura de 

área total da folha, por unidade de superfície que esta cobre (BEST e HARLA, 1985; 

SANCHES et al., 2008; REZENDE et al. 2010) sendo um dos parâmetros mais 

importantes no estudo da dinâmica da vegetação, pois está relacionado às trocas de 

energia no sistema terra-planta-atmosfera, sendo importantíssimo para os modelos de 

crescimento e produtividade da vegetação, modelos de evapotranspiração, modelos de 

balanço de energia, modelos climáticos, além de ser uma importante variável na 
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quantificação da agricultura de precisão (CARUZZO e ROCHA, 1999; NOVO e 

PONZONI, 2001; WALTHALL et al., 2004). 

A determinação do IAF pode ser realizada a partir do uso de métodos diretos ou 

indiretos (GOWER, 1999). Os métodos diretos são gerados a partir de medidas da área 

da folha, como comprimento e largura, por meio de subamostras, sendo também 

determinada a massa seca das folhas, sendo estas relacionadas a uma área conhecida do 

solo. Entretanto, esse método é trabalhoso, além de necessitar da destruição das 

amostras (HARLAN, 1985; SBRISSIA e Da SILVA 2008). 

 Já, os métodos indiretos são definidos como sendo a medida da radiação e 

transmissão da luz que penetram no interior da cobertura vegetal, tornando este método 

de estimativa mais rápida e não destrutivo (CARUZZO e ROCHA, 1999; SBRISSIA e 

DA SILVA 2008). 

Os métodos indiretos para a estimativa do IAF são realizados através de 

aparelhos modernos, como os ceptrômetos, a exemplo do LAI-2000, contudo, seus 

preços elevados, muitas vezes dificultam sua aquisição, ou a depender do aparelho, sua 

utilização é restrita ao laboratório. Desta forma, a utilização das medidas simples de 

comprimento e largura da folha e respectiva área, associadas a modelos matemáticos 

tem sido cada vez mais adotados, destacando-se como uma alternativa simples e de 

baixo custo para a determinação do IAF (SOFIATTI et al., 2009). 

O uso do sensoriamento remoto como método indireto na mensuração dos 

parâmetros biofísicos da vegetação, em especial o IAF vem sendo cada vez mais 

adotados (QI et al., 2000). Técnicas de realce da vegetação, no qual se destacam os 

índices de vegetação e imagens fração derivadas do Modelo Linear de Mistura 

Espectral-MLME tem sido uma das maneiras mais adotadas para relacionar o IAF aos 

dados de sensoriamento remoto (JACQUEMOUD et al., 1995). 

Isto ocorre em virtude da interação da radiação eletromagnética com a 

vegetação, principalmente nos comprimentos de onda situados na região do visível, em 

que a vegetação apresenta baixa reflectância em virtude da ação dos pigmentos 

fotossintetizantes, já, na região do infravermelho, devido principalmente à estrutura 

interna da folha, os valores relativos à vegetação são de alta de reflectância (NOVO e 

PONZONI, 2001). 
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Os Índices de Vegetação são técnicas de realce da vegetação obtidos a partir da 

aritmética de bandas (MENESES e ALMEIDA, 2012). A principal banda de absorção 

da vegetação está centrada em 650 nm, região visível da luz vermelha, situada em 630 

nm a 690 nm, enquanto na região de maior reflectância é no infravermelho próximo, 

situada nos comprimentos de onda de 760 nm a 900 nm, que são representadas no 

sensor ETM Landsat, pelas bandas 3 e 4 respectivamente ou pelas bandas 4 e 5 no 

sensor OLI do satélite Landsat 8. Fazendo a divisão da banda situada no infravermelho 

próximo pela banda situada no vermelho, os pixels situados nas áreas com vegetação 

resultarão em valores bem maiores do quê 1, distinguindo-se dos valores próximos a 1 

que serão encontrados nos outros alvos (rocha, água, solo) (MOREIRA, 2007). 

Os índices de vegetação-IVs vêm sendo utilizados para a caracterização dos 

parâmetros biofísicos da cobertura vegetal, em especial, para a estimativa do Índice de 

Área Foliar-IAF, destacando-se o Índice de Vegetação por Diferença Normalizada-

NDVI (TUKER, 1979), principalmente devido a sua simplicidade e sua presença em 

diversos aplicativos comerciais de Processamento Digital de Imagens-PDI. Contudo, o 

NDVI mostrou-se muito sensível ao background do solo, influenciando diretamente os 

valores de NDVI das imagens IVs (HUETE, 1988).  

Outros produtos derivados do realce de imagem de sensoriamento remoto 

mostraram-se menos influenciados em relação às variações do background do solo, 

onde podemos destacar as imagens índice de vegetação obtidas a partir do uso do Índice 

de Vegetação Ajustado ao Solo-SAVI (HUETE, 1988) e do Índice Vegetação Realçado 

(Enhanced Vegetation Index –EVI). 

Além do uso dos índices de vegetação, as imagens fração derivadas do Modelo 

Linear de Mistura Espectral-MLME, estimam a proporção de componentes presentes 

dentro de cada pixel, como por exemplo, as proporções de solo, água ou sombra, como 

também a vegetação, tendo como vantagem, a minimização dos efeitos de iluminação, 

mostrando fraca dependência com o ângulo zenital solar (SOUSA e PONZONI, 1996; 

PONZONI e SHIMABUKURO, 2007; XAVIER e VETORAZI, 2004). 

A correlação entre o IAF e índices de vegetação foram estudadas por Harlan, 

(1985), que relacionou o índice de área foliar a dados de reflectância obtidos a partir do 

radiômetro Modular-Multiband Radiometer-MMR em plantações de aveia, encontrando 

significativas correlações entre a reflectância e o IAF. Já, QI et al. (1999), propuseram a 
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estimativa do IAF a partir do uso de informações de sensoriamento remoto e inversão 

de modelos de Função de Distribuição de Refletância Bidirecional-BRDF em regiões 

semiáridas, relacionado o índice de área foliar aos valores de NDVI, obtidos a partir do 

uso de imagens Landsat TM. 

Produtos do sensor MODIS (NDVI/EVI) foram utilizados por Huete et al. 

(2002) para a correlação dos IVs com parâmetros biofísicos mensurados em campo, 

para áreas semiáridas, savanas e florestas tropicais, encontrando boas correlações entre 

a reflectância mensurada nos topos dos dosséis, com os índices obtidos a partir do 

sensor MODIS para os biomas citados. 

Comparações entre sensores multiespectrais e hiperespectrais foram realizadas 

por Walthall et al. (2004) para a estimativa do IAF, utilizando dados dos sensores 

Landsat TM, MODIS e AVIRIS, verificando que os dados do sensor TM Landsat 

obtiveram bons resultados na estimativa do IAF, não sofrendo por ter menor resolução 

radiométrica e espectral. Também Walthall et al. (2004b), utilizaram redes neurais para 

estimar o IAF a partir do uso de correlações entre os IVs e IAF, atingindo bons 

resultados quando utilizou médias de IAF obtido em campo comparado com IV (NDVI) 

adquiridos a partir da transformação radiométrica efetuadas em imagens Landsat TM.  

A determinação do IAF dos cultivos de sisal por imagens orbitais se faz 

importante, pois, este é um parâmetro que possibilita entre outros, a determinação com 

precisão da produtividade dos cultivos, que atualmente são obtidas a partir das 

informações dados pelos agricultores, onde estas podem ser sub ou superestimadas.  

 

4.2- Objetivos 

O objetivo geral deste artigo é analisar a correlação entre o Índice de Área 

Foliar-IAF da Agave sisalna Perrine (Sisal) obtido em campo a partir da 

aplicação de um modelo matemático à valores de índices de vegetação  derivados 

do realce de imagem de satélite. 

 

Objetivos específicos: 

 Mensurar a área foliar da A.sisalana a partir de medidas lineares de 

comprimento e largura;  
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 Estimar o Índice de área foliar nas plantações de sisal a partir de 

dados de medidas lineares; 

 Correlacionar os valores encontrados a partir do realce de imagens 

multiespectrais (SAVI, EVI e Imagem Fração Componente 

Vegetação) aos índices de área foliar obtidos a através dos métodos 

diretos e indiretos. 

 

4.3- METODOLOGIA 

 O desenvolvimento desta pesquisa está baseado em três passos principais, que 

consistem na realização do trabalho de campo, construção do banco de dados e por fim, 

o processamento digital da imagem (Figura 4.1). Como resultado dos três processos, foi 

realizada a correlação entre os dados obtidos em campo (índice de áreas foliar dos 

cultivos de sisal) e dados conseguidos a partir do processamento digital de imagens 

(valores dos índices de vegetação e realces de imagens).   
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Figura 4.1: Fluxograma metodológico geral. 
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Trabalho de campo 

Como primeira etapa, foi realizado trabalho de campo no qual foi feita a 

estimativa do índice de área foliar em campo, sendo determinada pela equação (4.1) 

(PONZONI e SHIMABUKURO, 2007): 

                             (Equação 4.1) 

A estimativa do índice de área foliar da A.sisalana foi determinado em 

propriedades situadas nos municípios baianos de Valente e São Domingos. O sistema de 

plantio nas propriedades visitadas obedecem a um espaçamento de 2x1, sendo 2 metros 

entre fileiras ou ruas, e um metro entre indivíduos. Esse sistema de plantio é 

característico do cultivo do sisal na Região Nordeste e tem uma densidade com cerca de 

5000 plantas/ha (SILVA et al., 2008).  

O IAF foi estimado em 23 parcelas de cultivos de sisal, no qual, a idade dos 

cultivares foram superiores a 3 anos de idade, segundo informação dos agricultores.  

Todas as parcelas amostradas não apresentavam consórcios com outras culturas ou a 

presença de plantas invasoras, elementos que poderiam interferir na resposta espectral 

dos pontos amostrados quando fossem analisados os pontos nas imagens orbitais. 

Também, a facilidade ao acesso das propriedades foi fator determinante na escolha das 

parcelas.  

Em cada ponto amostral foram sorteadas cinco plantas adultas de sisal, 

determinando-se inicialmente um ponto central no interior da área de 30 m x 30 m, 

procedendo-se o sorteio de uma direção e um sentido, com base nos pontos cardeais e 

sub-cardeais. Após a definição da direção e sentido, caminhava-se durante 20 segundos 

e ao término do tempo, a planta mais próxima era selecionada. Para a amostragem do 

IAF das plantas, foi adotado o método proposto por Sofiatti et al. (2009). Para tanto, 

para cada planta sorteada, todas as folhas foram medidas, mensurando-se o 

comprimento, (tendo como base a nervura principal, sendo medida da ponta da folha até 

inserção no caule), e a largura (na porção mais larga) (Figura 4.2). Ambas as medidas 

foram tomadas com o auxílio de uma trena de bolso, de acordo ás orientações de Sofiatti 

et al. (2009).  
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Para estimar a área de cada folha presente na planta selecionada, empregou-se a 

equação sugerida por Sofiatti e tal. (2009) (Equação 4.2). 

          (Equação 4.2) 

Onde, “S” é a área foliar, “C” é o comprimento da folha, “L” é a largura da 

folha, e “f” constante obtida por Sofiatti et al. (2009). Posteriormente para determinar a 

área foliar por planta, foi realizada a soma dos valores das áreas de todas as folhas 

mensuradas individualmente. Em seguida, foi realizada a estimativa da área foliar para 

cada parcela de 30 m² utilizando a média da área foliar oriunda das cinco plantas 

amostradas por área. Desta forma, assumiu-se para este cálculo que o sistema de plantio 

predominante nas áreas amostradas é de 2x1 metros e que numa parcela de 30 m² 

existem 450 plantas como comprovam os estudos realizados para a região por Silva 

(2004). Deste modo, a estimativa do IAF por parcela foi realizada a partir da divisão da 

área foliar média da parcela, que é o resultado da multiplicação da área foliar por planta, 

vezes o números de indivíduos por área (450), pela unidade de superfície amostrada (30 

m²). 

 

Processamento digital de imagem  

Após a aquisição da imagem Landsat 8 OLI (USGS, 2014) foi realizado o  

Processamento Digital da Imagem-PDI. Primeiramente foi feito um recorte delimitando 

apenas a área de estudo, situada entre as coordenadas -39,65425763 E e -11,28710621 

N e -39,24983784 E  e -1151345301 N.  Em seguida, foi feita a  conversão dos números 

Figura 4.2- a)Tomada das medidas de comprimento das folhas de sisal. b) 

Tomada das medidas de largura das folhas de sisal.  

 

 

a) b) 
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digitais (ND) para valores de reflectância (ρʎ)  e correção atmosférica da imagem a 

partir do algoritmo Flash Line-of-sight Atmospheric Analysis of Hypercubes 

(FLAASH) ferramenta que utiliza o código que transferência radiotiva-MODTRAN 

para correção atmosférica, corrigindo comprimentos de ondas do visível através dos 

comprimentos de onda situados na região do infravermelho médio e próximo de ondas 

curtas até 3 µm (Berk et al., 2002).   

Após a obtenção dos valores de reflectância de superfície, foram gerados 

as imagens de realce da vegetação SAVI, EVI 2, a imagem realce da componente 

vegetação e da componente solo derivada do modelo linear de mistura espectral 

“Linear Spectral Unmixingn”, além da estimativa do IAF a partir de dados 

orbitais proposta por Allen et al. (2002).  Todos os processamentos foram 

realizados na plataforma Envi 5.1. 

 

4.4 RESULTADOS  

 

4.4.1 Estimativa do Índice de Área Foliar obtido em campo 

4.4.2 Análise das medidas de comprimento das folhas de sisal  

 As medidas gerais de comprimento tomadas em campo para as 23 áreas 

apresentaram uma média de 92,45cm, tendo um desvio de 79,32 a 105,58cm e um 

coeficiente de variação de 0,0004, assim como uma variação de 178,48. Por meio do Boxplot 

para comprimento geral das folhas (Figura 4.3), observa-se que a grande maioria das 

folhas concentra-se na faixa de comprimento entre 60 a 120 cm, apresentando uma 

média por área que variou entre 84,45cm (A-08) a 104,78cm (A-019). 

Apesar de se notar que há uma variação das medidas de comprimento tanto entre 

as plantas das áreas amostradas, quanto para indivíduos inseridos em uma mesma área 

selecionada, a análise detalhada do Boxplot (Figura 4.3) evidência que há uma grande 

sobreposição dos dados medidos em campo, principalmente quando se analisa os dados 

interquartis. Também, os valores médios analisados apesar de mostrarem certa variação, 

se restringiram entre os valores de 70 a 100 cm, situando-se próximo à média geral 

(92,45 cm), Alguns valores extremos encontrados contribuem para a alteração dos 
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valores médios, ora reduzindo o valor da média, como ocorre na área A-16 planta-1 ora 

elevando-os, como constatamos na área A-04 planta 1 (Figura 4.3). 

 A variação das medidas de comprimento pode ser explicada em virtude do modo 

de produção característico dos cultivos de sisal nas áreas estudadas, onde tanto o plantio 

quanto o trato das áreas de produção de sisal são realizados sem as técnicas adequadas, 

gerando plantios não uniformes, principalmente em relação ao tamanho das folhas, 

como explica Silva, (2004). 

Nota-se também uma variação do número de folhas por indivíduos, sendo esta 

explicada em virtude do período de colheita, que na região Nordeste ocorre a cada 12 

meses, com a retirada em média de 15 folhas por indivíduo (PINTO, 1969), contudo, de 

acordo com as condições de preço exercidas no mercado, o produtor pode protelar, ou 

mesmo antecipar a colheita das folhas, realizando uma colheita prematura das plantas, 

reduzindo o numero de folhas (SILVA et al. 2008).  
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Figura 4.3: Boxplot das medidas de comprimento das folhas de sisal. O eixo "x" representa as medidas de comprimento das folhas 

de sisal em cm,enquanto O eixo 'Y" representa as áreas amostradas (A-00) assim como o numero de folhas por áreas, variando de 1-5.
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4.4.3 Análise das medidas de largura das folhas de sisal  

As medidas de largura obtidas para as 23 áreas amostradas, se apresentaram 

mais uniformes para todas as áreas (Figura 4.4), quando comparado às medidas de 

comprimento (Figura 4.3), apresentando a maioria dos dados entre 6 cm e 12 cm.  O 

valor médio geral para as áreas amostradas foi de 8,91 cm, sendo que os valores médios 

para cada área variaram entre 8,25cm (A-01) e 9,8cm (A-09) (Figura 4.4). A quantidade 

de valores extremos são menos frequentes em relação às medidas de comprimento. O 

desvio padrão para as medidas de largura da folha de sisal foi de 7,85 a 9,97cm, tendo 

um coeficiente de variação de 0,0034 e variação de 1,1302. Os valores médios para as 

medidas de largura ficaram abaixo aos apresentados por Silva et al. (2008), no qual os 

autores apresentam valores médios para largura que variam entre 10 cm a 15 cm.  

A análise estatística das medidas de largura permite verificar que estas tiveram 

pouca variação entre plantas dentro de cada grupo, com exceção paras as áreas A-08 e 

A-10 (Figura 4.4) obtendo valores mais elevados de desvio padrão, coeficiente de 

variação e variação, sendo respectivamente 1,4067, 0,09501 e 1,9789 para a área A-08 e 

valores de 1,3867, 0,1015 e 1,9229 para a área A-10.  

Os valores interquartis para as áreas analisadas estão situados em sua maioria 

entre 8 a 10 cm, ratificando a uniformidade das medidas de largura (Figura 4.4).  
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Figura 4.4- Boxplot das medidas de largura das folhas de sisal. O eixo "x" representa as medidas de largura das folhas de sisal em 

cm,enquanto O eixo 'Y" representa as áreas amostradas (A-00) assim como o numero de folhas por áreas, variando de 1-5. 
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4.4.4-Cálculo do Índice de área foliar a partir de medidas de comprimento e 

largura da folha do sisal  

 

Cálculo da área foliar das folhas de sisal 

O IAF foi estimado em 23 parcelas de cultivos de sisal distribuídas entre 

plantações nos municípios estudados (Figura 4.5). As áreas foram delimitadas 

estabelecendo uma extensão total de 30 x 30 m para cada área. A dimensão estabelecida 

para cada ponto justifica-se devido à resolução espacial de um pixel das imagens do 

sensor Landsat sensor OLI, que corresponde a 30 m. 

 

 

Figura 4.5- Áreas onde foram realizadas as estimativas do Índice de Área Foliar-IAF 

nos cultivos de sisal nos municípios baianos de Valente e São Domingos. 

 

Com a obtenção das medidas de comprimento e largura foi feito o cálculo da 

área foliar do sisal. Este foi realizado a partir aplicação da equação proposta por Sofiatti 
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et al. (2009) na qual foram multiplicados os dados de comprimento, largura em função 

de uma constante “f” (Equação 4.2). 

Os valores da área foliar para cada folha apresentaram uma média de 634,11 

cm². O desvio padrão para a área foliar das plantas mostrou que 68% das amostras estão 

distribuídas entre 501,27 a 768,33 cm² em torno da média. 

Os dados adquiridos da área foliar para as folhas de sisal estão apresentados na 

Figura (4.6) no qual foi possível analisar de forma mais clara sua distribuição, onde é 

possível perceber que assim como as medidas de comprimento, há uma variação para os 

valores de área foliar quando se observa a distribuição das plantas tanto para áreas 

isoladas, quanto entre áreas. Contudo, os valores interquartis se sobrepõem em várias 

áreas, verificando que os valores médios concentram-se entre 500 e 800 cm², próximo 

ao valor médio geral. 

Visando analisar a influência das medidas de largura e comprimento em relação 

à área foliar por planta, foi realizada a relação entre as medidas lineares de comprimento 

de largura obtidas em campo relacionadas a área foliar das folhas (Figura 4.7). 

Primeiramente foi analisada a relação entre os dados de comprimento e largura, 

que obteve um r de 0,269, sendo uma relação positiva, porém fraca, mostrando que as 

duas medidas de largura e comprimento não são dependentes. 

A relação entre a área foliar e as medidas de comprimento e largura mostrou ter 

uma forte correlação, tendo respectivamente um r de 0,74 e 0,67. A partir dos valores 

encontrados para o r, podemos ver que apesar das duas correlações (área foliar x 

comprimento; área foliar x largura) a área foliar mostrou ser mais dependente da medida 

de comprimento em relação às medidas de largura, devido à primeira ter maiores 

dimensões e consequente maior influência para o cálculo da área das folhas.  
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Figura 4.6- Boxplot da distribuição da área foliar de folhas por planta. O eixo “x” representa a área foliar por folha (cm²).O eixo 'Y" 

representa as áreas amostradas (A-00) assim como o numero de folhas por áreas, variando de 1-5. 
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Figura 4.7: Gráficos de correlação para os dados da área foliar das folhas de sisal, 

comprimento e Largura, sendo respectivamente as relações entre: Largura x 

Comprimento, IAF x Comprimento e IAF e Largura. 

 

Estimativa do índice de área foliar por área amostrada 

O índice de área foliar dos cultivos de sisal foi determinado para cada área 

amostrada dividindo-se a média da área foliar por cada área amostrada, pela área de 

terreno das áreas amostradas (30m²), o qual obteve uma média de 95,07, com desvio 

padrão de 13,67. Os valores obtidos variaram entre 72,64 a 123,13 (Figura 4.8). 
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Figura 4.8: Distribuição do IAF por área amostrada. 

4.5 Relação entre o IAF do sisal e dos valores de reflectância 

Índice de vegetação Ajustado ao Solo-SAVI 

Feita a conversão dos valores digitais para os valores físicos de reflectância, foi 

obtido o Índice de Vegetação Ajustado ao Solo-SAVI (Equação 4.3) (Figura. 4.9), com 

o objetivo de correlacionar os valores de reflectância obtidos na imagem Índice de 

Vegetação aos valores de IAF medidos em campo. Escolheu-se o SAVI como um dos 

dados para a correlação com os valores de IAF deve-se a este poder amenizar os efeitos 

de brilho do solo, intenso nas áreas semiáridas. 

 

                                             (Equação 4.3) 

Onde o nir é o fluxo radiante no infravermelho próximo, e o red é o fluxo 

radiante na região vermelho do visível, sendo representado pelas bandas 5 e 4 no 

Landsat OLI 8 respectivamente, l é o fator de ajuste de correção do efeito de brilho do 

solo, onde para o cálculo, foi adotado a constante l = a 0,5, que é adotado para áreas 

com cobertura vegetal intermediária (HUETE, 1988), além de ter esta, melhores 

resultados na classificação para as áreas de agave de caatinga (Vide capitulo III).  
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Figura 4.9 Imagem Índice de vegetação Ajustado ao Solo-SAVI 

Índice de Vegetação Melhorado-EVI2 ( Enhanced Vegetation Index – EVI) 

O EVI-2 Índice de Realce da Vegetação é um índice de vegetação desenvolvido 

para satélites sensores que não dispõem da banda azul, contudo, este foi aplicado nesta 

pesquisa, mesmo utilizando uma imagem do sensor Landsat 8OLI que possui bandas 

situadas na faixa visível do azul, aerossol costal- 0,43 – 0,45 e azul 0,45 – 0,51. Sua 

aplicação justifica-se devido a sua fácil implementação computacional na plataforma 

ENVI. O EVI 2 é obtido a partir da aplicação da equação 4.4, onde além de corrigir as 

influências do brilho do solo, também corrigidas no SAVI, atua corrigindo os efeitos 

atmosféricos na imagem (Figura 4.10).  

 

                                (Equação 4.4) 

 

Onde nir e red são as reflectâncias de superfícies medidas na faixa do 

infravermelho próximo e vermelho. 
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Figura 4.10 Imagem Índice de Vegetação EVI2 

 

Imagem Fração Componente Vegetação e Solo 

Foram obtidas as imagens fração para a componente vegetação visto que esta 

tem por objetivo o realce da vegetação, onde os pixels mais claros representam as áreas 

com maior densidade de vegetação e os pixels mais escuros representam áreas com 

menor densidade de vegetação (Figura 4.11) (PONZONI e SHIMABUKURO, 2007). O 

MLME foi também aplicado para obtenção da imagem da componente solo, em virtude 

das características fitogeográficas da região, onde o bakcground do solo exerce grande 

influência nos valores de reflectância nas imagens orbitais (Figura 4.12). 

As imagens foram obtidas a partir da ferramenta Linear Spctral Unmixing, 

presente na plataforma ENVI 5.1. Primeiramente foram selecionados os pixels puros 

representativos das classes de vegetação, solo e sombra, como o objetivo de compor a 

base de cálculo para a estimativa das proporções de cada elemento presente no pixel. O 

cálculo da proporção de cada componente presente nos pixels, resultando nas imagens 

fração foi obtido a partir da aplicação da equação 4.6.  

 

                                (Equação 4.5) 

Onde ri é a resposta do pixel na banda i; a, b e c são as proporções de vegetação, 

solo e sombra (ou água), respectivamente; vegei , soloi e sombrai, são as respostas 

espectrais das componentes vegetação, solo e sombra (ou água), respectivamente; ei é o 
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erro na banda i e corresponde ao sensor utilizado no MLME (SHIMABUKURO et al. 

1997). 

 

 

Figura 4.11 Imagem Índice de Realce Componente Vegetação 

 

 

Figura 4.12 Imagem Índice de Realce Componente Solo 
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Índice de área foliar obtido a partir da imagem de Landsat8 OLI 

Por fim, foi estimado o IAF em dados orbitais aplicando-se a equação empírica 

(Figura 4.13) proposta por Allen (2002) (Equação 4.6).  

(Equação 4.6) 

 Onde SAVIid é SAVI utilizado para as áreas de estudos ( Equação 4.6) 

utilizando um valor L = de 0,5 (ALLEN et al. 2002). 

 

Figura 4.13 Imagem de Estimativa de Índice de área Foliar em imagem de Satélite 

 

Com a obtenção dos valores do índice de área foliar médio para as áreas 

amostradas em campo, pôde-se relacionar os valores  encontrados aos valores do realce 

da vegetação encontrados nas imagens orbitais processadas (SAVI, EVI2, Imagens 

Fração e  IAF em imagem). Nesta etapa, os pontos de localização do indice de área 

foliar médio obtidos em campo foram utillizados para a coleta dos valores dos conjuntos 

dos dados de reflectância  utilisados nesta pesquisa (Tabela 4.1). 
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Tabela 4.1: Dados para a correlação do IAF mensurado em campo em relação aos 

dados de imagens 

Áreas  SAVI EVI 

IAF em 

Imagem 

Imagem 

Fração 

vegetação 

Imagem 

Fração 

Solo 

IAF em 

Campo 

A-1 0,372697 0,363947 2,138009 0,683311 0,203363 91,60977 

A-2 0,217244 0,203741 1,395373 0,102799 0,807281 108,9681 

A-3 0,388875 0,381272 2,235484 0,708077 0,194004 117,1206 

A-4 0,406465 0,402698 2,347587 0,794224 0,210913 106,0037 

A-5 0,456096 0,457422 2,705991 0,980859 0,034082 95,22644 

A-6 0,468919 0,473630 2,810999 1,080983 0,092479 123,1326 

A-7 0,411603 0,409213 2,381648 0,897013 0,082225 99,2602 

A-8 0,411603 0,409213 2,381648 0,897013 0,082225 96,58073 

A-9 0,401000 0,397024 2,312031 0,844503 0,117602 121,5166 

A-10 0,269630 0,258801 1,614119 0,415387 0,596945 100,7966 

A-11 0,259370 0,246820 1,569205 0,249005 0,787096 77,73062 

A-12 0,358237 0,350325 2,055010 0,641888 0,349489 86,53885 

A-13 0,330272 0,319143 1,904278 0,522557 0,390317 96,59107 

A-14 0,381043 0,374433 2,187660 0,747354 0,184057 92,99087 

A-15 0,323133 0,310800 1,867679 0,415387 0,516263 88,35427 

A-16 0,407506 0,401540 2,354439 0,766172 0,137356 72,64208 

A-17 0,297053 0,283631 1,739768 0,420586 0,431898 77,91063 

A-18 0,360407 0,351209 2,067232 0,631940 0,283733 90,70666 

A-19 0,322348 0,311300 1,863694 0,444563 0,550187 97,97217 

A-20 0,346263 0,336294 1,988972 0,544103 0,415671 96,33139 

A-21 0,322348 0,311300 1,863694 0,444563 0,550187 89,62277 

A-22 0,409944 0,406076 2,370585 0,792637 0,181513 78,95851 

A-23 0,259370 0,246820 1,569205 0,249005 0,787096 80,11058 
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4.5.1 Análises da correlação entre o Índice de área foliar medido em campo com as 

variáveis Imagem Fração Componente Vegetação e Solo, SAVI, EVI-2 e índice de 

área foliar estimado em dados orbitais 

  

O grau de correlação entre o Índice de área foliar mensurado em campo com as 

demais variáveis orbitais dos realces de imagem mostraram ter um correlação fraca, 

obtendo valores muito próximos onde variaram entre 0,29 para SAVI a 0,35 para 

imagem fração componente vegetação, enquanto os valores para o EVI-2 e o índice de 

área foliar proposto por Allen et al. (2002), determinaram valores de relação de 0,30 e 

0,32 respectivamente. Já, os valores encontrados para a relação entre o IAF mensurado 

em campo e o realce de imagem para o componente solo foi de -0,28 (Figura. 4.14). Os 

resultados encontrados para as correlações testadas entre os realces de imagens para 

com os valores de IAF mensurados em campo comprovou que estes tem uma tendência 

positiva, contudo, ao se ajustar os valores de P, as correlações não foram significativas 

(Tabela 4.2). 

 

Tabela 4.2- Valores ajustados de significância (p) para os diferentes índices 

analisados (Situação 1) 

 

SAVI EVI IAFIM IMFV IMFS IAFCAM 

SAVI  0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 2.33E-05 1.00E+00 

EVI 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 4.57E-05 1.00E+00 

IAFIM 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 3.33E-09 7.64E-04 1.00E+00 

IMFV 0.00E+00 0.00E+00 3.33E-09 0.00E+00 2.38E-06 1.00E+00 

IMFS 2.33E-05 4.57E-05 7.64E-04 2.38E-06 0.00E+00 1.00E+00 

IAFCAM 1.00E+06 1.00E+06 1.00E+06 1.00E+06 1.00E+06 0.00E+00 

 

 Devido à baixa correlação dos dados obtidos em uma primeira análise, no qual, 

alguns dados estavam situados afastados da linha de tendência, como os percebidos nas 

áreas A-3, A-6, A-9, A-16, A-17 e A-23, onde estes podem estar sendo influências por 

fatores como interferência do solo e sombreamento do dossel, propôs-se um nova 

situação de analise para correlação dos dados orbitais aos dados de campo, com a 

exclusão dos valores citados (Figura 15).  
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Figura 4.14- Gráfico de correlação entre as variáveis utilizadas na pesquisa, sendo estas: Índice 

de Área Foliar medido em campo-IAFCAM; Índice de Área Foliar estimado em imagens 

orbitais-IAFIM; Imagem Fração Componente Vegetação-IMFV; Imagem Fração Componente 

Solo-IMFS Índice de vegetação Ajusta ao Solo-SAVI; EVI, Onde, os valores de R² 

significativos estão representados pelos quadrados azuis, já os valores de R² não significativos 

estão representados nos espaços brancos. 

 

Os novos resultados obtidos para a correlação dos dados mostraram que estes 

registraram uma correlação superior aos obtidos durante a primeira análise (Figura 

4.14), com relações positivas acima de acima de 0,55 à 0,59 para os realces da 

vegetação para com o IAF mensurado em campo e um relação negativa de -0,54 para a 

imagem fração da componente solo para com o IAF   estimado em campo. Esta nova 

análise (Figura 4.15) obteve uma melhora nos coeficientes de correlações moderados, 

apresentando uma tendência positiva, contudo, os resultados alcançados não se 

mostraram significativos (Tabela 4.3).   
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Tabela 4.3- Valores ajustados de significância (p) para correlação sem valores 

fora da linha de tendência (situação 2) 

 

SAVI EVI IAFIM IFV IFS IAF 

SAVI 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 4.51E-04 5.28E-02 0.269279 

EVI 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.60E-04 7.12E-02 0.258575 

IAFIM 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 3.47E-04 2.88E-01 0.319917 

IFV 4.51E-04 1.60E-04 3.47E-04 0.00E+00 7.68E-04 0.18233 

IFS 5.28E-02 7.12E-02 2.88E-01 7.68E-04 0.00E+00 0.395544 

IAF 2.69E+05 2.59E+05 3.20E+05 1.82E+05 3.96E+05 0 
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Figura 4.15- Gráfico de correlação entre as variáveis utilizadas na pesquisa, sendo estas: Índice 

de Área Foliar medido em campo-IAFCAM; Índice de Área Foliar estimado em imagens 

orbitais-IAFIM; Imagem Fração Componente Vegetação-IMFV; Imagem Fração Componente 

Solo-IMFS Índice de vegetação Ajusta ao Solo-SAVI; EVI, Onde, os valores de R² 

significativos estão representados pelos quadrados azuis, já os valores de R² não significativos 

estão representados nos espaços brancos. 
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4.6- CONCLUSÕES 

 A determinação da área foliar das folhas de agave a partir do uso de medidas 

lineares de comprimento e largura da folha mostrou-se eficiente, obtendo valores 

próximos aos encontrados por Sofiatti (2009), para folhas pequenas, médias e grandes.  

Contudo, conforme demonstrou Silva (2004), a falta de manejo e aplicações de 

técnicas adequadas nos sisalais do Território de Identidade do Sisal, resulta em cultivos 

não uniformes, afetando principalmente o tamanho das plantas em relação às medidas 

de comprimento e largura.  Este fato pode justificar as variações encontradas entre as 

áreas amostradas em campo principalmente com relação às medidas de comprimento, o 

que influência significativamente os valores encontrados para a estimativa do índice de 

área foliar do sisal, tendo em vista, que seu calculo partiu dos seus valores médios 

estimados em campo.  

A imagem fração da componente vegetação apresentou os melhores resultados 

entre os índices testados, contudo, as correlações entre os dados obtidos em campo e os 

dados orbitais mostraram-se fracas e não significativas. Já, a correlação ente as imagens 

realçadas tiveram elevada correlação, com valores próximos a 1 ou -1.  

Devido a grande variação das amostras obtidas em campo, propôs-se uma nova 

situação com a exclusão dos valores destoantes da linha de tendência. Desta forma, os 

novos resultados obtidos apresentaram uma correlação moderada para todas as amostras 

testadas, destacando-se a imagem fração da componente vegetação, porém, os 

resultados encontrados, apesar da melhora em sua correlação, mantiveram-se não 

significativos.  

 O uso de uma imagem de media resolução com pixel de 30m, no qual a 

probabilidade de ocorrer uma mistura de classes em um mesmo pixel é elevada, como a 

mistura de vegetação, sombras e solo, pode contribuir para valores não precisos dos 

realces de imagem.  

 Desta forma, para a obtenção de resultados mais precisos na estimativa do IAF 

dos cultivos de sisal, sugere-se para os próximos estudos a aplicação de técnicas mais 

práticas na estimativa do IAF em campo, como por meio a partir do uso da radiação 

eletromagnética, como a utilização do ceptometro LAI-2000, assim como também, a 

aplicação de imagens com melhor resolução especial, a exemplo das imagens do satélite 

RapidEye, que obtém imagens  da superfície terrestre com apenas 5 m de resolução 
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especial podem contribuir para melhores resultados, visto a probabilidade de se obter 

menor interferências de classes nos pixel analisados.  
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CAPÍTULO V 
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Considerações Finais 

 

5.1 - Conclusões 

Por ter feito opção por escrever parte dessa dissertação em forma de artigos, os 

principais resultados e conclusões referentes aos mapeamentos dos cultivos de sisal e 

áreas de caatinga foram apresentados no Capitulo III. Assim como, a caracterização dos 

parâmetros biofísicos das plantações de sisal a partir do uso de dados orbitais foi 

mostrada no Capitulo IV. Contudo, se faz necessário nesse último capítulo tecer outras 

conclusões  sobre o estudo realizado.  

 O cultivo do agave é uma das principais culturas desenvolvidas na Região 

Semiárida baiana, estando presente em 68 municípios, que concentram 95% da 

produção nacional, com destaque para o Território de Identidade do Sisal.  Contudo, 

esta atividade é desenvolvida sob-baixos níveis de produtividade e ganho, além de ter 

importante papel na degradação das áreas de Caatinga (SECTI 2012). Nesse sentido, se 

faz necessário o desenvolvimento de estratégias que garantam o desenvolvimento das 

atividades sisaleiras baseadas em uma exploração sustentável, aonde, cada vez mais, as 

técnicas de sensoriamento remoto vêm contribuindo para a caracterização, manejo e 

monitoramento dos recursos dispostos na superfície terrestre.  

As discussões realizadas até o momento foram direcionadas aos municípios 

baianos de Valente e São Domingos, sendo estes apenas dois dos vinte municípios que 

integram o Território de Identidade do Sisal. Porém, os fatores econômicos, sociais e 

culturais presentes nestes, refletem em grande parte as características gerais do 

território. 

Ficou evidente a partir das discussões apresentas a preocupante condição as 

quais se encontram o bioma Caatinga, sendo que no Território de Identidade do Sisal, 

este se encontra bastante alterado devido às atividades pecuárias e agrárias, sobretudo, 

em virtude da atividade sisaleira, devido à falta de manejo e planejamento adequado, 

que colaborou para o desmatamento e fragmentação deste importante bioma.            

A proposta metodológica apresentada para a aplicação do Índice de Vegetação 

Ajustado ao Solo-SAVI mostrou que se faz possível à distinção dos cultivos de agave a 

partir do uso de imagens de satélite em períodos secos. Este resultado vem suprir uma 

lacuna, na qual, o mapeamento destes cultivos, pode contribuir para o monitoramento e 



104 
 

manejo desta importante cultura. Na qual, a classificação de imagens de satélite podem 

permitir não só a identificação das áreas de Caatinga e agave, mas, possibilitar a 

produção de modelos que permitam acompanhar o desenvolvimento tanto dos 

remanescentes de Caatinga, como dos cultivos de sisal.  

Assim como, a identificação e mapeamento dos cultivos de sisal mostraram-se 

que podem ser fundamentais para o desenvolvimento da cultura, as técnicas de 

sensoriamento remoto têm sido indispensáveis para a caracterização dos parâmetros 

biofísicos da vegetação. Com a finalidade de contribuir para a aquisição de informações 

sobre os cultivos de sisal, em especial, a estimativa do Índice de Área Foliar-IAF.  

A metodologia proposta para a determinação do IAF nos cultivos de sisal 

baseado na estimativa média do IAF  mensurada em campo, obtidas a partir de medidas 

lineares de comprimento e largura da planta, relacionadas a dados de realce da 

vegetação em imagens orbitais, mostrou baixa correlação entre os dados mensurados em 

campo e as imagens de satélite. Sobretudo, a partir das medidas lineares obtidas em 

campo, onde foram mensuradas 3.464 folhas, em 23 áreas distribuídas entre os 

municípios baianos de Valente e São Domingos. Ficou evidente a grande variação das 

folhas mensuradas, o que ratifica as informações trazidas por Santos (2004), que 

destacou a não uniformidade dos sisalais, consequência de um manejo inadequado, 

baixo desenvolvimento técnico, cultivos antigos, entre outros.     

Conclui-se, que esta pesquisa trouxe importantes contribuições, no que se refere 

ao desenvolvimento e aplicação de metodologias ligadas ao sensoriamento remoto, no 

estudo do bioma da Caatinga, e principalmente no mapeamento e caracterização das 

propriedades biofísicas do sisal. Porém, ainda se faz necessário um aprofundamento nos 

estudos para a melhoria dos resultados até aqui obtidos.  

5.2 - RECOMENDAÇÕES 

Com a finalidade de sempre continuar buscando melhores resultados na 

continuação destes estudos, esta pesquisa encerra-se com algumas recomendações. 

CAPÍTULO III 

 Como uma das finalidades do sensoriamento remoto está no monitoramento dos 

recursos da superfície terrestre. Aconselha-se, a partir da metodologia proposta no 
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Capitulo III o acompanhamento das áreas de Caatinga e cultivos de sisal, a partir da a 

partir da produção de modelos temporais.      

CAPITULO IV 

Foi verificado a partir dos estudos realizados no capitulo IV, que não foi obtida 

correlações significativas entre os dados de IAF mensurados em campo e os dados 

orbitais. A utilização de imagens de melhor resolução espacial, como a exemplo das 

imagens do sensor Rapideye, o qual possui uma resolução espacial de 5m, pode 

contribuir para melhores resultados, visto que, a qualidade das informações contidas 

nestes pixels, tendem a ter uma menor mistura espectral, com relação às imagens 

utilizadas.  

A estimativa da área foliar das folhas de sisal mostrou-se eficiente, contudo, a 

estrapolação desses dados, não se correlacionou com os dados orbitais. Neste sentido, 

recomenda-se a utilização de outras metodologias para a estimativa do IFA, 

especialmente, no que se refere à utilização de ceptômetros.  

Um dos problemas encontrados durante a analise dos dados, consistiu na não 

uniformidade dos sisalais do Território de Identidade do Sisal, ocasionando uma grande 

variação dos dados entre áreas amostradas. Neste sentido, a utilização de áreas de 

controle, onde se tenha cultivos mais uniformes, podem contribuir para a maior 

uniformidade dos dados.  
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