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RESUMO 
O projeto estudou a potencialidade de seqüestrar carbono em solos arenosos de Cerrado 

sob pastagens. O enfoque principal consistiu em deduzir quantas toneladas por hectare 

podem ser seqüestradas em função de um melhor manejo. Para tanto escolheram-se 

quatro pastagens com as mesmas características pedológicas, climáticas e topográficas, 

possibilitando explicar as diferenças nos estoques de carbono no solo por seus diferentes 

manejos e níveis de produtividade. As pastagens encontram-se na parte ocidental da 

bacia do rio Piracicaba (SP). Nessa região, as pastagens constituem o uso dominante da 

terra e são cultivadas principalmente em solos arenosos do tipo Neossolos 

Quartzarênicos (RQ). Após a fase de seleção, as quatro pastagens foram caracterizadas 

de acordo com os estoques de carbono no solo (0-50cm) e suas respectivas 

produtividades. A produtividade das pastagens foi determinada pelos seguintes 

parâmetros: (i) índice de área foliar (IAF), (ii) taxa de crescimento da biomassa vegetal, 

(iii) peso da biomassa vegetal e (iv) peso radicular. 
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Investigou-se a correlação entre os estoques de carbono no solo e cada parâmetro de 

produtividade de cada pastagem estudada. Avaliou-se também o nível de produtividade 

em relação ao histórico de manejo do pasto.  

Os resultados indicam uma boa correlação entre a produtividade de pasto e seu estoque 

de carbono no solo. Especialmente o parâmetro de produtividade IAF revelou uma boa 

correlação com os estoques de carbono no solo (r = 0,97). 

O segundo objetivo do projeto era investigar a aplicabilidade de técnicas de 

sensoriamento remoto para mapear a potencialidade de seqüestrar carbono no solo. Para 

os fins da pesquisa, considerou-se que o pasto estudado que apresentou o maior estoque 

de carbono (e também maior produtividade) no solo possui o estoque máximo possível 

sob as condições climáticas, pedológicas e topográficas encontradas nas áreas de estudo. 

Calculou-se a diferença do estoque entre a pastagem com o maior estoque de carbono no 

solo e as três outras pastagens. A diferença no estoque representa a potencialidade de as 

pastagens estocarem mais carbono. O potencial de seqüestro de carbono total no pasto 

mais degradado (Descalvado) representa um aumento de 70,0% (22,41 Mg ha-1), de 

30,8% (12,81 Mg ha-1) no pasto significativamente degradado (Bondade) e de 4,9% (7,7 

Mg ha-1) no pasto moderadamente degradado (Barreiro Rico). Como as quatro pastagens 

só diferem no tipo de manejo no que se refere aos parâmetros determinantes da 

estocagem, as diferenças no estoque são diretamente ligadas ao manejo. O estoque de 

carbono no solo é uma informação subterrestre e portanto não pode ser investigado 

diretamente por bandas espectrais do espectro óptico, as quais não penetram a superfície 

terrestre. Portanto, como este projeto comprovou uma boa correlação entre a 

produtividade e os estoques de carbono no solo sob pastagens na região estudada, 

tentou-se mapear os estoques de carbono por meio das produtividades das pastagens. 

Para esse fim, estabeleceu-se uma classificação radiométrica de produtividade de pasto. 

Seis bandas do sensor ETM+, além do NDVI, (Normalized Difference Vegetation 

Index) foram processadas em todas as combinações de entrada possíveis (120) para duas 

classificações supervisionadas (Máxima Verossimilhança e Rede Neural Propagação 

Posterior). Para determinar quais são as melhores combinações de entradas de bandas 

para fins de discriminação da produtividade de pasto em diferentes níveis, usou-se uma 
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matriz de erro. O melhor resultado, com a entrada das bandas B2 B5 B7 NDVI, revelou 

uma exatidão de 64,79% ao classificar corretamente duas classes de produtividade de 

pasto (alta/baixa). Essa exatidão foi considerada insuficiente. Entretanto, efetuou-se uma 

análise radiométrica das pastagens por espectro, que revelou uma melhor separabilidade 

espectral da produtividade no espectro do infravermelho médio do que no espectro 

visível ou infravermelho próximo. 

Foram realizadas também análises de regressão entre a reflectância das quatro pastagens 

para cada espectro e seus respectivos estoques de carbono, para investigar correlações 

diretas entre o comportamento espectral das pastagens e os estoques de carbono no solo. 

O espectro vermelho (r = 0,96 ) e infravermelho médio I (r = 0,944) possuem uma 

correlação significativa com o estoque de carbono no solo.  

Resumindo, conclui-se que existe uma boa correlação entre o manejo (produtividade) de 

pasto e o estoque de carbono no solo. Constatou-se que a imagem de satélite utilizada 

(Landsat 7) não tem uma resolução espacial/espectral suficiente para separar com uma 

exatidão adequada os diferentes níveis de produtividade de pasto. Entretanto, existe boa 

separabilidade dos diferentes níveis de produtividade no espectro infravermelho médio. 

A investigação da correlação direta entre o comportamento espectral das pastagens e o 

estoque de carbono obteve resultados significativos nos espectros de vermelho (630 – 

690nm) e infravermelho médio I (1550 – 1750nm). Portanto, no âmbito do 

sensoriamento remoto, recomenda-se investigar se é possível mapear estoques de 

carbono no solo diretamente por meio da reflectância espectral das pastagens ou por 

meio do Índice de Área Foliar, que pode ser deduzido por meio do NDVI em imagens de 

satélite. 
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SUMMARY 

The project studied the potential for soil carbon sequestration in pastures growing on 

sandy soils in the Cerrado region and for the application of remote sensing techniques 

for estimating carbon sequestration levels. The main focus was deducing how many tons 

per hectare could be sequestered if better pasture management techniques were adopted. 

Four pastures with identical pedological, climate and topographical characteristics were 

chosen, so that the discrepancies in carbon stock levels in the soil could be interpreted in 

light of their different types of management and productivity levels. The pastures are 

located in the western part of the Piracicaba basin, in São Paulo State, Brazil. The 

dominant land use in this region is pasture on sandy soils, classified as Neossolos 

Quartzarênicos (RQ), according to Brazilian soil classification. After the selection 

phase, the four pastures were classified according to their soil carbon stocks (0-50cm 

layer) and their respective productivity levels. Pasture productivity was determined by 

the following parameters: (i) leaf area index (LAI), (ii) biomass growth rate, (iii) dry 

matter weight and (iv) root stocks. 
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The correlation between soil carbon stocks and each of the productivity parameters was 

investigated. The productivity levels were also studied in relation to the pasture 

management history of each of the selected pastures.  

The results indicate a good correlation between the productivity level of the pastures and 

their carbon stocks in the soil. The LAI parameter showed a particularly good 

correlation with soil carbon stocks (r= 0,97).  

The second objective of the project was investigating the applicability of remote sensing 

techniques to map the potential for soil carbon sequestration. For the purposes of this 

study, the pasture with the highest soil carbon stocks (and higher productivity) was 

considered to represent the maximum stock possible under the climate, pedological and 

topography conditions found in the region of the study. The difference between the stock 

in the highest stock pasture and the three other pastures was calculated. This difference 

represents the potential for increasing carbon sequestration. The total soil carbon 

sequestration potential in the most degraded pasture (Descalvado) is equivalent to a 

70,0% increase (22.41 Mg ha-1) from current levels. In the significantly degraded pasture 

(Bondade), the potential amounted to 30.08% (12.81 Mg ha-1) and to 4.9% (22.41Mg ha-

1) in the moderately degraded pasture (Barreiro Rico). Since the only determinant 

parameter for soil carbon sequestration these pasture do not have in common is the type 

of management, the differences in stock levels are directly related to their type of 

management. Soil carbon stock levels are a subterraneous type of information, and thus 

cannot be examined through direct use of optical spectrum bands, which cannot go 

through the soil. Therefore, and taking into consideration that this study demonstrated a 

good correlation between productivity and soil carbon stocks in the pastures of the 

sample, the author attempted to map carbon stocks through pasture productivity. To this 

end, a radiometric classification of pasture productivity was established. Six spectral 

bands from the ETM+ satellite sensor and the Normalized Difference Vegetation Index 

(NDVI) were processed in all possible entry band combinations for two supervised 

classifications (Maximum Likelihood and Back Propagation). An error matrix was 

subsequently used to determine the best band combinations for distinguishing pasture 

productivity levels (two classes). The best result (B2 B5 B7 NDVI) revealed an overall 
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accuracy of 64,79% in the classification of two classes of productivity, which is 

considered insufficient. Nevertheless, a spectrum radiometric analysis of the pastures 

was conducted, which showed better separability in the medium infrared spectrum than 

in the visible or near infrared spectrum.   

Regression analyses were performed between the reflectance of the four pastures under 

each spectrum and their respective soil carbon stocks levels, with the purpose of 

investigating whether there are any direct correlations between the spectral behavior of 

the pastures and the soil carbon stocks levels.  

The red (r=0.95) and middle infrared (r=0,944) spectra were demonstrated to have a 

significant correlation with soil carbon stocks. 

The author concludes that there is a good correlation between pasture management 

(productivity) and soil carbon stocks. It has also been determined that the satellite image 

used in this study (Landsat 7) does not have an adequate spacial and spectral resolution 

for accurately separating different productivity levels. However, good separability of 

productivity levels was shown in the middle infrared spectrum. 

The evaluation of a direct correlation between the spectral behavior of the pastures and 

their respective soil carbon stock levels obtained significant results in the red (690nm) 

and near infrared (1550- 1750nm) spectra. Therefore, it is recommended to investigate 

carbon soil stock mapping by remote sensing techniques directly through the spectral 

reflectance of pastures in the red and middle infrared spectra or indirectly through the 

LAI, which can be deduced through the NDVI in satellite images. 
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1 – INTRODUÇÃO 
A assinatura da “United Nations Framework Convention on Climate Change” 

(UNFCCC) pelo Brasil e demais 150 países no Rio de Janeiro em junho 1992 indica o 

amplo reconhecimento de que as mudanças climáticas constituem uma grande ameaça 

para o meio ambiente e o desenvolvimento sustentável no mundo. As mudanças 

climáticas são causadas pelo aumento do efeito estufa acima do nível desejável, 

principalmente devido ao aumento dos gases CO2. CH4 e N2O na atmosfera. Esses gases 

absorvem parcialmente a radiação solar, resultando em um aumento da sua energia 

cinética, ou seja, um aumento da temperatura na atmosfera. O objetivo principal do 

Protocolo de Quioto é refrear a velocidade da contribuição humana, em vista das 

crescentes concentrações atmosféricas de CO2 (Walsh, 1999). O Protocolo reconhece, no 

seu Artigo 3.4, os solos agrícolas como sumidouros de gases de efeito estufa. O 

Protocolo de Quioto determinou três mecanismos para ajudar os países do Anexo I a 

cumprir seus compromissos de redução de CO2:  

O Comércio de Emissões (CE) se refere a compra de créditos de CO2 entre países de 

Anexo I, Implementações Conjuntas (IC) se referem à implementações de projetos entre 

países de Anexo 1 que visam a redução de emissões de CO2; Mecanismos de 

Desenvolvimento Limpo (MDL) representam o equivalente entre países do Anexo I e 

outros países, como o Brasil. Neste caso, o país do Anexo I pode creditar a redução de 

emissões de CO2 , feito no país colaborador, no seu próprio inventário de CO2. Porém, as 

atividades agrícolas referentes ao manejo agro-pastoril podem ser, por enquanto, 

somente utilizadas nas Implementações Conjuntas. Os Mecanismos de Desenvolvimento 

Limpo no setor agronômico estão atualmente limitados ao florestamento e 

reflorestamento. Está limitação se aplica ao primeiro período de compromisso dos países 

do Anexo I (2008-2012). Par os outros períodos, o protocolo de Quioto reconhece que 

outras atividades agronômicas poderiam ser consideradas caso tivesse uma base 

científica válida. Por isso existe um interesse crescente em estudar o papel importante 

dos solo na remoção de CO2 da atmosfera (chamada geralmente de Seqüestro de 

carbono) de acordo com seu uso e as mudanças no uso. O jornal O Estado de São Paulo 

(Edição Nº: 39819, Capítulo A2, do dia 25 de outubro de 2002) comenta no seu artigo 
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“O clima, aqui e lá fora”, que o Centro Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento 

Sustentável calculou, que o Brasil poderá receber aproximadamente US$ 600 milhões 

anuais por meio de MDLs, negociando 100 mil toneladas de carbono a US$ 6 por 

tonelada.  

Para investigar as mudanças climáticas, foi formado o PAINEL 

INTERGOVERNOMENTAL DE MUDANÇA CLIMÁTICA (IPCC), constituído de 

vários pesquisadores de todo o mundo. O Prof. Carlos Cerri, membro desse painel e 

associado ao Laboratório de Biogeoquímica Ambiental do CENA/USP, juntamente com 

o Instituto francês IRD -Institut de Recherche pour le Développement-, vêm 

desenvolvendo estudos que se dedicam à pesquisa do seqüestro do carbono nos solos 

agro-silvo-pastoris (cana-de-açúcar sem queima; plantio direito; florestamento/ 

reflorestamento; melhoramento de pastagens). Esta proposta de pesquisa faz parte dos 

estudos desenvolvido pelo Laboratório Biogeoquímica Ambiental do CENA/USP e o 

IRD e conta com o apoio científico dos pesquisadores Prof. Dr. Carlos C. Cerri (CENA) 

e Dr. Martial Bernoux (IRD).  

Neste contexto, o objetivo principal desse projeto foi investigar a potencialidade de 

seqüestro de carbono no solo em pastagens com solos de baixa fertilidade para avaliar a 

sua aplicabilidade para os Mecanismos de Desenvolvimento Limpo (MDL) do Protocolo 

de Quioto, que cria uma abertura para a realização de projetos desse gênero entre países 

do Anexo 1 e outros países, como Brasil.  

Diversos autores já constataram que a maioria das pastagens no Estado de São Paulo 

está degradada (Oliveira et al., 1996, Fagundes et al., 1999). Como as perdas de carbono 

em pastos podem ser mínimas ou podem alcançar até um pequeno ganho de matéria 

orgânica em comparação com os ecossistemas naturais (Corazza et al., 1999) e como o 

potencial de aumento dos estoques de carbono no solo é elevado com um melhor manejo 

de áreas degradadas cultivadas (Batjes, 1999), as pastagens do Estado de São Paulo, 

provavelmente apresentam um bom potencial para o seqüestro de carbono no solo. O 

conhecimento desta potencialidade em solos sob pastagens poderia ser utilizado para 

deduzir um “valor” de referência para as pastagens tropicais. Esta potencialidade pode 

ser espacializada de uma maneira mais eficaz por meio do uso de imagens de satélite.  
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A seguir, justifica-se a abordagem deste projeto: 

A área ocupada pela agricultura no Estado de São Paulo é de 19.999,941 ha (CATI, 

1996). Destes 10.274,959 ha são ocupados por pastos ou seja 51,4 %. Dessa área, 

7.608,523 ha são ocupadas pela Braquiária (74,1 %). As espécies geralmente cultivadas 

do gênero braquiária são Brachiaria decumbens, B. brizantha, B.humidicola e B. 

ruziziensis. Geralmente, os pastos são cultivados em solos de baixa fertilidade ou seja 

solos arenosos (Piracena, 1993). Resumindo, o pasto é o principal uso da terra no Estado 

de São Paulo e ocorre principalmente em solos arenosos com braquiária. Portanto foram 

escolhidas pastagens com essas características e diferentes níveis de produtividade para 

se obter uma amostra representativa. A potencialidade foi espacializada por meio de 

classificações radiométricas de uma imagem de satélite (Landsat 7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4

2 - REVISÃO DA LITERATURA 
Efeito estufa e seqüestro de carbono 

O aumento do efeito estufa acima do nível desejável, e o conseqüente aquecimento da 

Terra e da atmosfera, são uma das principais preocupações globais devido a seu impacto 

nocivo sobre o meio-ambiente e a economia. Esse aumento é causado, principalmente, 

pelo aumento no teor de CO2, CH4, N2O e carbonos halogênicos na atmosfera. Nesse 

grupo de gases, o CO2 tem a maior participação com 60% (IPCC, 20002 e Cole et al., 

1995). Portanto, a pesquisa, o desenvolvimento e o uso crescente de tecnologias de 

seqüestro de CO2 são incentivados pelo Protocolo de Quioto da United Nations 

Framework Convention on Climatic Change- UNFCC (Artigo 1.1.iv, 1998). Esse 

reconhecimento possibilita, que o seqüestro de carbono em solos cultivados (entre 

outros) possa ser capitalizado (Walsh, 1999). A UNFCCC, por meio do 

Intergovernmental Panel on Climate Change- IPCC, determinou diretrizes e produziu 

uma lista de atividades que podem lograr a mitigação dos gases estufa, entre as quais, o 

cultivo de solos (Artigo 3.4 do Protocolo de Quioto). O estoque de carbono orgânico no 

solo é maior (1550 Pg) do que de carbono na biota (550 Pg). Por essa razão, pequenas 

oscilações no estoque de carbono no solo podem produzir grandes efeitos no sistema 

climático global  (Fisher et al., 1998). Além disso, reconhece-se que os trópicos possuem 

o maior potencial de mitigação de carbono em escala mundial. 

Pastagem e seqüestro de carbono 

Em pastos, as perdas de carbono podem ser mínimas ou até alcançar um pequeno ganho 

de matéria orgânica em comparação com o ecossistema natural (Corazza et al., 1999). 

Os pastos cultivados há muito tempo podem acumular mais carbono em 100cm de 

profundidade do que a vegetação natural dos cerrados (Resck et al., 2002). Geralmente, 

o estoque de carbono no solo sob pastagem é maior do que sob solos cultivados (FAO, 

2001). O IPCC estima que um melhor manejo do pasto nos países que não fazem parte 

do Anexo 1, ou seja, Brasil, criaria um potencial líquido de estocagem de carbono de 

0,80 Mg ha-1 yr-1. Isso indica que o maior potencial de seqüestro de carbono por meio de 

técnicas de manejo ocorre nos pastos (mais do que em florestas e culturas agrícolas), 

conforme os termos do artigo 3.4 do Protocolo de Quioto (IPCC, 20001). O pasto 
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constitui o principal uso de solos cultivados no Estado de São Paulo (IBGE, 1996). 

Ademais, o elevado grau de degradação dessas pastagens foi constatada por vários 

autores (Oliveira et al., 1996, Fagundes et al., 1999).  

Isso abre a oportunidade para a introdução de melhores técnicas de manejo em áreas 

degradadas visando elevar as taxas de seqüestro de carbono no solo (Batjes, 1999). 

Sensoriamento remoto 

A técnica de interpretar informações subterrestres (carbono no solo) através do uso de 

características superficiais (biomassa, IAF etc.) obtidas com imagens de satélite, já é 

considerada cientificamente legítima, desde que se constate uma forte correlação entre 

tais elementos. É mais vantajoso usar imagens de satélite para a análise de características 

terrestres quando isso é feito em conjunto com um censo agropecuário e/ou fotografias 

aéreas. Estas vantagens incluem:  

(i) significativa redução do tempo necessário para a classificação por meio de imagens 

de satélite (Lauver & Whistler, 1993).  

(ii) a classificação e identificação de áreas geográficas com imagens de satélite tornam 

possível analisar áreas de maiores extensões, se comparadas com fotografias aéreas.  

A imagem do satélite Landsat 7 constitui um dos padrões globais em sensoriamento 

remoto de recursos terrestres (USGS, 1999).  

O algoritmo de classificação supervisionada Máxima Verossimilhança é um dos mais 

usados, bem como a rede neural “Propagação Posterior”, para fins de classificação em 

imagens multi-espectrais (Murnion, 1996). 

Sensoriamento remoto e pastagem 

Em clima semi-árido, a diferenciação de características de pastagens por meio de 

bandas espectrais obtém melhores resultados quando feita na época chuvosa. As bandas 

mais indicadas para esta separação são as duas do espectro infravermelho médio 

(Ringrose et al., 1999). Assad et al. (1991) encontraram uma boa correlação entre o teor 

hídrico de Brachiaria decumbens e índices de vegetação. Hodgson (1990) considera que 

o IAF é uma das duas variáveis de pasto que oferecem resultados mais consistentes em 

estudos sobre a produção de forragem. 
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3 – MATERIAL E MÉTODOS  

 

3.1 Seleção das áreas de pastagens no campo 
Para comparar pastagens conforme o tipo de manejo, é importante minimizar outros 

fatores, que influenciam o estoque de carbono no solo. Portanto, as pastagens escolhidas 

estão geograficamente próximas entre si (max. 20km), minimizando a variabilidade dos 

fatores climáticos, pedológicos e topológicos. As pastagens escolhidas possuem as 

forrageiras mais comuns do Estado de São Paulo, Brachiaria brizantha ou Brachiaria 

decumbens para garantir uma maior aplicabilidade dos resultados. 

O estudo do mapa de solos (Figura 6) e do mapa digital de uso da terra (Figura 7) 

mostrarão o predomínio de pasto em solos arenosos entre Piracicaba e Anhembi. Após a 

verificação visual do acima mencionado, foram escolhidas visualmente 4 pastagens, que 

representam progressivamente a produtividade de pasto no Estado de São Paulo: 

 

        
Figura 1: Pasto estudado da fazenda    Figura 2: Pasto estudado da fazenda 
Monjelada, (Foto de 21.02.2001)                  Barreiro Rico, (Foto de 19.02.2001) 
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Figura 3: Pasto estudado da fazenda      Figura 4: Pasto estudado da fazenda 
Descalvado, (Foto de 19.02.2001)       Bondade, (Foto de 21.02.2001) 

As quatro pastagens escolhidas possuem uma extensão suficiente para cobrir 

inteiramente píxeis na imagem de satélite, fornecendo uma resposta espectral 

verdadeiramente relacionada à pastagem sem interferências de outros usos da terra, o 

que permite mais exatidão na classificação radiométrica da produtividade do pasto. Um 

píxel da imagem do Landsat 7 representa 30m de largura e de comprimento. Isso implica 

a seleção de um pasto com extensão mínima de 3 x 3 píxeis (90 x 90 m) para a obtenção 

de um píxel puro.  
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3.2 Caracterização da área de estudo 

3.2.1 Localização da área estudada 

O estudo foi realizado nos municípios de Piracicaba e de Anhembi – SP. 

A localização geográfica (latitude/longitude) e os nomes das fazendas com as pastagens 

estudadas podem ser vistas nesta figura: 

22º45'00"22º45'00"

22º41'30"22º41'30"

48º7'30"

47º55'15"48º7'30"

Bondade

Barreiro Rico

Descalvado

Solos arenosos
+

Braquiária

Estado de São Paulo

Área azul: Municípios
Anhembi + Piracicaba

47º55'15"

Monjelada

 
Figura 5: Localização das fazendas com pastagens cultivadas em solos arenosos 
 
3.2.2 Clima 

A região de Piracicaba/Anhembi está submetida a um clima mesotérmico úmido com 

invernos secos (Cw), onde não todos os meses registram temperatura média acima de 

18ºC (Cwa), segundo KÖPPEN.  

Os registros metereológicos da região de Piracicaba indicam uma temperatura média 

anual de 21,1ºC, com uma precipitação média anual de 1.257mm (Ometto, 1989) 

 

3.2.3 Relevo 

O relevo é suave-ondulado, onde as elevações mais altas (610m) se encontram na faixa 

de 150m acima das partes mais baixas (455m). 
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3.2.4 Solos 

3.2.4.1 Caracterização geral 
O solos predominantes da área de estudo são os Argissolos e Neossolos. O mapa de solo 

mostra a presença de Neossolos Quartzarênicos (antigamente Areia Quartzosa) nas 

fazendas de Bondade e Monjelada. Não existem mapas de solo em nível semi-detalhado 

(1:100.000) das fazendas Barreiro Rico e Descalvado. 

 

Neossolos Quartzarênicos

Cambissolos

Água

Latossolos

Gleissolos

Neossolos LitólicosArgissolos

 
 
Figura 6: Mapa de solos da área de estudo 
 
Fonte: Oliveira et al., 1999 
 
3.2.4.2 Análise granulométrica 

Foi executada uma análise granulométrica para confirmar a presença de solos arenosos 

nas fazendas estudadas. A determinação foi feita com densímetro pelo Laboratório de 

Solos e Nutrição de Plantas da ESALQ/USP. A análise consiste em dispersar a amostra 

de solo em agitador elétrico de 1200 RPM e em seguida transferir a amostra para um 
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cilindro de sedimentação. Após a suspensão ter sido homogeneizada por um minuto, 

efetua-se a leitura da densidade com hidrômetro a vários intervalos de tempo, conforme 

EMBRAPA (1979). 

 

3.2.5 Uso da terra 
 
Os principais usos da terra na área de estudo são cana-de-açúcar e pastagem, como 

observado na figura 7. A fazenda Descalvado não consta no mesmo banco de dado (uso 

da terra da bacia do rio Piracicaba, Piracena), porque não está localizada nessa região. 

Água
Floresta

Pasto
Área Urbana

Cana-de-Açúcar

 
Figura 7: Uso da terra na área de estudo 

 

Fonte: Piracena, 1993 

 

 

 

 

 

 

 



 11

3.3 Caracterização das pastagens 

3.3.1 Caracterização do estoque de carbono 

3.3.1.1 Cálculo do estoque de carbono no solo 

O estoque de carbono (Mg ha-1) calcula-se por meio da multiplicação do conteúdo de 

carbono (%) dividido por 100, da densidade do solo (g/cm³), da profundidade (cm) da 

camada do solo e do fator de conversão de g/cm² para Mg ha-1 (=100). 

A formula é seguinte:  

e = c / 100 · δ · p · 100 (Mg/ha) = c · δ · p  Mg/ha; 

e = estoque de carbono, c = teor de carbono, δ = densidade do solo, p = profundidade da 
camada do solo 
 

3.3.1.2 Teor de carbono 

3.3.1.2.1 Número de amostras 

Foram feitos dois tipos de amostragem para determinar o tipo e o número de amostras 

mais adequado: 

Amostragem 1: 
12 amostras individuais com cilindro de extensão: 97,4mm x 49,0mm 

Figura 8: Variância do teor de carbono no solo de 0-5cm profundidade devido ao número de amostras 
individuais 
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Os resultados mostram que um maior número de amostras não diminui a variância do 
teor de carbono; a variância de 8 amostras apresenta praticamente a mesma variância de 
12 amostras (ambos em vermelho).  
Amostragem 2: 

4 amostras compostas; cada amostra composta consiste em 6 amostras de cilindros de 

extensão média de 50,5 mm x 50,0mm. 

Figura 9: Variância do teor de carbono na camada 0-5cm em relação ao número de amostras compostas 

 

A variância do teor de carbono não diminui continuamente com um número crescente de 

amostras compostas; a amplitude da variância oscila entre 13 e 16 % e apresenta 

praticamente a mesma amplitude que as amostras individuais (13 – 17%).  

 

Em resumo:  

A magnitude da variância do teor de carbono entre amostras individuais e compostas não 

é significativamente diferente; portanto foi escolhida a amostragem com amostras 

individuais, que apresenta um menor número de amostras sem a perda da exatidão, em 

comparação com a amostragem composta. Quanto ao número de repetições, foi 

escolhida a amostragem de solo com 8 repetições por pasto para a camada 0-5cm em vez 

de 12 repetições, porque a variância de 8 repetições (16,51%) não apresenta um aumento 

significativo da variância (0,17%), em comparação com a variância de 12 repetições 

Variância de teor de carbono na camada 0-5 devido ao número de 
amostras compostas
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(16,34%). Devido à menor heterogeneidade do teor de carbono nas camadas inferiores, o 

número de repetições foi reduzido para seis. 

 

3.3.1.2.2 Amostragem 

O teor de carbono no solo foi medido em 6 camadas. 

0 – 5 cm / 5 –10 cm / 10 – 20 cm / 20 – 30 cm / 30 –40 / 40-50 cm 

Nos pastos estudados das fazendas Barreiro Rico, Monjelada e Descalvado foram 

cravadas duas trincheiras e na fazenda Bondade uma trincheira. As amostras da camada 

0-5cm foram tomadas ao redor das trincheiras, o restante na trincheira. Todas as 

amostras foram tomadas da seguinte maneira : 

          
Figura 10: Delineamento das camadas                            Figura 11: Remoção do solo superior até a camada 

                  a ser amostrada com pregos cravados          a ser amostrada 

        
Figura 12: Introdução do cilindro no solo    Figura 13: Remoção do solo ao lado e abaixo do 

                    cilindro 
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Figura 14: Retirada da amostra     Figura15: Armazenagem da amostra numa bandeja  

                  de alumínio com tampa 
3.3.1.2.3 Preparo das amostras 

As amostras foram secadas por 3 dias a 60 Cº. A seguir selecionaram-se as raízes 

grandes para remoção da pesagem, pois o carbono proveniente delas não é considerado 

parte do estoque de carbono no solo. Depois, as amostras foram pesadas imediatamente 

para não absorverem umidade, o que poderia alterar o peso seco. As amostras foram 

espalhadas numa bandeja e divididas em quatro partes aproximadamente iguais. As duas 

partes diagonais foram retiradas e o restante foi bem misturado. Esse procedimento foi 

repetido até se obter uma quantidade de solo que ao mesmo tempo fosse suficiente para 

a moagem e permitisse poupar tempo, sempre garantindo, porém que tal quantidade 

fosse representativa para fins de medição do teor de carbono. Antes da moagem da sub-

amostra, retiraram-se as raízes finas pelas mesmas razões mencionadas acima. Para a 

retirada das raízes finas utilizou-se a técnica de estática elétrica. Uma régua de plástico 

foi carregada eletro-estaticamente por meio da esfregação de luvas de couro e colocada 

sobre a sub-amostra. A régua carregada tem o poder de atrair as raízes finas sem atrair as 

partículas do solo. A seguir, as sub-amostras livres de raízes foram passadas em um 

moinho analítico.  

 

3.3.1.2.4 Medida do teor de carbono 

As sub-amostras foram analisadas por um analisador de carbono de combustão seco para 

a detecção da radiação eletromagnética no espectro infravermelho (aparelho Leco CN-

2000).  
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3.3.1.3 Densidade do solo 

3.3.1.3.1Teste preliminar 

A literatura recomenda (Schlichting et al., 1995) um peso seco de 105 Cº das amostras 

para a determinação da densidade do solo. Para preservar o conteúdo inicial de carbono 

nas amostras, as amostras foram secadas a 60 Cº, devido à combustão parcial do material 

orgânico a 105 Cº. Foi executado um teste para avaliar a validade do peso seco a 60 Cº, 

medindo a diferença do peso seco a 60 Cº e a 105 Cº: A diferença entre o peso seco a 

60Cº e  a 105Cº (3 dias de secagem) revelou uma diferença de 0,18% na média (12 

repetições). Portanto, o peso seco a 60Cº foi considerado aceitável para a determinação 

da densidade do solo. 

Figura 16: Diferença do peso seco do solo em função da temperatura de secagem 

 

3.3.1.3.2. Medida 

Com o peso seco da amostra e o volume conhecido do cilindro, pode-se obter a 

densidade pela seguinte formula: δ = m/V (g/cm³); 

δ = densidade, m = peso seco, V = Volume 
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3.3.1.4. Determinação do estoque máximo de carbono no solo 

Para os fins da pesquisa, considerou-se que o pasto estudado que apresentou o maior 

estoque de carbono (Mg ha-1) no solo possui o estoque máximo possível sob as 

condições climáticas, pedológicas e topográficas encontradas nas áreas de estudo. 

 

3.3.1.5. Determinação da potencialidade de estocar carbono no solo e sua 

   quantificação 

Calculou-se a diferença do estoque entre a pastagem com o maior estoque de carbono no 

solo e as três outras pastagens. A diferença no estoque representa o potencial de as 

pastagens estocarem mais carbono. Como as quatro pastagens só diferem no tipo de 

manejo no que se refere aos parâmetros determinantes da estocagem, as diferenças no 

estoque são diretamente ligadas ao manejo.  

3.3.2. Caracterização da produtividade atual do pasto 
3.3.2.1 Seleção dos parâmetros  

A meta é classificar o grau de produtividade atual das pastagens, com a utilização dos 

seguintes parâmetros: 

 

a) IAF para classificar a relação entre a superfície total de folhas verdes da vegetação 

sobre uma determinada superfície de solo;  

b) Peso da biomassa vegetal 

c) Crescimento mensal da biomassa vegetal;  

d) Peso radicular > 2mm 

 

Foram escolhidos parâmetros visíveis (exceto d) para serem utilizados na classificação 

radiométrica. O parâmetro d) serve para verificar se os outros parâmetros são válidos 

para expressar a produtividade. Para obter uma maior correlação entre os dados de 

campo e suas respectivas respostas espectrais na imagem de satélite, o período entre as 

datas da colheita no campo e a gravação da imagem de satélite foi minimizado o mais 

possível.  
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3.3.2.2 Índice de Área Foliar (IAF) 

3.3.2.2.1 Amostragem 

Um anel de 0,25m² foi utilizado para amostrar o IAF nas pastagens das fazendas 

Monjelada, Barreiro Rico e Descalvado. Devido à maior heterogeneidade da cobertura 

vegetal na pastagem da Fazenda Bondade, utilizou-se uma moldura quadrângular de 

maior extensão (1,0m²). As amostragens foram feitas no dia 30 e 31 de maio de 2001, 

com oito repetições para as pastagens de Monjelada, Barreiro Rico e Descalvado e seis 

repetições para Bondade.  

O anel e a moldura foram jogados arbitrariamente no pasto, a área dentro do anel e da 

moldura teve a serrapilheira removida e a seguir, toda parte vegetal viva acima da 

superfície foi cortada. 

          
Figura 17: Amostragem de IAF com anel       Figura 18: Amostragem de IAF com moldura 

 

3.3.2.2.2 Medida 

As amostras foram armazenadas por um dia numa câmera fria sob 12ºC para não 

murcharem; no dia seguinte foram pesadas, para se obter o peso úmido. Imediatamente 

após a pesagem das amostras inteiras, extraiu-se uma parte representativa de 

aproximadamente 20% da amostra inteira, resultando em sub-amostras. A seguir as sub-

amostras foram pesadas imediatamente para que tivessem o mesmo teor de umidade que 

as amostras inteiras. A sub-amostragem tem como objetivo diminuir o tempo de 

processamento, porém sem uma perda significativa da exatidão. Depois, as sub-amostras 
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foram separadas em duas frações: lâminas foliares verdes e o restante. Devido à secagem 

rápida das folhas, apesar do armazenamento na câmera fria, a superfície das lâminas 

foliares diminuiu por causa do murchamento. Portanto, para reconstruir a área foliar foi 

necessário passar a ferro todas as lâminas foliares verdes das sub-amostras. 

A seguir, a área das lâminas foliares verdes foi medida com um integrador de área foliar 

(LI-COR: LI-3100). O IAF da amostra inteira foi calculado por meio da seguinte 

fórmula: 
IAF amostra inteira = Peso Úmido amostra / Peso Úmido sub-amostra · IAF sub-amostra 

 

3.3.2.3 Peso seco da biomassa vegetal 

Utilizaram-se as amostras do IAF para a determinação do peso seco da biomassa 

vegetal. As amostras (às quais foram reintegradas as diferentes parcelas usadas na 

medição do IAF) foram secadas a 60oC por três dias e depois pesadas. 

 

3.3.2.4 Taxa de crescimento vegetal  

3.3.2.4.1 Considerações precedentes 

Para obter a taxa de crescimento vegetal potencial é necessário impedir que o boi paste 

na área de estudo. Portanto foram erguidas nas fazendas Monjelada, Barreiro Rico e 

Descalvado duas cercas de arame farpado de 2 por 2m. Na fazenda Bondade foi 

construída uma única cerca de maior extensão (3 por 3m) (veja figuras 1 –4) para melhor 

representar a heterogeneidade do pasto em questão. 

 

3.3.2.4.2 Amostragem e medida 

A literatura recomenda (Davies et al., 1993) o corte na altura de 10cm para a obtenção 

da taxa de crescimento vegetal, porém, nas Fazendas Bondade e Monjelada, uma grande 

parte das forrageiras encontrava-se abaixo de 10cm de altura, o que resultaria em uma 

taxa bem menor do que nas outras duas pastagens, prejudicando a validade dos 

resultados. Para uma melhor comparabilidade entre todas as pastagens a altura de corte 

foi reduzida para 5cm. Utilizou-se uma moldura de ferro de 50 x 25 cm =  0,125m², com 

a altura exata de 5cm.  
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Figura 19: Cerca utilizada para a medida   Figura 20: Suporte para o corte da forrageira 

do crescimento mensal da biomassa 

O primeiro corte foi feito no dia 23/24 de março de 2001 com seis repetições em cada 

cerca das Fazendas de Monjelada, Barreiro Rico e Descalvado e doze repetições na 

cerca da pastagem da Fazenda Bondade. O segundo corte na mesma altura (5cm) foi 

feito no dia 23/24 de maio de 2001, ou seja, 64 dias após o primeiro corte. A matéria 

vegetal cortada foi secada por quatro dias a 60ºC e depois pesada, obtendo-se o peso 

seco de cada amostra, que reflete a taxa de crescimento vegetal no período 

compreendido entre 23/24 de março de 2001 e 23/24 de maio de 2001. 

 

3.3.2.5 Peso radicular 

O peso radicular foi obtido pesando-se as raízes que não passaram pela peneira de 2mm. 

Foram utilizadas as mesmas amostras de solo usadas para determinar o estoque de 

carbono. A determinação do peso radicular não considerou as raízes com menos de 2mm 

devido à sua participação desprezível no peso radicular total. Uma parte das raízes já 

tinha sido separada visualmente na preparação das sub-amostras para a determinação do 

estoque de carbono. Essa parte foi complementada com as raízes que não passaram pela 

peneira de 2mm. 

 

3.3.2.6 Época das medidas dos parâmetros no campo 

Deve-se considerar que praticamente todos os parâmetros (exceto d) são sensíveis à 

época. A época entre a temporada chuvosa e seca possibilita uma melhor diferenciação 

entre as pastagens em termos de teor de água e crescimento de biomassa vegetal. Os 

pastos mais produtivos sofrem menos estresse hídrico e mantêm uma maior produção de 



 20

biomassa vegetal nessa época. Isso permite obter diferenças mais acentuadas nos 

parâmetros de produtividade das pastagens e no seu comportamento espectral, 

resultando em uma melhor separabilidade das pastagens. 

 

3.3.3 Histórico das pastagens 
3.3.3.1 Monjelada 

Diversas culturas foram plantadas nessa pastagem antes de 1967 (algodão, milho, cana-

de-açúcar, etc.). A pastagem com Brachiaria foi introduzida em 1968 com aração e 

calagem, sem adubação. Não houve nenhuma reforma posterior e não existe sobrecarga 

de gado. 

 

3.3.3.2 Barreiro Rico 

A pastagem existe desde 1921 e a Brachiaria foi introduzida em 1961. A cada 11 anos é 

feita uma reforma com aração, calagem (calcário dolomítico), adubação NPK; 

recondicionamento dos dispositivos anti-erosão. Todo ano é feita uma adubação P. Não 

existe sobrecarga de gado. 

 

3.3.3.3 Bondade 

Houve diversos cultivos (algodão, milho, cana-de-açúcar, etc.) antes da introdução da 

pastagem com Brachiaria em 1997. Cana-de-açúcar foi a última cultura plantada antes 

da introdução da pastagem. A pastagem foi formada sem aração, sem adubação e sem 

calagem. Devido ao baixo número de cabeças, não existe sobrecarga de gado. 

A situação Bondade é muito diferente das 3 outras (pastagem recente). A escolha dessa 

pastagem foi determinada pela necessidade de representar pastagens com solos 

parcialmente descobertos e traços de erosão, presentes no Estado de São Paulo.  

Essas características explicam a singularidade dos resultados obtidos em Bondade. 

 

3.3.3.4 Descalvado 

Houve diversos cultivos (algodão, milho, cana-de-açúcar, etc.) até 1982. A pastagem foi 

introduzida com Brachiaria em 1983; a implementação foi feita com aração, sem 



 21

adubação e sem calagem. Não houve nenhuma reforma posterior. Existe sobrecarga de 

gado. 

 

3.3.3.5 Histórico esquematizado 
A tabela seguinte mostra o histórico esquematizado das pastagens: 

Tabela 1. Histórico esquematizado do manejo das pastagens 
 Inplantação de 

pasto 
Culturas 
prévias 

Aração Calagem Adubação Sobrecarga 
de gado 

Monjelada 1968 várias 1968 1968 - não 

Barreiro Rico 1921 - cada 11 

anos 

cada 11 

anos 

cada 11 

anos NPK 

não 

Bondade 1997 cana - - - não 

Descalvado 1983 várias 1983 - - sim 

Observações: NPK se refere a nitrogênio (N), fósforo (P) e potássio (K) 

 

3.4 Análise estatística  
Foi avaliado o grau de diferença entre as médias de cada parâmetro nas quatro pastagens 

e também entre o estoque de carbono no solo e os parâmetros de produtividade de cada 

pastagem. Executou-se o teste t (heteroscedástico) para determinar se as médias 

algorítmicas de duas variáveis são desiguais e a análise de regressão para deteminar o 

nível de correlação entre duas variáveis. 
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3.5 Classificação radiométrica 

3.5.1 Tipo da imagem de satélite 

Utilizou-se a imagem de satélite Landsat 7 com o sensor ETM+, que coleta, filtra e 

detecta a radiação da terra. O sensor possui estas características espectrais: 

Tabela 2. Características das bandas espectrais de Landsat 7 

Características espectrais do Landsat 7 

Banda  1                  2                    3                    4                    5                     6                  7                 8 

Largura da banda (µm): 

0.45 – 0.52     0.53 – 0.61    0.63 – 0.69     0.78 – 0.90    1.55 – 1.75    10.4 – 12.5   2.09 – 2.35  0.52 – 0.90

Resolução espacial: 

      30m               30m               30m                30m               30m                 60m             30m            15m     

 
Fonte: USGS, 1999 

O restante da ficha técnica de Landsat 7 encontra-se no Anexo B. O sistema de 

calibração radiométrica do sensor garante uma precisão radiométrica absoluta de +/-5% 

nos primeiros 5 anos. A imagem de satélite foi adquirida do Instituto Nacional de 

Pesquisa Espacial (INPE) com as seguintes características: 

 

Tabela 3: Dados característicos da imagem de satélite 

Data de gravação 10.05.2001. 13:00 UTC 
Sistema de referência mundial Quadrante 220/76 
Nível de correção 1G – Geocorrigido sistematicamente 
Correção altimétrica Modelo digital de baixa resolução 
Reamostragem Vizinho Próximo 
Orientação da imagem Direção do satélite 
Projeção cartográfica UTM, Zona 22 sul 
Datum SAD69 
Ângulo zenital solar  50,6º 

 
 
3.5.2 Processamento da imagem de satélite 
3.5.2.1 Georeferenciamento da imagem de satélite 

O georeferenciamento (baixa exatidão) da imagem pelo INPE foi descartado. Para 

melhorar a exatidão do georeferenciamento foram obtidos pontos de controle no campo 

pelo GPS (GeoExplorer II, Trimble) com pós-processamento (DGPS), que atinge uma 

precisão mínima de 2m (Trimble, 1999). Para diminuir o tempo de processamento foi 
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extraída da imagem somente uma parte (sub-imagem), cobrindo todas as quatro fazendas 

estudadas. A ficha técnica e as configurações usadas do GPS encontram-se no Anexo A.  

Os Ground Control Points (GCP) foram transferidos para um SIG, onde foi feito o 

georeferenciamento, utilizando a banda pancromática, que possui a melhor resolução 

espacial (15m): 

 
Imagem 1: Imagem de satélite Landsat 7 com pontos de controle terrestre 

 

3.5.2.2 Correção atmosférica da imagem de satélite 

Antes das classificações, efetuou-se a correção atmosférica por meio do software 

ATCOR. O Anexo C lista os parâmetros utilizados para a correção atmosférica.  

 

3.5.2.3 Apresentação dos dados radiométricos 

Os dados radiométricos são apresentados na forma de números digitais (NDs), porque a 

classificação radiométrica do SIG utilizado não permite a entrada de valores de píxeis 

com decimais (ponto flutuante) e as reflectâncias das pastagens são valores com 

decimais. Mesmo assim, estão relacionadas no ítem 4.2.2.13 as reflectâncias aparentes 

médias das quatro pastagens para que o leitor possa compará-las com outras pesquisas. 
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3.5.2.4 Conversão dos NDs em reflectância 

3.5.2.4.1 Conversão dos NDs em radiância 

A conversão dos NDs em radiância aparente é feita aplicando-se a seguinte fórmula 

(Markham & Barker, 1986): 

RAD (λ) = (Lmax λ – Lmin λ)  255-1  • ND + Lmin λ 

                      RAD (λ) =              gain                       • ND + offset 
Onde: 
RAD (λ) = radiância espectral (mW • m-2 • sr-1 • µm-1) 
Lmin λ = radiância espectral correspondente ao ND mínimo 
Lmax λ = radiância espectral 
ND = número digital do píxel considerado 
 

Lmin λ e Lmax λ foram obtidos por meio da internet (NASA, 2003) e resultaram nas 

radiâncias aparentes para cada banda do sensor ETM+. 
 

3.5.2.4.2 Conversão da radiância em reflectância 

A conversão dos NDs em radiância aparente é feita aplicando-se a seguinte fórmula 
(Moreira, 2001): 

ρ = π RADλ d² Esol λ-1 cos θs-1 
Onde: 
ρ = reflectância exo-atmosférica; RADλ = radiância espectral no detetor, mW • m-2 • sr-1 • µm-1 
d = distância Terra-Sol, em unidades astronômicas: 1,0109 para o dia 10 de maio (NASA, 2003) 
Esolλ = irradiância solar exo-atmosférica média, mW • m-2 •  sr-1 • µm-1 (NASA, 2003) 
θs = ângulo zenital solar 50,6˚  = 0,635 

 

3.5.3 Determinação das bandas mais adequadas 
3.5.3.1 Considerações precedentes  

A meta foi encontrar bandas espectrais ópticas, que possuem as seguintes caraterísticas 

radiométricas: 

- capacidade de separar as diferentes produtividades de pasto entre si 

- capacidade de separar a pastagem de outros usos de terra 

- correlação significativa com os parâmetros de campo 
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3.5.3.2 Extração 

Para estudar os comportamentos espectrais das diferentes produtividades de pasto e dos 

outros usos da terra, foi necessário extrair da sub-imagem áreas com o uso de terra 

conhecido. Os pastos estudados e os outros usos da terra existentes na sub-imagem 

foram demarcados no campo pelo GPS (veja ítem 3.4.2). Os polígonos formados pelos 

dados de GPS foram utilizados para extrair objetos de raster da sub-imagem para cada 

pasto e demais usos de terra. A figura seguinte exemplifica a extração dos objetos de 

raster das pastagens de estudo. 

Barreiro Rico Descalvado Monjelada Bondade  
Imagem 2: Extração das pastagens da imagem de satélite 
 
 

3.5.3.3 Estudo espectral dos diferentes pastos e usos de terra 

Após a extração foram calculados a média e o desvio padrão da reflectância de cada 

pasto e dos outros usos de terra para cada banda óptica (exceto a pancromática). Os 

resultados foram visualizados em gráfico de colunas com indicador de desvio padrão.  
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3.5.4 Classificação radiométrica 
3.5.4.1 Considerações precedentes 

Para aumentar a exatidão e beneficiar-se dos dados de referência do uso da terra, foram 

executadas classificações supervisionadas em vez de não-supervisionadas. 

Além da avaliação geral da viabilidade de uma classificação radiométrica para detectar o 

grau de degradação de pasto, foram também analisados os seguintes aspectos: 

- Comparação da classificação única com seqüencial 

- Avaliação da estrutura do conjunto de treinamento 

- Comparação de duas classificações supervisionadas 

- Determinação das melhores combinações de bandas para:  

a) detectar pastagem 

b) detectar o grau de degradação de pastagem 

- Avaliação da importância de um índice de vegetação como entrada para uma 

classificação supervisionada 

- Avaliação da importância de uma generalização da classificação em termos de 
exatidão 

 
3.5.4.2 Classificações supervisionadas 

As classificações supervisionadas utilizam informações prévias para “treinar” o 

algoritmo da classificação. Após a revisão bibliográfica (Foody et al., 1995 e Zhuang et 

al., 1995), foram escolhidas duas classificações supervisionadas amplamente 

reconhecidas. Uma rede neural de “Propagação Posterior” e a “Máxima 

Verossimilhança”. 

 

3.5.4.2.1 Máxima Verossimilhança 

- O algoritmo calcula o máximo da função de verossimilhança. Essa função considera 

a ponderação das distâncias entre médias dos níveis digitais das classes, utilizando 

parâmetros estatísticos. Apresentam-se duas classes (1 e 2) com distribuição de 

probabilidade distintas. Estas distribuições de probabilidade representam a 

probabilidade de um "pixel" pertencer à uma ou outra classe, dependendo da posição 

do "pixel" em relação à esta distribuição.  
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- O algoritmo interpreta os valores dos pixels em cada conjunto de treinamento com a 

distribuição gaussiana.  

 

3.5.4.2.2 Rede Neural de Propagação Posterior 

É um algoritmo de aprendizagem usado para treinar uma rede neural para fins de 

classificação. Uma rede neural consiste em unidades de processamento que são 

interligadas por canais, cujo grau de conexão é determinado por coeficientes. Cada 

unidade de processamento consiste em vários canais de entrada, uma função de ativação 

e um canal de saída. Os sinais (píxeis) da unidade de entrada são multiplicados e depois 

somados através dos coeficientes aleatórios dos canais, resultando na entrada líquida. As 

unidades com as entradas líquidas são transformadas através da função de ativação em 

unidades de saída. Através da comparação dos resultados com os dados de treinamento 

gera-se uma função de erro. O algoritmo “propagação posterior” propaga posteriormente 

a função de erro e calcula a mudança no erro de cada coeficiente. A sua abordagem 

iterativa minimiza a função de erro. O processo continua até a função de erro convergir a 

um definido mínimo de saída, gerando a classificação final. 

 

3.5.4.3 Execução da classificação radiométrica 

3.5.4.3.1 Número e forma das classes de produtividade 

O número de classes de produtividade para a classificação radiométrica depende da 

análise dos dados de campo e da separabilidade dos dados radiométricos das quatro 

pastagens. Como objetiva-se correlacionar a produtividade ao estoque de carbono, 

também considera-se, por meio de uma análise estatística, quantas classes de estoques de 

carbono significativamente diferentes existem.  

 

3.5.4.3.2 Parâmetros gerais de classificações supervisionadas 

3.5.4.3.2.1 Determinação das melhores combinações de bandas 

Foram escolhidas todas as combinações das seis bandas do espectro óptico do sensor 

ETM+ e o NDVI (Normalized Difference Vegetation Index). O NDVI foi incorporado à 
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classificação para avaliar a importância do uso de índices de vegetação como entrada nas 

determinações de produtividade de pastagens. 

 

3.5.4.3.2.2 Conjunto de treinamento 

As classificações supervisionadas requerem áreas de referência de todas as classes a 

serem processadas para “treinar” o algoritmo de classificação. Excetuada a água, que era 

facilmente detectável na imagem, essas áreas foram obtidas pelo DGPS na época da 

gravação da imagem, para assegurar a existência de tal uso de terra no local 

determinado, naquela época. Foram obtidos os seguintes números de píxeis: 

 

Tabela 4. Número de píxeis para cada uso de terra do conjunto de treinamento 
Pasto 

Produtividade 

Alta 
(Monjelada) 

Pasto 

Produtividade 

Média-alta 
(Barreiro) 

Pasto 

Produtividade 

Média-baixa 
(Bondade) 

Pasto 

Produtividade 

Baixa 
(Descalvado) 

 

Cana de Açúcar 

217 495 89 89 1433 

 

Eucalipto 

 

Floresta Nativa 

 

Laranja 

 

Solo Descoberto 

 

Água 

713 1645 244 126 1549 
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Barreiro Rico

BondadeMonjeladaSolo DescobertoLaranjaDescalvadoCana-de-Açúcar

Cana-de-Açúcar

EucalíptoEucalíptoÁguaCana-de-AçúcarÁgua

Floresta Nativa

Floresta Nativa

 
Imagem 3: Ilustração do conjunto de treinamento 

 

3.5.4.3.3 Parâmetros exclusivos da classificação Máxima Verossimilhança 

3.5.4.3.3.1 Probabilidade a priori 

O algoritmo permite estimar, por aprimoramento, a participação de cada uso de terra na 

imagem (em %). 

3.5.4.3.3.2 Grau de probabilidade da afiliação 

O algoritmo foi configurado para classificar somente os píxeis que apresentam uma 

probabilidade de no mínimo 95% de afiliação para uma dada classe. 

 

3.5.4.3.4 Parâmetros exclusivos da rede neural Propagação Posterior 

3.5.4.3.4.1 Limite de erro 

O parâmetro determina o limite do erro permitido para a classificação. Foi utilizado o 

valor 0,01, que permite uma taxa de erro de 1%. 

3.5.4.3.4.2 Repetições máximas 

O parâmetro determina as repetições máximas até a classificação final. Foi utilizado o 

número máximo de 10.000 repetições.  
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3.5.4.3.4.3 Erro cumulativo máximo 

Determinação do erro cumulativo máximo do grau de conexão. Foi utilizado o valor 1, 

que representa o valor mínimo permitido pelo SIG. 

 

3.6 Matriz de erro 
A matriz de erro compara os resultados da classificação com dados de controle. 

O conjunto de controle são dados georeferenciados poligonais, obtidos no campo, que se 

referem exclusivamente a uma determinada classe. Esses polígonos de controle são 

sobrepostos ao mapa gerado pela classificação; assim pode-se verificar se as classes de 

controle e as classes geradas coincidem. Consequentemente, pode-se calcular a exatidão 

da classificação de cada classe (em %). 

Foi obtido o seguinte número de píxeis para o conjunto de controle: 

Tabela 5. Número de píxeis para cada uso de terra do conjunto da matriz de erro 
Pasto 

Produtividade 
Alta 

Pasto 

Produtividade 
Média-alta 

Pasto 

Produtividade 
Média-baixa 

Pasto 

Produtividade 
Baixa 

Cana de 

Açúcar 

1440 1175 627 163 5553 

 

Eucalipto 

 

Floresta Nativa 

 

Laranja 

 

Solo Descoberto 

 

Água 

289 2430 737 1766 3793 

 

A próxima figura mostra o conjunto de controle, que foi obtido visualmente ou por meio 

de GPS na época da gravação da imagem de satélite para garantir a coerência: 

 
Imagem 4: Ilustração do conjunto de controle 
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3.7 Análise das classificações radiométricas 
3.7.1 Considerações precedentes 

Para fins de aprimoração de uma classificação, executou-se somente a classificação de 

Máxima Verossimilhança nos itens 3.7.2 a 3.7.5 A seguir, efetuou-se uma análise 

comparativa entre as classificações Máxima Verossimilhança e Propagação Posterior. 

No processamento dos itens 3.7.2 e 3.7.6, foram executadas todas as possíveis entradas, 

resultando em 120 combinações para cada processo. As 120 combinações encontram-se 

no Anexo D. 

 

3.7.2 Comparação entre classificação única e seqüencial 

Foi feita uma comparação entre a classificação única e a classificação seqüencial. 

A classificação única tem a função de discriminar:  

a) pastagem dos outros usos de terra  

b) o grau de produtividade de pastagens (dois níveis: alto/baixo) 

A classificação seqüencial consiste em duas classificações sucessivas. A primeira 

classificação é usada unicamente para separar a pastagem dos outros usos de terra. A 

segunda classificação é utilizada para discriminar o grau de produtividade de pastagens. 

Isso ocorre porque a entrada de bandas necessária para separar os usos de terra e a 

entrada de banda necessária para discriminar a produtividade das pastagens são 

diferentes. 

Para esta determinação foram utilizadas todas as entradas possíveis (120). A média da 

exatidão total da produtividade de pasto das três melhores combinações de entrada de 

cada classificação (única e seqüencial) revelou qual dos dois tipos de classificação é 

mais exata.  

 

3.7.3 Avaliação da estrutura do conjunto de treinamento  

Avaliou-se se o primeiro estágio da classificação seqüencial produz resultados melhores 

com um Conjunto de Treinamento de duas classes (pasto/não pasto) ou várias classes 

(pasto/demais usos de terra). O critério de determinação foi a média de exatidão dos três 

melhores resultados dos 120 para cada Conjunto de Treinamento. 
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3.7.4 Avaliação da utilidade de uma generalização da classificação para aumento da 

exatidão 

O raster de classificação pode classificar alguns píxeis que representam uma classe (por 

exemplo pastagem) dentro de uma aglomeração de píxeis que representam uma outra 

classe (por exemplo cana-de-açúcar). De modo geral, pode-se considerar que os píxeis 

minoritários são classificados erroneamente. A classificação desses píxeis pode ser 

corrigida através de kernels de diferentes tamanhos. O kernel define qual é o píxel 

majoritário e transfere o valor dele para o píxel central do kernel, se este píxel tiver um 

valor numérico diferente. A seguir é mostrado um exemplo com um kernel de 3x3 píxeis 

com um píxel majoritário de valor 6 e um píxel central de valor 5: 

           3 x 3 kernel 
6 6 3 

6 5 5 

6 6 6 

 

 

6 6 3 

6 6 5 

6 6 6 

 

Figura 21: Ilustração de uma generalização por kernel 

 

3.7.5 Determinação do tamanho do kernel 

Executou-se uma matriz de erro para os três melhores resultados da classificação única e 

dos dois estágios da classificação seqüencial para avaliar se a generalização é capaz de 

melhorar a exatidão da classificação. 

Um fator limitante da generalização é a erradicação de propriedades lineares da imagem, 

como rios ou ruas. Portanto efetuou-se um teste com kernels com tamanho de píxeis 

3x3, 5x5, 7x7 e 9x9 para determinar qual é o tamanho máximo de kernel capaz de 

classificar alvos lineares. 
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3.7.6 Comparação de duas classificações supervisionadas em termos de exatidão  

Foram processadas todas as entradas possíveis de bandas e o NDVI para a Máxima 

Verossimilhança e a rede neural de Propagação Posterior, resultando em 120 

combinações de bandas para o primeiro estágio da classificação seqüencial. 

O critério para a determinação da melhor classificação foi a média dos três melhores 

resultados. 

 

3.7.7 Avaliação do desvio padrão da rede neural 

Como a rede neural atribui coeficientes aos píxeis aleatoriamente, o resultado da 

classificação pode diferir um pouco de caso a caso. Portanto, a entrada com a melhor 

exatidão foi processada com 10 repetições para calcular o desvio padrão. 

 

3.7.8 Avaliação da importância do NDVI como entrada para uma classificação 

supervisionada 

A participação (em %) do NDVI nos três melhores resultados definiu a sua importância 

para as seguintes classificações : 

- Máxima Verossimilhança: classificação única, classificação seqüencial 

- rede neural de Propagação Posterior: primeiro estágio da classificação seqüencial 

 

3.8 Mapeamento da potencialidade do aumento do seqüestro de 

carbono 

Definiu-se que as classificações radiométricas seriam consideradas adequadas com uma 

exatidão acima de 80%. Se as classificações radiométricas atingissem uma exatidão 

acima de 80% seria gerado um mapa que mostra o potencial de seqüestro de carbono 

em solos arenosos sob pastagens, em função de um melhor manejo. 
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4 – RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

4.1 Caracterização das pastagens 

4.1.1 Caracterização do estoque de carbono 

4.1.1.1 Densidade do solo 

Tabela 6. Densidade dos solos das pastagens 
Densidade em 
média (g/cm³) 

Monjelada Barreiro Rico Bondade Descalvado 

0  –  5 cm 1.41 1.46 1.57 1.46 

5 – 10 cm 1.52 1.53 1.61 1.58 

10 –  20cm 1.52 1.54 1.65 1.59 

20 –  30cm 1.56 1.55 1.69 1.59 

30 –  40cm 1.58 1.52 1.65 1.57 

40 –  50cm 1.54 1.50 1.59 1.57 

média 1.52 1.52 1.63 1.56 

 

A densidade geralmente aumenta com a profundidade, pois as pressões exercidas pelas 

camadas superiores sobre as subjacentes favorecem a compactação natural. Esta 

tendência pode ser parcialmente observada nos solos de Barreiro Rico, Bondade e 

Descalvado, onde se encontra um gradiente crescente até a camada 20-30cm; e na 

fazenda Monjelada até a camada 30-40cm, os quais representam a densidade máxima. 

Depois a densidade cai, porém a camada mais profunda analisada (40-50cm) ainda 

apresenta em todas as pastagens uma densidade maior do que a da camada 0-5cm. Pode-

se observar que as pastagens mais produtivas (Monjelada, Barreiro Rico) possuem uma 

densidade menor do que as menos produtivas (Bondade, Descalvado). Isso poderia ser 

explicado primeiro pelo maior desenvolvimento radicular, mais atividade da macrofauna 

e pela melhor estrutura textural com maior conteúdo de matéria orgânica. Esses três 

fatos favorecem a descompactação do solo.  
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4.1.1.2 Estoque de Carbono 

4.1.1.2.1 Estoque de carbono conforme a profundidade 

Para uma melhor comparação entre as camadas na seguinte figura, as camadas 

Figura 22: Estoque de carbono em média devido ao manejo e profundidade 

0-5cm e 5-10cm foram tratadas como uma só; a caracterização de cada uma das duas 

camadas vem a seguir. 

 

4.1.1.2.1.1 Caracterização individual 

Monjelada:  

Apenas na fazenda Monjelada o estoque máximo de carbono encontra-se na camada 10-

20cm (12,13 Mg ha-1) com um gradiente decrescente contínuo e quase linear. A 

localização do estoque máximo na camada 10-20cm pode ter sido causado por uma 

Estoque de Carbono em média (Mg/ha) devido ao manejo e 
profundidade
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Monjelada Barreiro Rico Bondade Descalvado
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queda da produtividade da pastagem em anos recentes, o que levou a uma menor 

estocagem de carbono nos primeiros 5 centímetros. A camada 40-50cm possui 18% 

menos estoque de carbono do que a camada 0-10cm e não apresenta estagnação na 

curva de diminuição do estoque de carbono. Esta camada tem um estoque de carbono 

significativamente maior do que a camada de mesma profundidade nas demais 

pastagens. Segundo Campos (1999), aproximadamente 10% do estoque de carbono da 

camada 40-50cm é originado do uso da terra atual e aproximadamente 90% é 

proveniente da vegetação original.  

 

Barreiro Rico: 

O estoque de carbono máximo situa-se na camada 0-10cm (11,98 Mg ha-1). Depois 

observa-se uma diminuição contínua quase linear do estoque. A camada 40-50cm 

possui um estoque de carbono 48% menor do que a camada 0-10cm e não apresenta 

estagnação na curva de diminuição do estoque de carbono. 

 

Bondade: 

As camadas 0-10cm (9,18 Mg ha-1), 20-30cm (9,07 Mg ha-1) e 30-40cm (9,03 Mg ha-1) 

dessa pastagem possuem quase o mesmo estoque de carbono. Nas camadas 10-20cm 

(7,79 Mg ha-1) e 40-50cm (6,53 Mg ha-1) o valor cai. Essa pastagem não revela uma 

tendência de queda contínua de estoques de carbono em função da profundidade. A 

queda do estoque de carbono na camada 10-20cm pode ter sido causada pela introdução 

recente de pasto (1997). Antes da introdução da Brachiária houve cultivo de cana-de-

açúcar, que foi erradicado por meio de queima. As cinzas foram parcialmente lixiviadas 

para as camadas abaixo de 20cm. A queda do estoque de carbono na camada 10-20cm 

pode ser proveniente da baixa taxa da fotossíntese quando da introdução do pasto. O 

estoque de carbono da camada 0-10cm reflete o uso de pastagem. O estoque de carbono 

na camada 40-50cm é 29% menor do que na camada 0-10cm, e não apresenta 

estagnação na curva de diminuição do estoque de carbono. 
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Descalvado: 

O estoque máximo encontra-se na camada 0-10cm (9,04 Mg ha-1), apresentando um 

gradiente decrescente contínuo até a camada 30-40cm (4,92 Mg ha-1) e uma possível 

estabilização na camada 40-50cm (4,99 Mg ha-1). Este é o único pasto estudado que 

mostra esta tendência de estabilização. A camada 40-50cm possui um estoque de 

carbono 45% menor do que a camada 0-10cm.  

 

4.1.1.2.1.2 Caracterização geral 

Constata-se uma tendência decrescente do estoque de carbono em função da 

profundidade devido à entrada da matéria orgânica por cima. Na pastagem de Bondade, 

esta tendência mostra-se irregular devido à implantação recente do pasto e à ocorrência 

de manchas de solo nu. Isso aumenta a contribuição dos usos anteriores da terra 

anteriores e acarreta um alto desvio padrão. A estagnação da curva de diminuição do 

estoque de carbono na pastagem mais degradada após 30 centímetros de profundidade 

pode refletir o estoque mínimo aproximado de carbono em solos arenosos sob pastagens 

no Cerrado (32 Mg ha-1), até a profundidade de 50 centímetros. 

Estudos na Amazônia (Rondônia) calcularam um estoque de carbono médio (0-30cm) de 

41,20 Mg ha-1 em solos arenosos sob vegetação nativa (Cerri et al., 2000). As pastagens 

deste estudo revelaram 34,95 Mg ha-1 (Monjelada), 38,26 Mg ha-1 (Barreiro Rico), 26.04 

Mg ha-1 (Bondade) e 22,09 Mg ha-1 (Descalvado) na camada 0–30cm. Campos (1999) 

constatou que solos arenosos sob pastagem de Brachiaria na mesma região de estudo 

(distância máxima de 25km) apresentam um estoque médio de carbono de 29,40 Mg ha-

1, na mesma profundidade (0-30cm). Esse valor se aproxima da média das quatro 

pastagens estudadas (30,34 Mg ha-1) e confirma serem uma paleta representativa dos 

solos arenosos sob pastagens no clima Cwa (segundo Köppen), em regiões com 

vegetação original de Cerrado. 
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 4.1.1.2.1.3 Caracterização da camada 0-5cm e 5-10cm 

Figura 23: Estoque de carbono na camada 0-5cm 
 

A camada 0-5cm revela diferenças relativamente pequenas no estoque de carbono das 

quatro pastagens (20%), o que não é significativo. Na camada 5-10cm já existe uma 

diferença significativa entre as pastagens de Monjelada/Barreiro Rico e 

Bondade/Descalvado. Os estoques da camada 0-5cm e 5-10cm das pastagens de 

produtividade alta/média-alta (Monjelada e Barreiro Rico) não diferem 

significativamente (2% e 1%). As pastagens de produtividade média-baixa/baixa, 

(Bondade e Descalvado) já apresentam diferenças significativas nessas duas camadas 

(34% e 11%). Portanto, as pastagens mais produtivas conseguem manter, ao contrário 

das pastagens mais degradadas, o estoque de carbono na camada 5-10cm.  

 

 

Estoque de Carbono em média (Mg/ha) conforme o manejo e 
profundidade

5,75

5,64

6,01

5,97

5,5

3,68

4,78

4,26

2 3 4 5 6 7

0-5

5-10.

Profundidade (cm)

Estoque de carbono (Mg/ha)

Monjelada Barreiro Rico Bondade Descalvado



 39

4.1.1.2.1.4 Caracterização do estoque de carbono da camada 0-50cm 

Figura 24: Estoque de carbono no solo na camada 0-50cm 
 
A pastagem da fazenda Monjelada apresenta com 54,41Mg ha-1 o maior estoque de 

carbono na camada 0-50cm e serve como referência para estimar o potencial de estocar 

mais carbono no solo em função de um melhor manejo. A referência (Monjelada) 

possui um estoque de carbono 70,1% maior do que o do pasto com o menor estoque de 

carbono (Descalvado). O aumento do estoque de carbono nas pastagens estudadas é 

quase linear, com a seguinte seqüência crescente: Descalvado – Bondade – Barreiro 

Rico – Monjelada. 

 

4.1.1.2.1.5 Teste t do estoque de carbono 0-50cm 

A seguir, executou-se um teste de significância, para avaliar se existe uma diferença 

significativa entre as médias aritméticas de duas variáveis, ou seja, entre os estoques de 

carbono no solo de duas pastagens. Como entrada para o teste t, utilizaram-se as médias 

dos estoques de carbono de cada camada. 

Tabela 7. Teste t dos estoques de carbono no solo das pastagens, com p < 5% 
Estoque de carbono 0-
50cm 

 
Barreiro Rico

  
Bondade 

  
Descalvado 

 

Monjelada 0,26 ns 0,01 * 0,002 * 
Barreiro Rico   0,44 ns 0,06 ns 
Bondade     0,07 ns 
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O teste t de significância revelou que somente entre Monjelada/Bondade e 

Monjelada/Descalvado existe uma diferença significativa nas médias dos estoques de 

carbono no solo. Portanto, recomenda-se uma classificação radiométrica de 

produtividade de pasto em função de estoque de carbono de duas classes. Uma classe 

formada por Monjelada (produtividade alta) e a outra formada por Bondade e 

Descalvado (produtividade média-baixa e baixa). 

 

4.1.1.3 Determinação da potencialidade de estocar carbono no solo e a sua 

  quantificação 

Figura 25: Potencial de seqüestro de carbono no solo nas pastagens degradadas na camada   
                 0-50cm 
 

A figura mostra o potencial de seqüestro de carbono nas pastagens degradadas na 

camada 0-50cm. O potencial de seqüestro de carbono total representa um aumento de 

70,0% (22,41 Mg ha-1) no pasto mais degradado (Descalvado), 30,8% (12,81 Mg ha-1) 

no pasto significativamente degradado (Bondade) e 4,9% (7,7 Mg ha-1) no pasto 
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moderadamente degradado (Barreiro Rico). Os resultados de um experimento de longa 

duração (80 anos) com pastos em Rondônia revelaram um aumento do estoque de 

carbono de 20 Mg ha-1 para uma profundidade de 50cm (Neill et al., 1998). Esse valor se 

aproxima da diferença do estoque de carbono de 0-50cm entre o pasto mais degradado 

(Descalvado) e menos degradado (Monjelada) e pode ser visto como validação de que 

um melhor manejo poderia aumentar o estoque de carbono aproximadamente 22 Mg ha-

1. Segundo Lal et al. (1998), para se atingir o estoque máximo possível são necessários 

pelo menos 50 anos de cultivo. 
 
4.1.2 Caracterização granulométrica 
A análise de granulometria revelou as seguintes texturas nas pastagens em estudo: 

Figura 26: Textura do solo da pastagem da fazenda Monjelada 
Figura 27: Textura do solo da pastagem da fazenda Barreiro Rico 
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Figura 28: Textura do solo da pastagem da fazenda Descalavdo 
 
 

Figura 29: Textura do solo da pastagem da fazenda Bondade 
 
A análise granulométrica revelou que todas as quatro pastagens possuem solos arenosos 

com uma fração média de areia (0-50cm) de 86,34% (Monjelada), 85,11% (Barreiro 

Rico), 88,23% (Bondade) e 91,51% (Descalvado). 
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4.1.3 Correlação entre teor de argila e teor de carbono 
O teor e o tipo de argila influenciam o teor de carbono no solo (Feller & Beare, 1997). A 

figura a seguir mostra a correlação positiva entre o teor de carbono e o teor de argila nas 

quatro pastagens estudadas: 

Figura 30: Teor médio de carbono em função do teor médio de argila 
 
Isso indica que a causa do aumento do estoque de carbono não poderia ser atribuída 

exclusivamente ao manejo, mas também ao teor de argila. Portanto, deve-se considerar 

que a diferença do teor de areia entre a pastagem mais degradada (Descalvado) e a 

menos degradada (Monjelada) é de 5,4%, o que provavelmente não explica inteiramente 

a diferença de 70,0% de estoque de carbono entre estas duas pastagens.  

 
4.1.4 Teste t de granulometria 
Em referência ao item anterior, efetuou-se um teste de significância para avaliar se 

existem diferenças significativas entre os teores de argila nas quatro pastagens. 

Tabela 8. Teste t da granulometria dos solos das pastagens, com p < 5% 
Argila (%) 
camada 0-50cm  

 
Barreiro Rico

  
Bondade

  
Descalvado 

 

       
Monjelada 0,70 ns 0,21 ns 0,007 * 
Barreiro Rico   0,24 ns 0,0002 * 
Bondade     0,10 ns 
* = média algorítmica das duas variáveis é significativamente desigual, ns = média algorítmica não é 
significativamente desigual 

Teor médio de carbono (%) em função do teor médio de argila (%) 
em 0-50cm de profundidade
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A análise estatística resultou em uma diferença significativa do teor de argila entre o 

pasto de produtividade baixa e os pastos de produtividade média-alta e alta. 

 

4.1.5 Caracterização da produtividade atual do pasto 
4.1.5.1 Índice de Área Foliar (IAF) 

Figura 31: Índice de Área Foliar das pastagens 

 

O Índice de Área Foliar mostra um aumento contínuo quase linear da pastagem mais 

degradada (Descalvado) até a pastagem menos degradada (Monjelada). A 

heterogeneidade da cobertura vegetal do pasto Bondade explica seu alto desvio padrão.  

 

4.1.5.2 Teste t do IAF 
Tabela 9. Teste t do IAF das pastagens, com p < 5% 
IAF  Barreiro Rico  Bondade  Descalvado  
       
Monjelada 0,07 ns 0,428 ns 1,60E-05 * 
Barreiro Rico   0,210 ns 7,75E-05 * 
Bondade     0,028 * 
* = média algorítmica das duas variáveis é significativamente desigual, ns = média algorítmica não é 
significativamente desigual 
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A análise estatística resultou em uma diferença significativa do IAF entre o pasto menos 

produtivo e as outras pastagens.  
 

4.1.5.3 Peso seco da biomassa vegetal 

Figura 32: Peso seco da biomassa vegetal das pastagens 

 

O parâmetro mostra um peso seco de biomassa vegetal significativamente maior no 

pasto Barreiro Rico em comparação com as outras pastagens. Como o IAF, isto é, a 

parte fotosinteticamente ativa (folhas verdes), de Barreiro Rico é menor do que o de 

Monjelada, o maior peso de biomassa seca encontrado em Barreiro Rico reflete uma 

maior participação de biomassa vegetal morta. A maior participação de biomassa vegetal 

morta provavelmente se deve ao baixo número de bois existentes nessa pastagem. Dessa 

forma, as plantas que não são pastadas morrem após atingirem um certo nível de 

amadurecimento e se transformam em biomassa vegetal morta.  

4.1.5.4 Teste t da biomassa vegetal seca 
Tabela 10. Teste t da biomassa vegetal seca das pastagens, com p < 5% 
Biomassa vegetal (seca) Barreiro Rico  Bondade  Descalvado  
       
Monjelada 0,005 * 0,004 * 0,0001 * 
Barreiro Rico   0,0001 * 4,2E-05 * 
Bondade     0,175 ns 
* = média algorítmica das duas variáveis é significadamente desigual, ns = média algorítmica não é 
significadamente desigual 
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A análise estatística resultou em uma diferença significativa da biomassa seca vegetal 

entre todos os pastos exceto entre os de produtividade média-baixa e baixa.  
 

4.15.5 Taxa de crescimento da biomassa vegetal  

Figura 33: Taxa de crescimento vegetal das pastagens estudadas 
 

Os valores mostram uma taxa relativamente alta na pastagem de Bondade. Esse valor 

alto origina-se da alta heterogeneidade desse pasto, o que pode ser confirmado pelo 

desvio padrão alto. Os outros três pastos formam uma tendência quase linear e 

aproximam-se da tendência observada no IAF. Pela forte conexão entre o crescimento 

vegetal e a fotossíntese, este parâmetro é considerado adequado para estabelecer 

correlações com o estoque de carbono no solo. Entretanto, deve-se levar em 

consideração o grau de esforço que o estudo da taxa de crescimento vegetal implica, 

uma vez que é necessário erguer cercas ao redor da área estudada para impedir a entrada 

de bois. 
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4.1.5.6 Teste t da taxa de crescimento da biomassa vegetal 
Tabela 11. Teste t da taxa de crescimnto vegetal das pastagens, com p < 5% 
 
Taxa de Crescimento 
Vegetal 

 
Barreiro Rico 

  
Bondade 

  
Descalvado 

 

       
Monjelada 0,07 ns 0,133 ns 3,221E-09 * 
Barreiro Rico   0,906 ns 8,796E-06 * 
Bondade     6,188E-02 ns 
* = média algorítmica das duas variáveis é significadamente desigual, ns = média algorítmica não é 
significadamente desigual 
 

A análise estatística resultou em uma diferença significativa da taxa de crescimento 

vegetal entre o pasto de produtividade baixa e as pastagens de produtividade alta e 

média-alta.  
 
4.1.5.7 Peso radicular 
 

Figura 34: Peso radicular das pastagens 
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4.1.5.8 Teste t do peso radicular 
Tabela 12. Teste t do estoque das raízes das pastagens, com p < 5% 
Peso radicular 0-50cm Barreiro Rico  Bondade  Descalvado  
        
Monjelada 0,60 ns 0,37 ns 1,00 ns 
Barreiro Rico   1,9E-01 ns 0,65 ns 
Bondade     0,41 ns 
* = média algorítmica das duas variáveis é significadamente desigual, ns = média algorítmica não é 
significadamente desigual 
 

A análise estatística não resultou em nenhuma diferença significativa do peso radicular 

entre as pastagens. 

 

4.1.5.9 Resumo da análise estatística 

O teste t dos parâmetros de produtividade revelou que existe uma diferença significativa 

entre as pastagens nos que diz respeito aos seguintes parâmetros: 

Tabela 13. Diferenças significativas entre as pastagens em termos de produtividade  
                                                                             Diferença Significativa 

 

 

 

 

 

Produtividade 
Baixa 

(Descalvado) 

 

Produtividade  
Média-baixa 

(Bondade) 

 

Produtividade 
Média-alta 

(Barreiro Rico) 

 

Produtividade 
Alta 

(Monjelada) 

Taxa de 

Crescimento 
Vegetal 

 

Entre Produtividade Baixa e Produtividade Média-alta ou Alta 

 

 

IAF 
 

Entre Produtividade Baixa e Produtividade Média-baixa  

ou Média-alta ou Alta 

 

Biomassa Vegetal 

(seca) 

 

Entre todas as pastagens, exceto Produtividade Média-baixa e Baixa 

 

Estoque de Raízes 
 

Nenhuma Diferença significativa 
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Em resumo:  

- em três dos quatro parâmetros existe uma diferença significativa entre a 

produtividade baixa e produtividade média-alta/alta. 

- não existe nenhuma diferença significativa entre a produtividade média-baixa e 

baixa 

- em um dos quatro parâmetros existe uma diferença significativa entre a 

produtividade média-alta e alta. 
Portanto, recomenda-se uma classificação de produtividade de pasto em duas classes, 

uma classe formada por produtividade média-alta (Barreiro Rico) e alta (Monjelada) e a 

outra classe formada por produtividade média-baixa (Bondade) e baixa (Descalvado). 
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4.1.6 Comparação entre parâmetros de produtividade e estoque de carbono 

A visualização dos resultados dos quatro parâmetros de produtividade e dos estoques de 

carbono no solo em cada pastagem mostra uma boa correlação entre o IAF e o estoque 

de carbono em todas as quatro pastagens.  

 

 
 

Figura 35: Comparação dos parâmetros de produtividade com os estoques de carbono no solo das 
pastagens 

Índice de Área Foliar (m²/m²)

0,15
0,37

0,89

1,10

Estoque de carbono no solo na camada 0-50cm 
(Mg/ha)

32
41

46
54

Taxa de crescimento vegetal da forrageira no 
intervalo de 64 dias 

16

58 61
75

Matéria seca (g/m²)

128
225

866

512

Peso radicular na camada 0-50cm 
(Mg/ha)

6,9

3,9

9,1
6,9



 51

4.1.7 Análise de regressão entre IAF e o estoque de carbono no solo  
Efetuou-se uma análise de regressão, avaliando o grau de correlação entre estes dois 

fatores. 

 

Figura 36: Regressão entre estoques de carbono no solo e o IAF 
Observações: A média do estoque de carbono é calculada com 32 repetições e a média do IAF com oito 
repetições para cada ponto. 
 
Tabela 14. Regressão entre o estoque de carbono no solo e o IAF das pastagens 

IAF = a + b carbono 

 estimativa 

da equação 

erro padrão p < 0,5 

a - 1,336 0,367 0,068 

b 0,045 0,008 0,032; * 

r 0,97  0,033; * 

a = interseção com o eixo y, b = gradiente, r = coeficiente de correlação, * = a correlação entre o IAF e o 
estoque de carbono no solo é significativa 
 

O coeficiente de correlação r (0,97) indica uma correlação significativa entre o IAF e o 

estoque de carbono, com uma confiabilidade acima de 95%. 
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4.2 Classificação radiométrica 
 
4.2.1 Número e forma das classes de produtividade 
Nos ítens 4.1.1.2.1.5 (estoque de carbono no solo) e 4.1.5.9 (produtividade) encontram-

se os resultados das análises estatísticas que levam a recomendar uma classificação 

radiométrica de produtividade em duas classes, uma representada pelo pasto mais 

produtivo, Monjelada, e a outra pelo pasto menos produtivo, Descalvado. Esses dois 

pastos representam o máximo e o mínimo em termos de produtividade de pasto. 

Considerando uma distribuição aproximadamente gaussiana com tendência para pastos 

mais degradados, estas duas pastagens não representam a maioria dos pastos existentes. 

O objetivo da classificação radiométrica é cobrir a maioria dos níveis de produtividade 

de pastagens. Portanto fundiram-se as duas pastagens mais produtivas (Monjelada e 

Barreiro Rico) em uma classe de produtividade alta e as duas pastagens menos 

produtivas (Bondade e Descalvado) formaram a classe produtividade baixa. O 

estabelecimento de apenas duas classes é fundamentado pela verifificação de que não 

existe nenhuma diferença significativa entre produtividade média-baixa e baixa não 

existe nenhuma diferença significativa entre a produtividade média-alta e alta, exceção 

feita a um parâmetro (veja ítem 4.1.5.9). Caso uma exatidão acima de 80% tivesse sido 

obtida, uma classificação com 3 classes de produtividade de pastagens teria sido 

processada. 
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4.2.2 Comportamento espectral das pastagens 
4.2.2.1 Espectro azul 

Figura 37: Reflectância média das pastagens no espectro azul (450-520nm) 
 
O espectro azul sofre absorção de radiação pelos pigmentos fotosintetizantes da 

clorofila a (absorção max. 675nm) e b (absorção max. 480nm), carotenóides (α-

caroteno e β-caroteno) e xantofilas (Lutol e Violoxanto) no mesofilo das folhas (Darnell 

et al., 1990). Portanto, as pastagens mais produtivas, ou seja, com maior taxa de 

fotossíntese, sofrem maior absorção nesse espectro. A absorção da radiação do espectro 

azul nas pastagens apresenta uma boa correlação com os respectivos estoques de 

carbono no solo dessas pastagens; quanto maior a absorção, maior o estoque de 

carbono. 
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4.2.2.2 Regressão entre o estoque de carbono no solo e a reflectância das pastagens 

no espectro azul 

Figura 38: Regressão entre o estoque de carbono no solo e a reflectância das pastagens no espectro azul 
Observações: A média do estoque de carbono é obtida mediante por 32 e a reflectância por estes números 
de píxeis: (217 Monjelada, 495 Barreiro Rico, 89 Bondade e 89 Descalvado). O desvio padrão do estoque 
de carbono apresenta a média dos desvio padrões para cada camada. 
 
Tabela 15. Regressão entre o estoque de carbono no solo e a reflectância das pastagens 
                  no espectro azul 
 

Reflectância das pastagens no espectro azul = a + b carbono 
 estimativa 

da equação 

erro padrão p < 0,5 

a 12,790 0,888 0,005 

b - 0,063 0,020 0,088 

r 0,913   

a = intersecção com o eixo y, b = gradiente, r = coefficiente de correlação 
 

O coeficiente de correlação r (0,913) não indica uma correlação significativa entre a 

reflectância das pastagens no espectro azul e seus referentes estoques de carbono no solo 

com uma confiabilidade acima de 95%. 
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As duas pastagens menos produtivas possuem um comportamento espectral quase igual 

e a pastagem mais produtiva se difere significativamente das outras pastagens. Nesse 

espectro recomenda se uma classificação de duas produtividades com a classe 

produtividade alta formada por Monjelada e a classe produtividade baixa, formada por 

Bondade e Descalvado.  

 
4.2.2.3 Espectro verde  

Figura 39: Reflectância em média das pastagens no espectro verde (530-610nm)  
 
Os pigmentos fotosintetizantes clorofila a e b, carotenóides (α-caroteno e β-caroteno) e 

xantofilas (Lutol e Violoxanto) absorvem radiação no espectro verde em pequenas 

quantidades, portanto este espectro tem pouca relação com reações de fotossíntese.  

Não existe uma correlação contínua entre a absorção neste espectro e os respectivos 

estoques de carbono nas pastagens.  

Recomenda-se para este espectro uma classificação de duas produtividades com a 

classe de produtividade alta formada por Monjelada e a classe de produtividade baixa, 

formada por Barreiro Rico, Bondade e Descalvado. 
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4.2.2.3. Espectro vermelho 

Figura 40: Reflectância em média das pastagens no espectro vermelho (630-690nm) 
 
O espectro vermelho sofre absorção de radiação pelos pigmentos fotosintetizantes 

clorofila a (absorção max. 675nm) e b (absorção max. 480nm). 

A absorção da radiação do espectro vermelho nas pastagens apresenta uma boa 

correlação com os respectivos estoques de carbono no solo dessas pastagens; quanto 

maior a absorção, maior o estoque de carbono. 

 
4.2.2.4. Regressão entre o estoque de carbono no solo e a reflectância das pastagens 

no espectro vermelho 

Figura 41: Regressão entre o estoque de carbono e a reflectância das pastagens no espectro vermelho 
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Observações: A média do estoque de carbono é obtida mediante 32 repetições e a reflectância por estes 
números de píxeis: (217 Monjelada, 495 Barreiro Rico, 89 Bondade e 89 Descalvado). O desvio padrão do 
estoque de carbono apresenta a média dos desvio padrões para cada camada 
 
Tabela 16. Regressão entre o estoque de carbono no solo e a reflectância das pastagens 
                  no espectro vermelho 

Reflectância das pastagens no espectro vermelho = a + b carbono 

 estimativa 

da equação 

erro padrão p < 0,5 

a 16,844 1,771 0,011 

b -0,190 0,040 0,041 

r 0,96   

a = intersecção com o eixo y, b = gradiente, r = coeficiente de correlação, * = correlação entre a 
reflectância das pastagens no espectro vermelho e estoque de carbono no solo é significativa 
 

O coeficiente de correlação r (0,96) indica uma correlação significativa entre a 

reflectância das pastagens no espectro azul e seus referentes estoques de carbono no solo 

com uma confiabilidade acima de 95%.  

Nesse espectro recomenda se uma classificação de duas produtividades com a classe 

produtividade alta formada por Monjelada e a classe produtividade baixa, formada por 

Bondade e Descalvado.  

4.2.2.6 Espectro infravermelho próximo 

Figura 42: Reflectância em média das pastagens no espectro infravermelho próximo (780-900nm)  
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Ao contrário do que ocorre nos espectros do visível e do infravermelho médio, no 

espectro infravermelho próximo a reflectância aumenta quando a taxa de fotossíntese 

aumenta. Na região do infravermelho próximo, o comportamento da radiação 

eletromagnética quanto à reflectância, transmissão e absorção, é dominado pelas 

propriedades ópticas da folha, que dependem das estruturas celulares internas (Moreira, 

2001). Neste espectro, esse comportamento é influenciado pela redução da reflectância 

de uma folha infiltrada por água (Knipling, 1970). Isso explica a maior reflectância na 

pastagem de produtividade média-alta (Barreiro Rico) em comparação com a pastagem 

de produtividade alta (Monjelada). O teor de água nas folhas na pastagem Monjelada é 

maior do que nas folhas de Barreiro Rico, causando maior absorção nessa pastagem. 

Entretanto, a reflectância das pastagens menos produtivas (Bondade e Descalvado) é 

maior do que na pastagem Monjelada, evidenciando que a taxa de fotossíntese possui 

uma influência indireta maior sobre este espectro do que o teor de água. 

Recomenda-se para este espectro uma classificação de duas produtividades com a classe 

de produtividade alta formada por Monjelada e Barreiro Rico e a classe de 

produtividade baixa formada por Bondade e Descalvado.  

 
4.2.2.7 Espectro infravermelho médio I 
 

Figura 43: Reflectância em média das pastagens no espectro infravermelho médio I (1550-1750nm) 
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Este espectro, como o infravermelho próximo, é influenciado pelo teor de água nas 

folhas. Entretanto não há uma maior reflexão nas pastagens com maior taxa de 

fotossíntese. A água preenche as cavidades de ar, formando um meio líquido no interior 

da folha. Com isso, ocorre uma diminuição das diferenças no índice de refração entre o 

ar e a parede celular hidratada na folha, aumentando assim a transmitância da mesma e 

diminuindo a reflectância (Moreira, 2001). Este espectro mostra uma melhor 

separabilidade espectral entre as pastagens do que o espectro visível e infravermelho 

próximo. 

 

4.2.2.8 Regressão entre o estoque de carbono no solo e a reflectância das pastagens 

no espectro infravermelho médio I 

Figura 44: Regressão entre o estoque de carbono e a reflectância das pastagens no espectro infravermelho  
                  médio I 
Observações: A média do estoque de carbono é obtida mediante por 32 repetições e a reflectância por 
estes números de píxeis: (217 Monjelada, 495 Barreiro Rico, 89 Bondade e 89 Descalvado). O desvio 
padrão do estoque de carbono apresenta a média dos desvio padrões para cada camada. 
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Tabela 17. Regressão entre o estoque de carbono no solo e a reflectância das pastagens 
                  no espectro  infravermelho-médio I 
 

Reflectância das pastagens no espectro infravermelho médio I = a + b carbono 

 estimativa 

da equação 

erro padrão p < 0,5 

a 44,856 5,215  

b -0,474 0,117  

r 0,944   

a = intersecção com o eixo y, b = gradiente, r = coeficiente de correlação 
 
O coeficiente de correlação r (0,944) indica uma correlação significativa entre a 

reflectância das pastagens no espectro azul e seus referentes estoques de carbono no solo 

com uma confiabilidade acima de 94%.  

Nesse espectro recomenda-se uma classificação de três produtividades com a classe 

produtividade alta formada por Monjelada, a classe produtividade média, formada por 

Barreiro Rico e a classe produtividade baixa, formado por Bondade e Descalvado.  

 

4.2.2.9 Espectro infravermelho médio II 

Figura 45: Reflectância em média das pastagens no espectro infravermelho médio II (2090-2350nm)  
 
O espectro do infravermelho médio II possui, em princípio, as mesmas características 

que o espectro infravermelho médio I. 
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4.2.2.10 Regressão entre o estoque de carbono no solo e a reflectância das 

pastagens no espectro infravermelho médio II 

Figura 46: Regressão entre o estoque de carbono no solo e a reflectância das pastagens no espectro 
infravermelho médio II 
Observações: A média do estoque de carbono é obtida mediante por 32 repetições e a reflectância por 
estes números de píxeis: (217 Monjelada, 495 Barreiro Rico, 89 Bondade e 89 Descalvado). O desvio 
padrão do estoque de carbono apresenta a média dos desvio padrões para cada camada. 
 
Tabela 18. Regressão entre o estoque de carbono e a reflectância das pastagens no 
                  espectro infravermelho médio II 
 

Reflectância das pastagens no espectro infravermelho médio II = a + b carbono 

 estimativa 

da equação 

erro padrão p < 0,5 

a 28,692 5,831 0,040 

b -0,405 0,131 0,091 

r 0,91   

a = intersecção com o eixo y, b = gradiente, r = coeficiente de correlação, * = a correlação entre a 
reflectância das pastagens no espectro infravermelho médio I e o estoque de carbono no solo é 
significativa 
 

O coeficiente de correlação r (0,91) não indica uma correlação significativa entre a 

reflectância das pastagens no espectro azul e seus respectivos estoques de carbono no 

solo, com uma confiabilidade acima de 95%. 

 

Correlação entre reflectância no espectro infra-vermelho 
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Neste espectro, recomenda-se uma classificação de três produtividades com a classe 

produtividade alta formada por Monjelada, a classe produtividade média, formada por 

Barreiro Rico e a classe produtividade baixa, formado por Bondade e Descalvado. 

 

4.2.2.11 Resumo da análise radiométrica das quatro pastagens 

No espectro visível e infravermelho próximo recomenda-se uma classificação em duas 

classes e no espectro infravermelho médio uma classificação em três classes. Portanto, o 

espectro infravermelho médio permite uma melhor separação radiométrica das quatro 

pastagens do que o espectro visível e infravermelho próximo. Como o espectro 

infravermelho médio é mais ligado com o teor de água nas folhas e o espectro visível 

com a taxa de fotossíntese, conclui-se que a produtividade de pasto poderia ser melhor 

deduzida por meio do teor de água nas folhas em estudos de sensoriamento remoto. Isso 

implica a seleção de uma época do ano que permita uma melhor diferenciação no teor de 

água nas folhas. Por esta razão recomenda-se a época pós-chuvosa, que mostra o déficit 

hídrico nas pastagens menos produtivas. 

 
4.2.2.12 Conversão dos NDs em radiância 
 

Tabela 19. Conversão dos NDs em radiância 
 
Landsat ETM+ Lmin λ Lmax λ Radiância aparente (mW • m-2 • sr-1 • µm-1) (em média) 

         (Lmax λ – Lmin λ)  255-1 • ND média + Lmin λ 
   

Monjelada 
 

 
Barreiro R. 

 
Bondade 

 
Descalvado

34,54 37,98 39,84 40,19 Banda 1 (azul) -6,2 191,6 
    

31,62 36,25 36,35 35,39 Banda 2 (verde) -6,4 196,5 
    

19,69 26,41 30,99 33,36 Banda 3 (vermelho) -5,0 152,9 
    

53,15 62,76 47,22 42,03 Banda 4 (infravermelho 
próximo) 

-5,1 157,4 
    

  
Banda 5 (infravermelho 
médio I) 

 
-1,0 

 
31,06 7,93 10,26 12,01 12,56 

  
Banda 7 (infravermelho 
médio II) 

 
-0,35 

 
10,8 0,98 1,40 2,30 2,32 
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Onde: 
RAD (λ) = radiânca espectral (mW • m-2 • sr-1 • µm-1) 
Lmin λ = radiância espectral correspondente ao ND mínimo 
Lmax λ = radiância espectral 
ND = número digital do píxel considerado 
 
4.2.2.13 Conversão da radiância em reflectância 
 
Tabela 20. Conversão da radiância em reflectância 
 

Landsat  
ETM+ 

Irradiância solar exo-
atmosférica (Esolλ) 

Reflectância exo-atmosférica (ρ) (%) 
π d² Esol λ-1 cos θs-1 RADλ • 100 

 Monjelada Barreiro R. Bondade Descalvado 
  Banda 1 1970,00 

9,13 +/- 0,38 10,0 ± 0,36 10,46 ± 0,37 10,55 ± 0,31 
  Banda 2 1843,00 

8,7 +/- 0,25 9,9 ± 0,18 1,0 ± 0,20 9,7 ± 0,14 
 Banda 3 1555,00 

6,11 +/- 0,87 8,19 ± 1,08 9,61 ± 0,80 10,33 ± 0,75 
 Banda 4  1047,00 

25,51 +/- 2,10 30,13 ± 1,87 22,66 ± 1,60 20,17 ± 1,02 
 Banda 5  227,10 

17,92 +/- 2,39 23,18 ± 2,33 27,16 ± 2,01 28,38 ± 2,44 
 Banda 7 80,53 

6,17 +/- 1,46 8,81 ± 1,92 14,42 ± 2,06 14,58 ± 1,90 
Observação: o valor ± apresenta o desvio padrão 
 
Onde: 
ρ = reflectância exo-atmosférica; RADλ = radiância espectral no detetor, mW • m-2 • sr-1 • µm-1 
d = distância Terra-Sol, em unidades astronômicas: 1,0109 para dia 10 de maio (NASA, 2003) 
Esolλ = irradiância solar exo-atmosférica média, mW • m-2 •  sr-1 • µm-1 (NASA, 2003) 
θs = ângulo zenital solar 50,6˚; cos θs = 0,635 
A reflectância exo-atmosférico não representa a reflectância real das pastagens, pois foi 

utilizada a irradiância exo-atmosférica, ou seja, do topo da atmosfera (Esolλ). 

Entretanto, Godoy Jr e Novo (1989) observaram que a reflectância exo-atmosférica 

varia linearmente com a reflectância real dos alvos. 

 

4.2.3. Comportamento espectral de pastagens e outros usos de terra 

Para classificar a produtividade de pastagens precisa-se, além de diferenciar as pastagens 

em classes de produtividade, discriminar pasto dos outros usos de terra. Para tanto, foi 

feita uma comparação espectral entre todos os usos presentes na área de estudo. 
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4.2.3.1. Espectro azul 

Figura 47: Reflectância em média de diferentes usos de terra no espectro azul (450-520nm) 

A área em vermelho expressa a escala espectral das pastagens estudadas no espectro 

azul. Nesse espectro existe uma sobreposição espectral das pastagens com cana-de-

açúcar e água. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reflectância em Média de Diferentes Usos de Terra no Espectro Azul (450 -
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4.2.3.2. Espectro verde 

Figura 48: Reflectância em média de diferentes usos de terra no espectro verde (530-610nm) 
 
A área em vermelho expressa a escala espectral das pastagens estudadas no espectro 

verde. Nesse espectro existe uma sobreposição espectral das pastagens com cana-de-

açúcar. 

4.2.3.3. Espectro vermelho 

 
Figura 49: Reflectância em média de diferentes usos de terra no espectro vermelho (630-690nm) 

Reflectância em Média de Diferentes Usos de Terra no Espectro Verde 
(530 - 610nm), Espressada em Escala de Cinza (0 - 255)
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A área em vermelho expressa a escala espectral das pastagens estudadas no espectro 

vermelho. Nesse espectro existe uma sobreposição espectral das pastagens com cana-de-

açúcar, água, floresta nativa e eucalipto. 

4.2.3.4. Espectro infravermelho próximo 

Figura 50: Reflectância em média de diferentes usos de terra no espectro infravermelho próximo 
 

A área em vermelho expressa a escala espectral das pastagens estudadas no espectro 

infravermelho próximo. Nesse espectro existe uma sobreposição espectral das pastagens 

com cana-de-açúcar, solo nu, floresta nativa e eucalipto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reflectância em Média de Diferentes Usos de Terra no Espectro Infra-Vermelho 
Próximo (630 - 690nm), Espressada em Escala de Cinzas (0 - 255)
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4.2.3.5. Espectro infravermelho médio I 

 

Figura 51: Reflectância em média de diferentes usos de terra no espectro infravermelho médio I 

                  (1550-1750nm 

 

A área em vermelho expressa a escala espectral das pastagens estudadas no espectro 

infravermelho médio I. Nesse espectro existe uma sobreposição espectral entre as 

pastagens e cana-de-açúcar. O gráfico mostra que não existe sobreposição espectral 

entre as pastagens individuais e os outros usos de terra. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Reflectância em Média de Diferentes Usos de Terra no Espectro Infra-Vermelho 
Médio I (1550 - 1750nm), Espressada em Escala de Cinzas (0 - 255)
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4.2.3.6. Espectro infravermelho médio II 
 

 
Figura 52: Reflectância em média de diferentes usos de terra no espectro infravermelho médio II  
 

A área em vermelho expressa a escala espectral das pastagens estudadas no espectro 

infravermelho médio II. Nesse espectro existe uma sobreposição espectral geral entre as 

pastagens e cana-de-açúcar. O gráfico mostra que não existe sobreposição espectral 

entre as pastagens de produtividade alta/média-baixa e baixa e os outros usos de terra. 

 
4.2.3.7. Resumo da comparação espectral entre as pastagens e os outros usos de 

terra 

Embora os espectros visíveis (especialmente o vermelho) e o infravermelho próximo 

sejam amplamente usados para a caracterização da biomassa vegetal, ou seja da 

produtividade, existe o problema da sobreposição espectral com outros usos de terra, 

quando o interesse é classificar o uso da terra. O espectro infravermelho médio, 

entretanto, permite uma determinação espectral exclusiva para todas as quatro pastagens 

de estudo no seu espectro 2090 – 2350nm. 

4.2.4. Determinação da classificação mais adequada 

Reflectância em Média de Diferentes Usos de Terra no Espectro Infra-Vermelho 
Médio II (2090 - 2350nm), Espressada em Escala de Cinzas (0 - 255)
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 4.2.4.1. Comparação entre classificação única e seqüencial 

A tabela seguinte mostra as três melhores exatidões (em %) da classificação única e 

seqüencial, em função da detecção de produtividade alta e baixa de pastagens: 

Tabela 21. Comparação entre classificação única e seqüencial 
Classificação única Classificação seqüencial  

Detecção da produtividade 

alta/baixa de pasto 

Base: imagem original 

Detecção de 

pasto 

Detecção da produtividade 

alta/baixa de pasto 

Base: pastagens geradas por 
         B2 B3 B7 

B2  B3 B7  89,28  

B1 B2 B3 B5  87,86  

B1 B2 B3 B7  88,54  

B1 B4 B5 B7   64,76 

B2 B5 B7 NDVI 58,50  64,79 

B1 B2 B3 B5 B7 58,23   

B1 B2 B5 B7 NDVI 59,37  64,78 

Média 58,70 88,56 64,78 

 
- A classificação seqüencial possui uma exatidão maior nos três melhores resultados 

das 120 combinações com aproximadamente 6 %, se comparada com a classificação 

única. 

- Na classificação seqüencial, os três melhores resultados para a detecção de pasto e a 

produtividade de pasto não coincidem. Portanto, as variáveis uso de terra e 

produtividade requerem diferentes combinações de bandas para produzir resultados 

mais exatos. Em vista da necessidade de ajustar as combinações de bandas para cada 

variável, a classificação seqüencial obteve melhores resultados. 
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 4.2.4.2. Avaliação da estrutura do conjunto de treinamento 

Avaliou-se se o primeiro estágio da classificação seqüencial produz resultados melhores 

com um conjunto de treinamento de duas classes (pasto/não pasto) ou várias classes 

(pasto/demais usos de terra). O critério de determinação foi a média dos três melhores 

resultados dos 120 para cada conjunto de treinamento, em função da exatidão:  

Tabela 22: Avaliação da estrutura do conjunto de treinamento em função da exatidão 

 Classificação seqüencial, 1º estágio (detecção de pastagem) 

 Conjunto de treinamento com a fusão 

dos usos de terra diferentes de pasto 

em apenas uma classe 

Conjunto de treinamento sem a fusão 

dos usos de terra diferentes de pasto 

em apenas uma classe 

B2  B3  87,52 

B5 NDVI  90,45 

B7 NDVI  89,28 

B2 B3 B7 89,28  

B1 B2 B3 B5 87,86  

B1 B2 B3 B7 88,54  

Média 88,56 89,08 

 
- O conjunto de treinamento sem a fusão apresentou, na média, uma exatidão um 

pouco maior (0,52%) do que o conjunto de treinamento nos três melhores resultados. 

Essa diferença pode ser considerada como não significativa.  

- As três melhores combinações de bandas dos dois conjuntos não coincidem, ou seja, 

o conjunto de treinamento requer combinações diferentes de bandas, dependendo se 

diferentes usos de terra foram agrupados em apenas uma classe de treinamento ou 

não. 
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4.2.4.3. Determinação do tamanho do kernel 

A próxima figura mostra a capacidade de detecção de propriedades lineares no raster de 

classificação: 

            

0 x 0 3 x 3

9 x 9

5 x 5

7 x 7

 
Figura 53: Determinação do tamanho do kernel 

O kernel de 9x9 não foi capaz de classificar de maneira contínua a propriedade linear 

(rio Piracicaba). Portanto, excluiu-se este tamanho de kernel na determinação do melhor 

tamanho.  

A tabela a seguir mostra o efeito do tamanho do kernel nos melhores resultados da 

classificação única e seqüencial por meio do algoritmo Máxima Verossimilhança: 

Tabela 23. Exatidão da classificação em função do tamanho do kernel 
Classificação única Classificação seqüencial  

Produtividade de pasto Detecção de pasto Produtividade de pasto 

 0x0 3x3 5x5 7x7 0x0 3x3 5x5 7x7 0x0 3x3 5x5 7x7 

B2 B3 B7     89,3 92,4 93,8 93,8     

B1 B2 B3 B5     87,9 90,5 92,5 92,9     

B1 B2 B3 B7     88,5 92,0 93,7 93,5     

B1 B4 B5 B7         64,8 64,7 64,9 65,3

B2 B5 B7 NDVI 58,5 60,1 61,2 61,5     64,8 65,0 64,3 64,9

B1 B2 B3 B5 B7 58,2 61,1 62,7 62,5         
B1 B2 B5 B7 NDVI 59,4 60,9 61,6 61,8     64,8 64,8 64,6 64,9

Observações: Os números em negrito indicam as três melhores exatidões por classificação 
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- Em 100% dos casos, a generalização por meio do kernel melhorou a exatidão da 

classificação.  

-   Na classificação única, o melhor kernel aprimorou a exatidão na média em 4,9%. No 

primeiro estágio da classificação seqüencial (detecção de pasto) observa-se, em 

média, uma melhora de 3,3%; no segundo (detecção de produtividade) apenas de 

0,27%; portanto pode-se deduzir que a generalização aumentou a exatidão da 

detecção de pasto mas não aumentou significativamente a exatidão em termos de 

produtividade. Consequentemente, a utilidade de uma generalização por meio de 

kernels varia conforme o caso. 

- Em seis dos nove casos (67%), a melhor exatidão foi alcançada com um kernel de 

7x7. 

- A combinação das bandas B2 B3 B7 com uma generalização com kernel 5x5 ou 7x7 

resultou na melhor exatidão para a detecção de pasto. 

 

4.2.4.4. Comparação de duas classificações supervisionadas em termos de exatidão 

A tabela seguinte mostra as três melhores classificações para cada algoritmo: 

Tabela 24. Comparação de duas classificações supervisionadas em termos de exatidão 
Máxima Verossimilhança Rede Neural 

Propagação Posterior 
 

Detecção de pasto Detecção de pasto 

B5 NDVI  84,15 

B1 B5 NDVI  84,04 

B2 B3 B7 89,28  

B3 B5 NDVI  83,73 

B1 B2 B3 B5 87,86  

B1 B2 B3 B7 88,54  

Média 88,56 83,97 

 
-  O algoritmo Máxima Verossimilhança resultou em uma maior exatidão de 4,59% se 

comparada à rede neural Propagação Posterior, comparando-se os três melhores 

resultados de cada classificação. 
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-  50% dos três melhores resultados de cada classificação foram constituídos por três 

bandas, inclusive a melhor combinação (B2 B3 B7); portanto um maior número de 

bandas como entrada não leva necessariamente a um resultado mais exato na 

detecção de pasto.   

-  A banda infravermelha média I (1550 – 1750nm) tem a maior participação (67%) nos 

    melhores resultados. 

-   As três melhores combinações de bandas dos dois algoritmos não coincidem, portanto 

    a combinação mais adequada depende do algoritmo.   

 

4.2.4.5. Avaliação do desvio padrão da rede neural 

O desvio padrão apresenta pequenas divergências em termos da exatidão da 

classificação. 

Tabela 25: Avaliação do desvio padrão da rede neural 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 DP 

B5 NDVI 84,12 84,07 84,17 84,21 84,16 84,05 84,06 84,33 84,07 84,14 0,09 
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4.2.4.6. Avaliação da importância do NDVI como entrada para uma classificação 

             supervisionada 

A tabela seguinte mostra a participação do NDVI nos melhores resultados das 

classificações:  

Tabela 26. Avaliação da importância do NDVI como entrada para uma 

                  classificação supervisionada 

 Classificação única Classificação seqüencial 

Produtividade de pasto Detecção de pasto Produtividade de pasto 
Máxima 

Verossimilhança 

MV* RN** Máxima 

Verossimilhança 

B5 NDVI   Sim  

B1 B5 NDVI   Sim  

B2  B3 B7  Não   

B3 B5 NDVI   Sim  

B1 B2 B3 B5  Não   

B1 B2 B3 B7  Não   

B1 B4 B5 B7    Não 

B2 B5 B7 NDVI Sim   Sim 

B1 B2 B3 B5 B7 Não    

B1 B2 B5 B7 NDVI Sim   Sim 

*MV = Máxima Verossimilhança; ** RN = Rede Neural 
 

Em seis de doze casos, ou seja 50%, o NDVI participou nos melhores resultados. 

Somente a banda 5 superou sua performance, com 8 participações. Também se pode 

observar que a importância da sua utilização depende do algoritmo da classificação. A 

rede neural incluiu o índice de vegetação em todos os três melhores resultados para a 

detecção de pasto; a Máxima Verossimilhança não incluiu o NDVI para a mesma 

determinação.  

Além disso, pode ser observado que a banda do infravermelho próximo (banda 4) 

participou apenas uma vez diretamente. 
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5 - CONCLUSÕES 

Estoque de carbono no solo em função de manejo de pasto 

A pesquisa constatou uma boa correlação entre o manejo do pasto, ou seja a 

produtividade, e seus respectivos estoques de carbono no solo. Portanto, existe 

efetivamente a potencialidade de estocar mais carbono no solo adotando-se um melhor 

manejo de pastagem. Estima-se esse potencial em até aproximadamente 22 Mg ha-1 

(50cm profundidade) em solos arenosos de Cerrado sob pastagens degradadas. O 

parâmetro de produtividade IAF demonstrou possuir uma correlação particularmente boa 

(r = 0,97) com os estoques de carbono no solo. Recomenda-se pesquisar essa correlação 

sob diferentes condições climáticas, pedologicas, topográficas e vegetacionais, em 

pastagens e outros usos de terra, para fins de validação. 

 

Mapeamento dos estoques de carbono no solo por meio do mapeamento da 

produtividade de pasto 

Devido ao baixo grau de exatidão (65,3% com duas classes) da classificação 

radiométrica para a determinação da produtividade de pasto, essa metodologia foi 

decartada para o mapeamento da potencialidade de aumento do seqüestro de carbono em 

pastagens. Isso pode ser explicado por dois fatores: a resolução espacial e a resolução 

espectral da imagem de satélite. O autor acredita que a resolução espacial é o principal 

fator do baixo grau de exatidão da classificação radiométrica, pelas razões descritas 

abaixo:  

- as pastagens ocorrem na área de estudo em uma escala pequena (até menos que 1ha) 

- devido ao fato de o boi ter locais preferidos para pastar, cria-se uma heterogeneidade 

dentro da pastagem, o que aumenta o desvio padrão e consequentemente prejudica a 

separabilidade entre as classes de produtividade 

- parte das pastagens encontram-se em áreas de maior declive, onde o uso de técnicas 

agrícolas mais mecanizadas é dificultada pela topografia. O sombreamento nessas 

áreas aumenta a heterogeneidade, causando os mesmos efeitos já descritos no item 

anterior. 
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Lauver (1997) mapeou a produtividade de pasto (duas classes) em Kansas, EUA, com 

imagens de satélite de Landsat Thematic Mapper (TM) 5. Esse estudo concluiu que é 

possível mapear a produtividade de pasto por meio de imagens de satélite com a 

integração de dados de campo. Porém, considera-se necessário examinar os fatores 

abióticos (solo e topografia) e a possibilidade de usar dados radiométricos 

multitemporais. 

O autor deste trabalho concorda com a abordagem que prevê o uso de imagens de 

satélite tomadas em épocas diferentes, com a finalidade de calibrar o comportamento 

espectral das pastagens.  

Apesar da exatidão insatisfatória para discriminar diferentes níveis de produtividade de 

pasto, conseguiu-se separar as pastagens de outros usos de terra com uma exatidão de 

93,7% (B2 B3 B7). Recomenda-se pesquisar a exatidão das entradas de bandas bem-

sucedidas sob diferentes condições climáticas, pedológicas, topográficas e vegetacionais 

de pastagens, com a presença de outros usos de terra na imagem de satélite, para fins de 

validação. 

 

Mapeamento dos estoques de carbono por meio do IAF 

Existe uma outra abordagem promissora para o mapeamento de estoques de carbono no 

solo. Em vez de usar classificações supervisionadas, pode-se explorar a boa correlação 

(r = 0,97) entre o IAF e o estoque de carbono no solo, o que abre a possibilidade de 

estimar o estoque de carbono no solo por meio do IAF. O IAF pode ser deduzido em 

imagens de satélites pelo NDVI, que possui comprovadamente uma boa correlação com 

o IAF (Friedl, 1997; Price & Bausch, 1995; Turner et al., 1999; Gupta, Prasad & 

Vijayan, 2000). Recomenda-se executar um mapeamento de estoques de carbono por 

meio do IAF gerado na imagem de satélite e validar os resultados com dados de campo 

de pastagem e outros usos de terra. 
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Mapeamento de estoques de carbono no solo por meio da reflectância das 

pastagens 

A análise de regressão constatou uma boa correlação entre as reflectâncias de pastagens 

e os respectivos estoques de carbono no solo. As melhores correlações foram obtidas nos 

espectros do vemelho (r = 0,96) e infravermelho médio I (0,944). Recomenda-se um 

mapeamento por meio dessas regressões. Primeiro separam-se as pastagens dos outros 

usos de terra pela classificação supervisionada Máxima Verossimilhança, seguida por 

generalização com um kernel 7x7 (93,7% exatidão), para evitar problemas de 

sobreposição espectral com outros usos de terra, o que ocorre especialmente no espectro 

vermelho. O mapeamento gerado deve ser comparado com dados de campo para fins de 

validação. 

 

Finalizando, existe uma razoável probabilidade de que o estoque de carbono no solo 

possa ser estimado em pastagens por meio de imagens de satélite, com um grau de 

exatidão satisfatória.  
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6 – ANEXOS 

6.1 Anexo A 

 

Características, configurações usadas do receptor de GPS GeoExplorer 

II e tratamentos dos dados 
 

Características gerais 
- receptor com 6 canais paralelos/seqüenciais com portadora L1, código C/A 

 

Configurações usadas 
- modo de captura: alta precisão com 300 sinais capturados por localização 

 

- taxa de captura: 5 segundos (igual estação de base) 

 

- máscara de elevação: 17º 

 

- máscara de redução de ruído do sinal: 6 

 

- máscara de diluição da precisão da posição: 4 

 

Processamento dos dados 
- pós-processamento (DGPS) com dados da estação de base GPS da ESALQ (Escola 

Superior de Agricultura Luiz de Queiroz) 

- pós-processamento e exportação dos GCPs para um SIG por meio do software 

PATHFINDER 
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6.2 Anexo B 

Informações adicionais sobre Landsat 7 
 

- altitude:        705km 

- inclinação;         98,2º 

- órbita:          polar, hélio-sincrona 

- cruza o equador:        10:00h 

- período de revolução:        99 minutos 

- repetição de cobertura:       16 dias 

- largura de passagem:        183km 

 

6.3 Anexo C 

Parâmetros da correção atmosférica pelo ATCOR (software no 
ambiente ERDAS) 

 

- arquivo de calibração: 17etm chamonix, determinado por meio do submódulo 

SPECTRA 

   modelo atmosférico para a região solar: 

-     tipo de aerosoil: rural, descrito em Shettle & Fenn (1979) 

- tipo de atmosfera: tropical; a atmosfera foi calculada através de Lookup Tables, 

derivados por meio do modelo de transferência radioativa MODTRAN-4, utilizando os 

parâmetros pressão de ar, temperatura do ar, umidade relativa, umidade absoluta com 

um conteúdo de vapor de água de 4,11 g/cm². 

- profundidade ótica (visibilidade): 25km, determinado por meio do submódulo 

SPECTRA 

- elevação: 550m 

- remoção de névoa: 

1. seleção dos píxeis: 

ND > µTC + T3·· σTC 

ND = Digital number, µTC = média da transformação tasseled cap de névoa, T3 = 1,5, 
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σTC = desvio padrão da transformação tasseled cap de névoa, TC = Componente de 

tasseled cap de névoa = 0,846 ● banda azul – 0,464 ● banda vermelho 

2. exclusão de píxeis “urbanos” com alto ND na banda azul: 

ND > µred + T4 · σred 

µred = média de ND da banda vermelha, T4 = 2, σred = desvio padrão de ND da banda 

vemelho 

- remoção de nuvens: 

ND > µblue + T5 · σblue 

µblue = media de ND da banda azul, T5 = 4, σblue = desvio padrão de ND da banda azul 

- propriedades da máscara de névoa: 

- raio para transformação gradual entre regiões de névoa e regiões sem névoa: 2000m 

- tamanho mínimo de polígonos de névoa e nuvens: 300m 

- algoritmo da transformação gradual entre regiões de névoa e regiões sem névoa: 

“histogramm matching” 

   NDnew = NDold – wi (µhaze - µclear) 

   wi = coeficientes para cinco níveis de contorno para a região de transição entre a região 

de névoa e a região sem névoa, µhaze = média de ND dos píxeis da região de névoa, µclear 

= média de ND dos píxeis da região sem névoa. 
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Classificação 

Seqüencial 

 Alta 

produtividade

Baixa 

produtividade

Detecção de pasto Alta 

produtividade 

Baixa 

produtividade 

 Base: Imagem original Conjunto de 

Treinamento 

Rede 

Neural 

Base: Pastagens geradas por B2 

B3 B7 

   P/NP* TC** P/NP   

B1 B2 
Exatidão Produtor 

 

42,23 

 

55,41 

 

92,56 

 

96,50 

 

92,82 

 

47,21 

 

74,73 

Exatidão Usuário 59,22 24,24 73,12 77,53 49,27 81,12 38,11 

Exatidão Total  50,73 39,83 82,84 87,02 71,05 64,17 56,42 

Exatidão Produtividade 45,28   60,30 

B1 B3       

Exatidão Produtor 3,76 98,67 98,76 99,55 97,24 65,76 56,82 

Exatidão Usuário 38,00 33,33 50,33 64,61 36,62 80,73 37,62 

Exatidão Total  20,88 66,00 74,55 82,08 66,93 73,25 47,22 

Exatidão Produtividade 43,44   60,24 

B1 B4       

Exatidão Produtor 53,37 67,85 95,38 99,34 89,58 33,94 87,36 

Exatidão Usuário 62,83 18,18 47,15 49,20 26,87 82,94 41,30 

Exatidão Total  58,10 43,02 72,84 74,12 31,05 68,00  58,24 
Exatidão Produtividade 50,56   63,12 

B1 B5       

Exatidão Produtor 41,85 71,54 97,02 97,52 76,37 47,34 77,61 

Exatidão Usuário 33,37 41,51 58,69 66,81 78,93 82,64 39,56 

Exatidão Total  37,61 56,53 77,86 82,17 77,65 64,99 58,56 

Exatidão Produtividade 47,07   61,78 

B1 B7       

Exatidão Produtor 49,52 71,15 96,14 97,28 96,74 55,69 73,27 

Exatidão Usuário 64,71 25,95 62,00 70,18 28,81 82,92 41,49 

Exatidão Total  57,12 48,55 79,07 83,73 62,78 69,31 57,38 

Exatidão Produtividade 52,84   63,35 

B1 BNDVI       

Exatidão Produtor 50,28 58,63 98,95 99,80 99,84 55,52 72,72 

Exatidão Usuário 67,59 22,26 50,94 53,66 29,23 82,44 41,47 

Exatidão Total  58,94 40,45 74,95 76,73 64,54 68,98 57,10 

Exatidão Produtividade 49,70   63,04 

B2 B3       

        

 

Resultados da classificação radiométrica 
6.4 Anexo D 
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Neural 

Base: Pastagens geradas por B2 
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   P/NP* TC** P/NP   
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Exatidão Produtor 54,48 60,16 95,16 95,37 97,87 55,91 75,81 

Exatidão Usuário 69,47 33,78 79,53 79,67 38,32 83,90 43,28 

Exatidão Total  61,98 46,97 87,35 87,52 68,10 69,91 59,55 

Exatidão Produtividade 54,48   64,73 

B2 B4       

Exatidão Produtor 49,95 65,93 56,54 57,18 99,84 58,18 68,63 

Exatidão Usuário 54,08 24,44 99,01 98,24 29,23 81,64 40,64 

Exatidão Total  52,02 45,19 77,78 77,71 64,54 69,91 54,64 

Exatidão Produtividade 48,61   62,28 

B2 B5       

Exatidão Produtor 15,31 95,70 95,38 99,34 89,58 33,94 87,36 

Exatidão Usuário 38,61 38,44 57,77 64,80 69,46 84,65 39,17 

Exatidão Total  26,96 67,07 76,58 82,07 79,52 59,30 63,27 
Exatidão Produtividade 47,02   61,29 

B2 B7       

Exatidão Produtor 32,86 82,90 97,10 99,05 99,61 48,28 77,97 

Exatidão Usuário 42,24 37,29 70,00 68,16 37,15 82,3 40,81 

Exatidão Total  37,55 60,10 83,55 83,61 68,38 65,29 59,39 

Exatidão Produtividade 48,83   62,34 

B2 NDVI       

Exatidão Produtor 49,52 71,15 96,14 97,28 96,74 55,69 73,27 

Exatidão Usuário 64,71 25,95 62,00 70,18 28,81 82,92 41,49 

Exatidão Total  57,12 48,55 79,07 83,73 62,78 69,31 57,38 

Exatidão Produtividade 52,84   63,35 

B3 B4       

Exatidão Produtor 50,28 58,63 98,95 99,80 99,84 55,52 72,72 

Exatidão Usuário 67,59 22,26 50,94 53,66 29,23 82,44 41,47 

Exatidão Total  58,94 40,45 74,95 76,73 64,54 68,98 57,10 

Exatidão Produtividade 49,70   63,04 

B3 B5       

Exatidão Produtor 56,70 64,90 96,05 97,70 99,87 55,84 75,00 

Exatidão Usuário 35,88 41,61 62,50 64,45 32,38 85,02 40,07 

Exatidão Total  46,29 53,26 79,28 81,08 66,13 70,43 57,54 

Exatidão Produtividade 49,78   63,99 

B3 B7       

Exatidão Produtor 15,31 87,69 97,52 99,21 98,68 51,76 75,46 

Exatidão Usuário 20,27 37,34 61,81 61,64 36,98 83,25 39,91 

Exatidão Total  17,79 62,52 79,67 80,43 67,83 67,51 57,69 

Exatidão Produtividade 40,16   62,60 
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B3 NDVI       

Exatidão Produtor 45,,95 66,97 98,49 99,72 28,36 52,91 74,15 

Exatidão Usuário 68,80 24,96 48,65 57,87 22,31 82,64 40,38 

Exatidão Total  57,38 45,97 73,57 78,80 25,34 67,78 57,27 

Exatidão Produtividade 51,68   62,53 

B4 B5       

Exatidão Produtor 41,39 79,56 98,63 95,03 67,06 48,14 76,06 

Exatidão Usuário 48,94 21,06 62,61 53,09 86,82 82,19 39,00 

Exatidão Total  45,17 50,31 80,62 74,06 76,94 65,17 57,53 

Exatidão Produtividade 47,74   61,35 

B4 B7       

Exatidão Produtor 44,76 74,12 99,12 98,51 67,11 54,46 74,38 

Exatidão Usuário 58,65 21,10 66,14 60,94 71,38 83,20 41,22 

Exatidão Total  51,71 47,10 82,63 79,73 69,25 68,83 57,8 

Exatidão Produtividade 49,41   63,32 

B4 NDVI       

Exatidão Produtor 49,04 67,04 99,08 99,88 17,42 54,21 72,18 

Exatidão Usuário 58,15 19,71 48,45 51,18 19,87 82,03 40,22 

Exatidão Total  58,04 43,38 73,77 75,53 18,65 68,12 56,2 

Exatidão Produtividade 50,71   62,16 

B5 B7       

Exatidão Produtor 54,47 66,56 97,31 96,96 78,24 56,55 71,77 

Exatidão Usuário 50,89 36,15 74,62 70,39 75,33 82,98 40,42 

Exatidão Total  52,68 51,36 85,97 83,68 76,79 69,77 56,10 

Exatidão Produtividade 52,02   62,94 

B5 NDVI       

Exatidão Produtor 59,88 65,35 98,11 97,90 86,47 58,58 71,45 

Exatidão Usuário 62,52 19,76 65,83 83,00 81,83 82,87 42,24 

Exatidão Total  61,2 42,56 81,97 90,45 84,15 70,73 56,85 

Exatidão Produtividade 51,88   63,79 

B7 NDVI       

Exatidão Produtor 51,82 70,85 98,59 96,55 99,89 58,03 71,76 

Exatidão Usuário 57,98 23,95 65,92 82,01 29,24 83,15 41,58 

Exatidão Total  54,9 47,4 82,26 89,28 64,57 70,59 56,67 

Exatidão Produtividade 51,15   63,63 

B1 B2 B3       

Exatidão Produtor 53,56 57,95 93,78 93,90 99,18 55,17 76,12 

Exatidão Usuário 73,15 32,00 75,63 80,61 37,27 84,22 42,36 

Exatidão Total  63,36 44,98 84,71 87,26 68,23 69,70 59,24 
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Exatidão Produtividade 54,17   64,47 

B1 B2 B4       

Exatidão Produtor 50,67 65,53 96,84 95,77 99,84 56,94 71,30 

Exatidão Usuário 61,90 30,83 62,34 59,93 29,23 82,14 41,68 

Exatidão Total  56,29 48,18 79,59 77,85 64,54 69,54 56,49 

Exatidão Produtividade 52,24   63,02 

B1 B2 B5       

Exatidão Produtor 29,57 84,58 94,69 97,60 99,84 36,20 84,95 

Exatidão Usuário 52,32 37,36 71,14 71,54 32,31 83,08 39,48 

Exatidão Total  40,95 60,97 82,92 84,57 66,08 59,64 62,22 
Exatidão Produtividade 50,96   60,93 

B1 B2 B7       

Exatidão Produtor 35,58 78,66 96,54 96,73 98,71 47,89 79,38 

Exatidão Usuário 55,24 37,34 70,53 73,12 37,32 84,04 40,17 

Exatidão Total  45,41 58,00 83,54 84,93 68,02 65,97 59,78 

Exatidão Produtividade 51,71   62,88 

B1 B2 NDVI       

Exatidão Produtor 49,95 65,17 95,69 95,58 20,39 55,49 73,39 

Exatidão Usuário 72,52 35,05 64,20 70,86 77,66 83,01 41,30 

Exatidão Total  61,24 50,11 79,95 83,22 49,03 69,25 57,35 

Exatidão Produtividade 55,68   63,3 

B1 B3 B4       

Exatidão Produtor 49,54 67,61 98,52 98,72 98,05 55,21 72,95 

Exatidão Usuário 59,73 30,75 51,46 54,22 37,67 82,40 41,53 

Exatidão Total  54,64 49,18 74,99 76,47 67,86 68,81 57,24 

Exatidão Produtividade 51,91   63,03 

B1 B3 B5       

Exatidão Produtor 57,22 64,18 96,05 97,49 49,12 56,07 74,54 

Exatidão Usuário 37,10 41,95 62,59 65,04 87,65 84,77 40,17 

Exatidão Total  47,16 53,07 79,32 81,27 68,39 70,42 57,36 

Exatidão Produtividade 50,12   63,89 

B1 B3 B7       

Exatidão Produtor 17,74 88,66 98,46 99,25 74,69 51,94 75,90 

Exatidão Usuário 23,91 37,27 52,20 61,52 57,60 83,66 39,93 

Exatidão Total  20,83 62,97 75,33 80,39 66,15 67,8 57,92 

Exatidão Produtividade 41,9   62,86 

B1 B3 NDVI       

Exatidão Produtor 45,20 66,97 98,12 99,57 75,69 52,30 73,94 

Exatidão Usuário 68,84 29,88 49,66 58,40 26,36 82,19 40,27 
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Exatidão Total  57,02 48,43 73,89 78,99 51,03 67,25 57,11 

Exatidão Produtividade 52,73   62,18 

B1 B4  B5       

Exatidão Produtor 20,81 66,97 97,56 97,92 63,54 50,99 75,06 

Exatidão Usuário 27,34 30,25 65,67 64,47 87,56 82,41 40,05 

Exatidão Total  24,08 48,61 81,62 81,20 75,55 66,7 57,56 

Exatidão Produtividade 36,35   62,13 

B1 B4  B7       

Exatidão Produtor 46,63 76,22 98,57 97,30 98,57 54,37 74,16 

Exatidão Usuário 62,57 31,44 64,63 61,85 64,63 83,14 40,96 

Exatidão Total  54,6 53,83 81,60 79,58 81,60 68,76 57,56 

Exatidão Produtividade 54,22   63,16 

B1 B4 NDVI       

Exatidão Produtor 48,63 67,07 98,93 99,09 19,36 54,42 72,58 

Exatidão Usuário 58,13 31,88 49,60 51,97 39,83 82,29 40,48 

Exatidão Total  53,38 49,26 74,27 75,53 29,60 68,36 56,53 

Exatidão Produtividade 51,32   62,45 

B1 B5 B7       

Exatidão Produtor 54,89 66,50 96,56 96,57 99,84 55,74 72,06 

Exatidão Usuário 53,46 36,89 62,46 69,85 29,30 82,99 39,97 

Exatidão Total  54,11 51,70 79,51 83,21 64,57 69,37 56,02 

Exatidão Produtividade 52,91   62,70 

B1 B5 NDVI       

Exatidão Produtor 59,21 66,38 97,33 97,73 86,95 58,39 72,47 

Exatidão Usuário 62,21 36,65 67,13 72,93 81,12 83,39 42,39 

Exatidão Total  60,71 51,52 82,23 85,33 84,04 70,89 57,43 

Exatidão Produtividade 56,12   64,16 

B1 B7 NDVI       

Exatidão Produtor 50,00 72,78 98,49 96,77 99,84 56,61 72,70 

Exatidão Usuário 58,65 36,43 64,53 71,72 29,23 83,03 41,52 

Exatidão Total  54,36 54,61 81,51 84,25 64,54 69,82 57,11 

Exatidão Produtividade 54,49   63,47 

B2 B3 B4       

Exatidão Produtor 53,02 66,67 98,04 96,12 33,68 57,34 70,66 

Exatidão Usuário 60,83 33,37 61,68 59,46 76,46 82,38 40,91 

Exatidão Total  56,93 50,02 79,86 77,79 55,07 69,86 55,76 

Exatidão Produtividade 53,48   62,81 

B2 B3 B5       

Exatidão Produtor 47,91 76,86 93,27 98,08 99,79 48,64 80,66 
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Exatidão Usuário 61,73 38,60 81,07 71,38 36,29 84,89 41,28 

Exatidão Total  54,82 57,73 87,17 84,73 68,04 66,77 60,97 

Exatidão Produtividade 56,28   63,87 

B2 B3 B7       

Exatidão Produtor 46,75 75,62 94,91 97,56 99,63 50,80 76,71 

Exatidão Usuário 67,62 37,54 83,65 75,61 37,20 83,08 40,91 

Exatidão Total  57,19 56,58 89,28 86,59 68,42 66,94 58,81 

Exatidão Produtividade 56,89    62,88  

3 x 3   92,4       

5 x 5   93,8       

7 x7   93,8       

B2 B3 NDVI       

Exatidão Produtor 48,11 64,58 97,98 96,47 31,49 54,12 71,70 

Exatidão Usuário 71,22 30,56 61,50 63,80 79,80 81,77 39,99 

Exatidão Total  59,67 34,07 79,74 80,14 55,65 67,95 55,85 

Exatidão Produtividade 46,87   61,90 

B2 B4  B5       

Exatidão Produtor 48,33 76,84 98,09 98,87 99,79 55,06 71,37 

Exatidão Usuário 50,82 36,50 53,81 61,30 29,22 81,52 40,90 

Exatidão Total  49,58 56,67 75,95 80,09 64,51 68,29 56,14 

Exatidão Produtividade 53,13  62,22 

B2 B4  B7      

Exatidão Produtor 46,65 71,36 98,24 98,49 62,59 56,37 72,46 

Exatidão Usuário 54,11 34,68 51,68 61,02 74,72 83,08 40,91 

Exatidão Total  50,38 53,02 74,96 79,76 68,66 69,73 56,69 

Exatidão Produtividade 51,70   63,21 

B2 B4 NDVI       

Exatidão Produtor 51,77 65,84 97,61 98,49 100,00 55,57 71,69 

Exatidão Usuário 63,54 32,29 62,23 61,02 29,25 81,99 41,03 

Exatidão Total  57,66 49,07 79,92 79,76 64,63 68,78 56,36 

Exatidão Produtividade 53,37   62,57 

B2 B5 B7       

Exatidão Produtor 47,87 75,56 95,48 97,88 74,24 50,60 76,80 

Exatidão Usuário 47,18 39,47 56,37 64,08 77,66 83,10 40,82 

Exatidão Total  47,53 57,52 75,93 80,98 75,95 66,85 58,81 

Exatidão Produtividade 52,53   62,83 

B2 B5 NDVI       

Exatidão Produtor 54,53 70,25 97,11 98,09 89,37 55,81 73,91 

Exatidão Usuário 68,78 35,99 62,80 76,76 76,03 83,18 41,99 
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Exatidão Total  61,66 53,12 79,96 87,43 82,70 69,50 57,95 

Exatidão Produtividade 57,39   63,73 

B2 B7 NDVI       

Exatidão Produtor 48,02 72,52 98,15 97,15 90,66 54,60 74,13 

Exatidão Usuário 71,26 36,29 62,55 74,09 74,78 83,36 40,76 

Exatidão Total  59,64 54,41 80,35 85,62 82,72 68,98 57,45 

Exatidão Produtividade 57,03   63,22 

B3 B4  B5       

Exatidão Produtor 52,62 72,27 97,52 98,43 67,03 53,27 73,87 

Exatidão Usuário 53,05 34,45 66,67 61,78 86,08 82,48 40,64 

Exatidão Total  52,84 53,36 82,10 80,11 76,56 67,88 57,26 

Exatidão Produtividade 53,10   62,57 

B3 B4  B7       

Exatidão Produtor 47,57 77,94 98,26 98,11 45,04 53,87 73,36 

Exatidão Usuário 57,50 33,31 59,80 60,60 70,51 82,71 40,21 

Exatidão Total  52,54 55,63 79,03 79,36 57,78 68,29 56,79 

Exatidão Produtividade 54,09   62,54 

B3 B4 NDVI       

Exatidão Produtor 49,24 61,12 96,91 93,08 6,97 50,00 75,36 

Exatidão Usuário 62,54 33,17 45,70 54,75 10,12 82,88 38,71 

Exatidão Total  55,89 47,15 71,31 73,92 8,55 66,44 57,04 

Exatidão Produtividade 51,52   61,74 

B3 B5 B7       

Exatidão Produtor 55,96 68,80 95,78 97,38 99,87 55,64 72,44 

Exatidão Usuário 48,10 37,40 61,94 64,64 30,58 83,33 39,74 

Exatidão Total  52,03 53,1 78,86 81,01 65,23 69,49 56,09 

Exatidão Produtividade 52,57   62,79 

B3 B5 NDVI       

Exatidão Produtor 49,52 72,98 97,78 98,32 87,40 50,68 74,66 

Exatidão Usuário 62,74 29,94 67,07 64,74 80,05 82,12 39,74 

Exatidão Total  56,13 51,46 82,43 81,53 83,73 66,4 57,2 

Exatidão Produtividade 53,80   61,80 

B3 B7 NDVI       

Exatidão Produtor 43,28 78,06 98,48 98,02 21,23 51,28 74,69 

Exatidão Usuário 66,72 30,88 59,24 64,36 21,45 82,67 39,43 

Exatidão Total  55,00 54,47 78,86 81,19 21,34 66,96 57,06 

Exatidão Produtividade 54,74   62,01 

B4 B5 B7       

Exatidão Produtor 54,59 74,22 97,77 98,79 65,56 59,13 72,17 
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Exatidão Usuário 51,75 34,61 54,65 61,49 86,65 83,41 42,72 

Exatidão Total  53,17 54,42 76,21 80,14 76,11 71,27 57,45 

Exatidão Produtividade 53,80   64,36 

B4 B5 NDVI       

Exatidão Produtor 52,82 69,99 97,03 98,16 60,67 52,51 73,73 

Exatidão Usuário 55,22 31,56 65,99 62,14 87,68 82,20 40,20 

Exatidão Total  54,02 50,78 81,51 80,15 74,18 67,34 56,97 

Exatidão Produtividade 52,40   62,16 

B4 B7 NDVI       

Exatidão Produtor 46,48 76,11 98,20 97,65 30,07 53,35 73,79 

Exatidão Usuário 61,35 31,59 59,90 62,13 64,36 82,93 39,85 

Exatidão Total  53,92 53,85 79,05 79,89 47,22 68,14 56,82 

Exatidão Produtividade 53,89   62,48 

B5 B7 NDVI       

Exatidão Produtor 62,49 62,38 97,80 97,31 87,90 61,90 69,36 

Exatidão Usuário 63,44 37,94 57,43 76,34 77,90 83,27 42,49 

Exatidão Total  62,97 50,16 77,62 86,83 82,90 72,59 55,93 

Exatidão Produtividade 56,57   64,26 

B1 B2 B3 B4       

Exatidão Produtor 52,81 66,98 97,13 95,96 99,84 56,54 71,79 

Exatidão Usuário 64,44 31,86 63,92 60,84 29,23 82,25 41,68 

Exatidão Total  58,63 49,42 80,53 78,40 64,54 69,34 56,74 

Exatidão Produtividade 54,03   63,04 

B1 B2 B3 B5       

Exatidão Produtor 48,87 65,68 94,11 97,76 99,82 49,19 80,41 

Exatidão Usuário 65,68 38,14 81,60 73,58 34,79 85,04 41,16 

Exatidão Total  57,28 51,91 87,86 85,67 67,31 67,12 60,79 

Exatidão Produtividade 54,60    63,96  

3 x 3   90,5       

5 x 5   92,5       

7 x 7   92,9       

B1 B2 B3 B7       

Exatidão Produtor 46,05 74,47 95,69 97,15 99,74 50,03 77,40 

Exatidão Usuário 69,32 37,22 81,39 76,91 37,18 83,59 40,23 

Exatidão Total  57,68 55,85 88,54 87,03 68,46 66,81 58,82 

Exatidão Produtividade 56,77   62,82 

3 x 3   92,00     

5 x 5   93,70     

7 x 7   93,50     
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B1 B2 B3 NDVI       

Exatidão Produtor 47,52 64,67 97,26 95,94 99,74 53,45 72,27 

Exatidão Usuário 72,38 30,51 63,25 64,95 29,21 81,63 40,25 

Exatidão Total  59,95 47,59 80,26 80,45 64,48 67,,54 56,26 

Exatidão Produtividade 53,77   61,90 

B1 B2  B4  B5       

Exatidão Produtor 50,79 74,03 97,53 97,66 66,69 55,22 72,58 

Exatidão Usuário 58,91 34,99 62,52 65,53 85,73 82,43 41,02 

Exatidão Total  54,85 54,51 80,03 81,60 76,21 68,83 56,80 

Exatidão Produtividade 54,68   62,82 

B1 B2 B4 B7       

Exatidão Produtor 47,93 71,96 97,88 96,30 99,82 55,74 73,30 

Exatidão Usuário 63,31 33,14 60,15 64,76 29,23 83,22 41,08 

Exatidão Total  55,62 52,55 79,02 80,53 64,53 69,48 57,19 

Exatidão Produtividade 54,09   63,34 

B1 B2 B4 NDVI       

Exatidão Produtor 51,92 66,08 97,08 95,62 35,81 55,34 72,11 

Exatidão Usuário 66,27 32,01 63,52 60,40 75,82 82,08 41,15 

Exatidão Total  59,10 49,05 80,3 78,01 55,82 68,71 56,63 

Exatidão Produtividade 54,08   62,67 

B1 B2 B5 B7       

Exatidão Produtor 50,10 59,57 95,19 97,67 92,13 51,60 76,29 

Exatidão Usuário 74,79 38,71 64,91 70,68 64,64 83,50 40,39 

Exatidão Total  62,45 49,14 80,05 84,18 78,39 67,55 58,34 

Exatidão Produtividade 55,80   62,95 

B1 B2 B5 NDVI       

Exatidão Produtor 54,87 70,20 97,01 97,93 80,11 56,10 74,25 

Exatidão Usuário 70,67 35,64 65,98 71,82 85,90 83,44 42,23 

Exatidão Total  62,77 52,92 81,50 84,88 83,01 69,77 58,24 

Exatidão Produtividade 57,85   64,01 

3 x 3 58,79     

5 x 5 59,32     

7 x 7 59,72     

B1 B2 B7 NDVI       

Exatidão Produtor 47,75 72,52 97,92 96,09 99,79 54,12 74,27 

Exatidão Usuário 72,87 36,01 67,14 74,94 29,22 83,39 40,40 

Exatidão Total  60,31 54,27 82,53 85,52 64,51 68,76 57,34 

Exatidão Produtividade 57,29   63,05 

B1 B3 B4 B5       
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Exatidão Produtor 53,35 72,26 97,00 98,20 65,30 53,58 73,80 

Exatidão Usuário 56,39 33,70 68,46 63,11 86,51 82,46 40,88 

Exatidão Total  54,87 52,98 82,73 80,66 75,91 68,02 57,34 

Exatidão Produtividade 53,93   62,68 

B1 B3 B4  B7       

Exatidão Produtor 47,06 76,71 98,25 97,91 99,82 53,33 74,11 

Exatidão Usuário 60,77 32,33 61,35 61,82 29,23 83,04 40,05 

Exatidão Total  53,92 54,52 79,80 79,87 64,53 68,19 57,08 

Exatidão Produtividade 54,22   62,64 

B1 B3 B4 NDVI       

Exatidão Produtor 48,58 61,22 96,81 92,90 30,31 50,78 74,97 

Exatidão Usuário 62,45 33,02 46,38 54,88 23,77 83,13 38,54 

Exatidão Total  55,52 47,12 71,56 73,89 27,04 66,96 56,76 

Exatidão Produtividade 51,32   61,86 

B1 B3 B5 B7       

Exatidão Produtor 55,77 50,04 95,98 97,38 99,87 55,72 72,32 

Exatidão Usuário 68,17 37,22 62,01 65,88 29,90 83,27 39,78 

Exatidão Total  61,97 43,63 79,00 81,63 64,89 69,50 56,05 

Exatidão Produtividade 52,80   62,78 

B1 B3 B5 NDVI       

Exatidão Produtor 50,14 73,06 97,45 98,06 98,34 51,17 74,80 

Exatidão Usuário 64,43 29,78 68,57 66,18 32,84 82,39 39,93 

Exatidão Total  57,29 51,42 83,01 82,12 65,59 66,78 57,37 

Exatidão Produtividade 54,36   62,08 

B1 B3 B7 NDVI       

Exatidão Produtor 42,29 76,50 98,38 98,12 1,76 50,61 74,92 

Exatidão Usuário 67,27 31,41 61,19 65,06 25,00 82,60 39,20 

Exatidão Total  54,78 53,96 79,76 81,59 13,38 66,61 57,06 

Exatidão Produtividade 54,37   61,84 

B1 B4  B5 B7       

Exatidão Produtor 58,57 72,30 97,66 98,36 99,34 59,84 72,49 

Exatidão Usuário 60,60 33,32 58,50 64,03 33,03 84,05 42,70 

Exatidão Total  59,59 52,81 78,08 81,20 66,19 71,95 57,56 

Exatidão Produtividade 56,20   64,76 
3 x 3     64,65 

5 x 5     64,88 

7 x 7     65,31 
B1 B4  B5 NDVI       

Exatidão Produtor 53,52 70,16 98,03 98,03 23,68 53,13 73,76 
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Exatidão Usuário 56,55 31,58 63,28 63,28 35,86 82,42 40,45 

Exatidão Total  55,04 50,87 80,66 80,66 29,77 67,78 57,11 

Exatidão Produtividade 52,96    62,45 

B1 B4 B7 NDVI        

Exatidão Produtor 46,20 75,50 98,11 97,45 29,10 53,59 73,51 

Exatidão Usuário 60,22 33,01 61,03 62,91 26,50 82,86 39,87 

Exatidão Total  53,21 54,26 79,57 80,18 27,80 68,23 56,69 

Exatidão Produtividade 53,74   62,46 

B1 B5 B7 NDVI       

Exatidão Produtor 62,55 64,45 97,52 97,53 89,19 61,54 69,91 

Exatidão Usuário 64,29 37,22 60,08 74,55 76,09 83,39 42,55 

Exatidão Total  63,42 50,84 78,80 86,04 82,64 72,47 56,23 

Exatidão Produtividade 57,13    64,35 

B2 B3 B4 B5        

Exatidão Produtor 55,21 72,00 97,99 98,25 69,30 55,42 72,24 

Exatidão Usuário 56,83 35,81 65,91 64,28 84,18 82,20 41,20 

Exatidão Total  56,02 53,91 81,95 81,27 76,74 68,81 56,72 

Exatidão Produtividade 54,97    62,77 

B2 B3 B4 B7        

Exatidão Produtor 49,30 73,72 98,18 97,52 61,35 54,77 72,44 

Exatidão Usuário 60,12 33,47 64,19 64,87 77,32 82,66 40,05 

Exatidão Total  54,71 53,60 81,19 81,20 69,34 68,72 56,25 

Exatidão Produtividade 54,16    62,49 

B2 B3 B4 NDVI        

Exatidão Produtor 48,73 60,75 96,38 93,23 99,95 51,34 73,87 

Exatidão Usuário 68,26 32,95 56,56 62,25 29,25 82,58 38,63 

Exatidão Total  58,50 46,85 76,47 77,74 64,60 66,96 56,25 

Exatidão Produtividade 52,68    61,61 

B2 B3 B5 B7        

Exatidão Produtor 55,93 72,56 94,91 98,05 99,87 55,17 74,65 

Exatidão Usuário 62,66 39,37 71,24 70,65 34,14 83,83 41,14 

Exatidão Total  59,30 55,97 83,08 84,35 67,01 69,5 57,90 

Exatidão Produtividade 57,64    63,70 

B2 B3 B5 NDVI        

Exatidão Produtor 51,70 72,16 97,88 98,16 73,66 52,61 73,31 

Exatidão Usuário 67,46 31,46 66,39 66,79 86,37 82,01 40,07 

Exatidão Total  59,58 51,81 82,14 82,48 80,02 67,31 56,69 

Exatidão Produtividade 55,70    62,00 

B2 B3 B7 NDVI        
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Exatidão Produtor 44,98 73,86 98,19 97,86 99,76 52,06 72,98 

Exatidão Usuário 67,94 31,58 65,11 68,60 29,22 82,03 39,11 

Exatidão Total  56,46 52,72 81,65 83,23 64,49 67,05 56,05 

Exatidão Produtividade 54,59    61,55 

B2 B4  B5 B7      

Exatidão Produtor 60,05 70,72 98,49 99,01 13,44 60,80 70,48 

Exatidão Usuário 49,53 37,68 49,05 60,09 71,77 83,42 42,40 

Exatidão Total  54,79 54,20 73,77 79,55 42,61 72,11 56,44 

Exatidão Produtividade 54,50    64,28 

B2 B4  B5 NDVI        

Exatidão Produtor 54,39 71,52 97,14 97,98 73,16 54,43 73,02 

Exatidão Usuário 63,36 33,38 65,70 65,62 64,87 82,36 40,91 

Exatidão Total  58,88 52,45 81,42 81,80 69,02 68,40 56,97 

Exatidão Produtividade 55,67    62,69 

B2 B4  B7 NDVI        

Exatidão Produtor 48,38 72,95 97,87 97,11 55,22 54,61 72,86 

Exatidão Usuário 66,91 31,14 63,20 66,98 77,45 82,78 40,18 

Exatidão Total  57,65 52,05 80,54 82,05 66,34 68,70 56,52 

Exatidão Produtividade 54,85  62,61 

B2 B5 B7 NDVI      

Exatidão Produtor 59,92 69,49 98,18 98,31 25,64 59,72 72,62 

Exatidão Usuário 67,22 37,34 55,35 70,29 38,11 84,05 42,74 

Exatidão Total  63,57 53,42 76,77 84,30 31,88 71,89 57,68 

Exatidão Produtividade 58,50 (95%) / 60,285 (99%)    64,79 
3 x 3 60,07    64,92 

5 x 5 61,15    64,32 

7 x 7 61,48    64,93 
B3 B4 B5 B7        

Exatidão Produtor 60,33 70,52 97,60 98,68 74,35 59,05 71,79 

Exatidão Usuário 54,47 34,53 56,93 61,68 82,54 83,49 42,06 

Exatidão Total  57,40 52,53 77,27 80,18 71,27 71,27 56,93 

Exatidão Produtividade 54,97    64,10 

B3 B4 B5 NDVI        

Exatidão Produtor 46,61 74,03 97,52 97,71 63,38 49,26 76,19 

Exatidão Usuário 66,64 30,72 64,04 67,37 38,66 83,29 38,39 

Exatidão Total  56,63 52,38 80,78 82,54 51,02 66,28 57,29 

Exatidão Produtividade 54,51    61,79 

B3 B4  B7 NDVI        

Exatidão Produtor 44,43 69,74 98,46 95,95 18,52 49,28 76,00 
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Exatidão Usuário 64,25 32,70 54,12 63,96 19,98 83,46 37,87 

Exatidão Total  54,34 51,22 76,29 79,96 19,25 66,37 56,94 

Exatidão Produtividade 52,78     

B3 B5 B7 NDVI        

Exatidão Produtor 56,34 70,58 97,61 98,62 38,10 56,62 72,94 

Exatidão Usuário 62,70 30,59 57,65 64,35 84,38 83,51 40,99 

Exatidão Total  59,52 50,59 77,63 81,49 61,24 70,07 56,97 

Exatidão Produtividade 55,06    63,52 

B4 B5 B7 NDVI        

Exatidão Produtor 60,30 68,40 97,38 98,49 63,38 59,07 72,17 

Exatidão Usuário 58,31 32,26 57,73 62,65 87,41 83,85 41,89 

Exatidão Total  59,31 50,33 77,56 80,57 75,40 71,46 57,03 

Exatidão Produtividade 54,82    64,25 

B1 B2 B3 B4 B5        

Exatidão Produtor 54,92 71,99 97,88 98,30 61,27 55,38 72,81 

Exatidão Usuário 61,74 34,75 68,46 66,17 85,59 82,46 41,41 

Exatidão Total  58,33 53,37 83,17 82,24 73,43 68,92 57,11 

Exatidão Produtividade 55,85    63,02 

B1 B2 B3 B4 B7        

Exatidão Produtor 48,92 73,08 97,98 97,34 99,82 54,24 72,75 

Exatidão Usuário 63,86 32,65 66,72 66,66 29,23 82,62 39,95 

Exatidão Total  56,39 52,87 82,35 82,00 64,53 68,43 56,35 

Exatidão Produtividade 54,63    62,39 

B1 B2 B3 B4 NDVI        

Exatidão Produtor 48,20 69,82 96,08 93,69 18,50 51,80 73,60 

Exatidão Usuário 61,05 33,02 59,44 63,43 76,10 82,51 38,84 

Exatidão Total  54,63 51,42 77,76 78,56 47,46 67,16 56,22 

Exatidão Produtividade 53,03    61,69 

B1 B2 B3 B5 B7        

Exatidão Produtor 55,99 72,05 94,97 97,95 99,84 55,23 74,79 

Exatidão Usuário 66,14 38,71 72,84 72,56 33,14 84,14 40,83 

Exatidão Total  61,07 55,38 83,91 85,26 66,49 69,69 57,81 

Exatidão Produtividade 58,23    63,75 

3 x 3 61,10     

5 x 5 62,66     

7 x 7 62,52     

B1 B2 B3 B5 NDVI        

Exatidão Produtor 51,43 71,91 97,94 98,08 81,90 52,67 73,42 

Exatidão Usuário 69,06 31,60 68,21 68,68 83,10 82,01 40,28 
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Exatidão Total  60,25 51,76 83,08 83,38 82,50 67,34 56,85 

Exatidão Produtividade 56,01    62,10 

B1 B2 B3 B7 NDVI        

Exatidão Produtor 44,55 72,82 98,07 97,37 65,30 51,84 73,61 

Exatidão Usuário 71,75 30,73 67,63 70,00 82,10 82,34 39,17 

Exatidão Total  58,15 51,78 82,85 83,69 73,70 67,09 56,39 

Exatidão Produtividade 54,97    61,74 

B1 B2 B4 B5 B7        

Exatidão Produtor 59,86 70,71 98,19 98,47 85,29 60,18 71,17 

Exatidão Usuário 58,39 36,08 56,41 64,21 77,32 83,57 42,33 

Exatidão Total  59,13 21,90 77,30 81,34 81,31 71,88 56,75 

Exatidão Produtividade 40,52    64,32 

B1 B2 B4 B5 NDVI      

Exatidão Produtor 54,48 71,74 97,06 97,95 66,01 54,75 73,15 

Exatidão Usuário 66,24 33,19 67,60 67,15 85,84 82,51 41,14 

Exatidão Total  60,36 52,47 82,33 82,55 75,93 68,63 57,15 

Exatidão Produtividade 56,42   62,89 

B1 B2 B4 B7 NDVI      

Exatidão Produtor 48,40 73,02 97,69 96,88 52,70 54,35 72,76 

Exatidão Usuário 68,93 31,64 65,94 68,09 78,52 82,59 40,13 

Exatidão Total  58,67 52,33 81,82 82,49 65,61 68,47 56,45 

Exatidão Produtividade 55,50   62,46 

B1 B2 B5 B7 NDVI       

Exatidão Produtor 60,17 69,55 98,08 98,15 76,51 59,65 72,66 

Exatidão Usuário 70,18 37,55 59,44 72,53 86,57 84,03 42,75 

Exatidão Total  65,18 53,55 79,12 85,34 81,50 71,84 57,71 

Exatidão Produtividade 59,37    64,78 
3 x 3 60,91    64,81 

5 x 5 61,56    64,57 

7 x 7 61,84    64,89 
B1 B3 B4  B5 B7        

Exatidão Produtor 60,25 70,29 97,41 98,36 92,32 59,45 72,13 

Exatidão Usuário 58,49 33,84 59,24 63,31 42,00 83,77 42,37 

Exatidão Total  59,37 52,07 78,33 80,84 67,16 71,61 57,25 

Exatidão Produtividade 55,72    64,43 

B1 B3 B4 B5 NDVI        

Exatidão Produtor 46,92 73,75 97,31 97,72 58,46 49,82 75,69 

Exatidão Usuário 67,50 31,07 67,00 68,27 87,07 83,28 38,29 

Exatidão Total  57,21 52,41 82,16 83,00 72,77 66,55 56,99 
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Exatidão Produtividade 54,81    61,77 

B1 B3 B4  B7 NDVI        

Exatidão Produtor 44,79 70,27 98,52 95,54 31,70 49,12 75,64 

Exatidão Usuário 65,01 33,17 56,66 64,75 65,31 83,15 37,78 

Exatidão Total  54,90 51,72 77,59 80,15 48,51 66,14 56,71 

Exatidão Produtividade 53,31    61,43 

B1 B3 B5 B7 NDVI        

Exatidão Produtor 56,42 70,32 97,42 98,28 88,50 56,67 73,00 

Exatidão Usuário 64,76 30,63 59,96 65,71 77,58 83,53 41,09 

Exatidão Total  60,59 50,48 78,69 82,00 83,04 70,10 57,05 

Exatidão Produtividade 55,54    63,58 

B1 B4  B5 B7 NDVI        

Exatidão Produtor 60,46 68,35 97,36 98,15 61,90 59,52 71,57 

Exatidão Usuário 60,23 32,24 59,35 63,88 87,70 83,61 42,05 

Exatidão Total  60,35 50,30 78,36 81,02 74,80 71,57 56,81 

Exatidão Produtividade 55,33    64,19 

B2 B3 B4 B5 B7        

Exatidão Produtor 60,65 69,85 98,20 98,74 78,30 59,36 70,79 

Exatidão Usuário 55,22 36,11 57,67 63,78 79,30 83,41 41,31 

Exatidão Total  57,94 52,98 77,94 81,26 78,80 71,39 56,05 

Exatidão Produtividade 55,46    63,72 

B2 B3  B4  B5 NDVI      

Exatidão Produtor 49,18 71,79 97,65 97,56 60,59 50,84 74,72 

Exatidão Usuário 69,18 32,02 65,46 70,00 85,65 83,05 38,42 

Exatidão Total  59,18 51,91 81,56 83,78 73,12 66,95 56,57 

Exatidão Produtividade 55,55   61,76 

B2 B3 B4 B7 NDVI       

Exatidão Produtor 45,95 68,82 98,15 95,91 63,48 50,22 74,04 

Exatidão Usuário 67,97 33,06 62,57 68,72 73,46 82,56 37,81 

Exatidão Total  56,96 50,94 80,36 82,32 68,47 66,39 55,93 

Exatidão Produtividade 53,95    61,16 

B2 B3 B5 B7 NDVI        

Exatidão Produtor 57,39 69,49 98,21 98,63 73,88 56,86 71,48 

Exatidão Usuário 64,40 32,54 57,50 66,37 86,03 83,00 40,35 

Exatidão Total  60,90 51,02 77,86 82,50 79,96 69,93 55,92 

Exatidão Produtividade 55,96    62,93 

B2 B4  B5 B7 NDVI        

Exatidão Produtor 60,13 69,05 98,00 98,42 70,24 58,92 71,54 

Exatidão Usuário 62,05 33,66 58,17 65,02 47,03 83,55 41,51 
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Exatidão Total  61,09 51,36 78,09 81,72 58,64 71,24 56,53 

Exatidão Produtividade 56,23    63,89 

B3 B4 B5 B7 NDVI        

Exatidão Produtor 52,88 69,99 97,88 98,03 62,72 52,84 74,59 

Exatidão Usuário 65,35 31,27 57,78 65,41 86,94 83,70 39,04 

Exatidão Total  59,12 50,63 77,83 81,72 74,83 68,27 56,82 

Exatidão Produtividade 54,88    62,55 

B1 B2 B3 B4 B5 B7        

Exatidão Produtor 60,44 69,80 98,09 98,60 85,71 59,00 71,40 

Exatidão Usuário 60,30 35,46 60,92 65,87 75,80 83,46 41,57 

Exatidão Total  60,37 52,63 79,51 82,24 80,76 71,23 56,49 

Exatidão Produtividade 56,50    63,86 

B1 B2 B3 B4 B5 NDVI        

Exatidão Produtor 48,71 72,00 97,73 97,58 58,04 51,07 74,67 

Exatidão Usuário 70,65 32,65 67,78 71,67 86,68 83,00 38,65 

Exatidão Total  59,68 52,33 82,76 84,63 72,36 67,00 56,59 

Exatidão Produtividade 56,01    61,80 

B1 B2 B3 B4 B7 NDVI        

Exatidão Produtor 45,,83 69,29 98,09 95,75 55,38 50,16 74,01 

Exatidão Usuário 69,69 33,32 65,38 70,15 77,59 82,42 37,94 

Exatidão Total  57,76 51,31 81,74 82,95 66,49 66,29 55,98 

Exatidão Produtividade 54,54    61,14 

B1 B2 B3 B5 B7 NDVI        

Exatidão Produtor 56,68 69,39 98,15 98,44 59,51 56,66 71,90 

Exatidão Usuário 67,74 32,39 60,40 68,15 90,23 83,08 40,52 

Exatidão Total  62,21 50,89 79,28 83,30 74,87 69,87 56,21 

Exatidão Produtividade 56,55    63,04 

B1 B2 B4 B5 B7 NDVI      

Exatidão Produtor 60,21 68,93 97,98 98,34 76,66 59,26 71,56 

Exatidão Usuário 64,89 33,71 60,74 66,97 82,62 83,58 41,82 

Exatidão Total  62,55 51,32 79,36 82,66 79,64 71,42 56,69 

Exatidão Produtividade 56,94   64,06 

B1 B3 B4  B5 B7 NDVI       

Exatidão Produtor 52,96 70,12 97,38 97,82 67,98 53,19 74,23 

Exatidão Usuário 67,14 31,48 59,83 66,56 85,65 83,54 39,20 

Exatidão Total  60,05 50,8 78,61 82,19 76,82 68,37 56,72 

Exatidão Produtividade 55,43    62,55 

B2 B3 B4 B5 B7 NDVI        

Exatidão Produtor 53,26 69,58 97,92 97,96 58,96 53,28 73,44 
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Exatidão Usuário 66,61 32,42 58,22 67,54 86,63 83,15 38,,99 

Exatidão Total  59,94 51,00 78,07 82,75 72,80 68,22 56,22 

Exatidão Produtividade 55,47   62,22 

B1 B2 B3 B4 B5 B7 
NDVI 

      

Exatidão Produtor 52,99 69,85 98,00 97,98 58,41 53,45 73,22 

Exatidão Usuário 68,49 32,57 60,93 69,35 87,30 83,07 39,02 

Exatidão Total  60,74 51,21 79,47 83,67 72,86 68,26 56,12 

Exatidão Produtividade 55,98  62,19 

*P/NP = Pasto / Não Pasto 

** TC = Total de Classes 
 

 



7 – REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

ASSAD, E.D.; MADEIRA NETO DA SILVA, J.; MORREIRA, L. Estimation of total 

above-ground phytomass production using remotely sensed data. In: Pesquisa 

Agropecuária Brasileira, v.26, n.10, p.1625-1633, 1991 

BATJES, N.H.  Management options for reducing CO2-concentrations in the 

atmosphere by increasing carbon sequestration in the soil.  ISRIC, 1999.  

(Technical Paper, 30). 

CAMPOS, D.C.  Influência da mudança no uso da terra sobre a matéria orgânica do solo 

no município de São Pedro – SP.  Piracicaba, 1999.  Dissertação (mestrado) – Escola 

Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz”, Universidade de São Paulo, 1999. 

CERRI, C.C.; BERNOUX, M.; ARROUAYS, D.; FEIGL, B.; PICCOLO, M.C. Carbon 

pools of the Brzilian Amazon. In: LAL, R.; KIMBLE, J.M.; STEWART, B.A. (Ed.). 

Global Climate Change and Tropical Ecosystems CRC Press: Boca Raton, 2000. 

COLE, V.; CERRI, C.; MINAMI, K.; MOSIER, A.; ROSENBERG, N.; SAUERBECK, 

Prenome.  Agricultural options for mitigation of greenhouse gas emissions.  In: 

WATSON, R.T. (Ed.)  Climate change 1995. Impacts, adaptations and mitigation of 

climate change - Scientific-technical analyses.  Cambridge: Cambridge University 

Press, 1995.  chap.23, p.747-771. 

COORDENADORIA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA INTEGRAL (CATI). Projeto 

LUPA. Levantamento das unidades de produção agrícola de São Paulo, 

(compact disc), Campinas, 1996. 

CORAZZA, E.J.; SILVA, J.E.; RESCK, D.V.S.; GOMES, A.C.  Comportamento de 

diferentes sistemas de manejo como fonte ou deposito de carbono em relação a 

vegetação de cerrado.  Revista Brasileira de Ciências do Solo, v.23, p.425-432, 

1999. 

DARNELL, J.; LODISH, H.; BALTIMORE, D.  Molecular all biology.  New York: 

W.H. Freeman & Comp, 1990. 

 



DAVIES, A.; BAKER, R.D.; GRANT, S.A.; LAIDLAN, A.S. (Ed.) Sward 

measurement handbook.  2.ed.  Maidenhead: British Grassland Society, 1993. 

EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA.  Manual de métodos 

de análise de solos.  Rio de Janeiro: EMBRAPA, CNPS, 1979. 

EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA.  Sistema brasileiro de 

classificação de solos.  Rio de Janeiro: Embrapa Solos, 1999. 

ESTADO DE SÃO PAULO: O clima, aqui e lá fora.  O Estado de São Paulo, n.39819, 

p.A2, 25 out. 2002. 

FAGUNDES, J.L.; DA SILVA, S.C.; PEDREIRA, C.G.; SBRISSIA, AF.; 

CARNEVALLI, R.A.; DE CARVALHO; C.A.; PINTO, L.F.  Índice de área foliar, 

interceptação luminosa e acúmulo de forragem em pastagem de Cynodon spp, sob 

diferentes intensidades de pastejo.  Scientia Agrícola, v.56, n.4, p.1141-1149, 1999. 

FAO.  Carbon sequestration in soils – Proposals for management in arid and tropical 

area.  Rome, 2001. 

FELLER, C.; BEARE, M.H.  Physical control of soil organic matter dynamics in the 

tropics.  Geoderma, v.79, p.69-116, 1997. 

FISHER, M.J.; THOMAS, R.J.; RAO, L.M.  Management of tropical pastures in acid-

soil savannas of South America for carbon sequestration in the soil.  In: LAL, R.; 

KIMBLE, J.M.; FOLLETT, R.F.; STEWART, B.A.  Management of carbon 

sequestration in soil.  Boca Raton: CRC, p.405-421, 1998. 

FOODY, G.M.; McCULLOCH, M.B.; YATES, W. B.  Classification of remotely sensed 

data by na Artificial Neural Network: Issues related to training data characteristics.  

Photogrammetric Engineering and Remote Sensing, v.61, n.4, p.391-401, 1995. 

FRAMEWORK CONVENTION ON CLIMATE CHANGE.  Report of the conference 

of the parties on its third session.  Quioto, 1997. 

FRIEDL, M.A.  Examining the effects of sensor resolution and sub-pixel heterogeneity 

on spectral vegetation indices: Implications for biophysical modeling.  In: 

QUATTROCHI, D.A.; GOODCHILD, M.F.  Scale in remote sensing and GIS.  

Boca Raton: Lewis Publications, p.125-139, 1997. 



GODOY JUNIOR, M.; NOVO, E.M.  Processamento digital de dados TM/Landsat no 

monitoramento de águas interiores.  São José dos Campos: INPE, 1989.  (INPE-

4956-PRE/1533). 

GUPTA, R.K.; PRASAD, T.S.; VIJAYAN, D.  Relationship between LAI and NDVI for 

IRS LISS and Landsat TM bands.  In: Advanced Space Research, v.26, n.7, p.1047-

1050, 2000. 

HODGSON, J.G.  Grazing management – science into practice.  Essex: Longman 

Scientific and Technical, 1990.  203p. 

INTERGOVERNMENTAL PANEL ON CLIMATE CHANGE (IPCC). Land use, 

land-use change, and forestry special report. Cambridge: IPCC, 20001. 

INTERGOVERNMENTAL PANEL ON CLIMATE CHANGE (IPCC). Climate 

change: the scientific challenge. s.l.:IPCC, 20002. (Draft of Third Assessment 

Report-TAR). 

KNIPLING, E.B. Physical and physiological basis for the reflectance of visible and 

near-infrared radiation from vegetation. In: Remote Sensing of Environment, v.1, 

n.3, p.155-159, 1970. 

LAL, R.; KIMBLE, J.M.; FOLLET, R.F.; COLE, C.V.  The potential of U.S. cropland 

to sequester carbon and mitigate the greenhouse effect.  Chelsea: Sleeping Bear, 

1998. 

LAUVER, C.L.; WHISTLER J.L.  A hierarcical classification of Landsat TM imagery 

to identify natural grassland areas and rare species habitat.  Photogrammatric 

Engineering and Remote Sensing, v.59, n.5, p.627-634, 1993. 

MARKHAM, B.L.; BARKER, J.L.  Landsat MSS and TM postcallibration on dynamic 

ranges of exoatmospheric reflectances and at satellite temperatures.  Lanham: 

EOSAT, 1986.  (Landsat Technical Notes, 1). 

MOREIRA, M.A.  Fundamentos do sensoriamento remoto e metodologias de aplicação.  

São José dos Campos:Com Deus, 2001. 

MURNION, S.D. Comparison of Back Propagation and binary diamond neural networks 

in the classification of Landsat TM Image. In: Computer & Geosciences, v.22, n.9, 

p.995-1001, 1996. 



NASA.  Landsat 7 science data users handbook. chapter11.  

http://ltpwww.gsfc.nasa.gov/IAS/handbook/handbook_htmls/chapter11/chapter11.ht

ml  (03.02.2003) 

NEILL, C.; CERRI, C.C.; MELILLO, J.M.; FEIGL, B.; STEUDLER, P.A.; MORAES, 

J.F.L. de; PICCOLO, M.C.  Stocks and dynamics of soil carbon following 

deforestation for pasture in Rondônia.  In: LAL, R.; KIMBLE, J.M.; FOLLET, R.F.; 

STEWART, B.A.  Soil processes and the carbon cycle.  Boca Raton: CRC Press, 

1998. 

OLIVEIRA, I. P. de; KLTHCOUSKI, J.; YOKOHAMA, L.P.; DUTRA; L.G.; PORTES, 

T. de A.; SILVA, A.E. da; PINHEIRO, B. da S.; FERREIRA, E.; CASTRO, E. da 

M. de.  Sistema Barreirão: Recuperação/renovação de pastagens degradadas em 

consórcio com culturas anuais.  Santo Antônio de Goiás: EMBRAPA-CNPAF-APA, 

1996. 

OLIVEIRA, J.B.; CAMARGO, M.N.; ROSSI, M.; CALDERANO FILHO. B.  Mapa 

pedológico do estado de São Paulo.  Rio de Janeiro: Embrapa Solos, 1999.  Escala: 

1:500.000. 

OMETTO, J.C.  Registros e estimativas dos parâmetros meteorológicos da região de 

Piracicaba, SP.  Piracicaba: FEALQ, 1989. 

PRICE, J.C.; BAUSCH, W.C.  Leaf area index estimation from visible and near-infrared 

reflectance data.  In: Remote Sensing of Environment, v.52, p.55-65, 1995. 

PROJETO PIRACENA.  Mapa do uso da terra da Bacia do Rio Piracicaba.  Piracicaba, 

1993.  http://www.cena.usp.br/piracena/html/uso93.htm  (03.02.2003) 

RESCK, D.V.S.; VASCONCELLOS, C.A.; VILELA. L.; MACEDO, M.C.M.  Impact 

of conversion of Brazilian cerrados to cropland and pastureland on soil carbon pool 

and dynamics.  In: LAL, R.; KIMBLE, J.M.; STEWART, B.A. (Ed.)  Global 

climate change and tropical ecosystems. Boca Raton: CRC Press LCC, 2000.  

p.169-197. 

RINGROSE, S.; MUSISI-NKAMWE, S; COLEMAN, T.; NELLIS, D.; BUSSING, C. 

Use of Landsat Thematic Mapper data to assess seasonal rangeland changes in the 

http://www.cena.usp.br/piracena/html/uso93.htm


Southeast Kalahari, Botswana. In: Environmental Management, v.23, n.1, p.125-138, 

1999. 

SCHLICHTING, E.; BLUME, H.-P.; STAHR, K.  Bodenkundliches Praktikum: Eine 

Einführung in pedologisches Arbeiten.  2.ed.  Blackwell: Berlin, p.36 1995. 

SHETTLE, E.P.; FENN, R.W.  Models of the aerosols of the lower atmosphere and 

the effects of humidity variations on their optical properties.  s.l.: Air Force 

Geophysics Laboratory, 1979.  (AFGL-TR-79-0214). 

TRIMBLE NAVIGATION LIMITED.  Characterizing accuracy of Trimble Pathfinder 

mapping receivers.  s.l., 1999. 

TURNER, D.P.; COHEN, W.B.; KENNEDY, R.E.; FASSNACHT, K.S.; BRIGGS, J.M.  

Relationships between LAI and Landsat TM spectral vegetation indices across three 

temperate zone sites.  In: Remote Sensing of Environment, v.70, p.52-68, 1999. 

US GEOLOGICAL SURVEY (USGS): Landsat 7 Datasets Document, 1999. 

http://eosims.cr.usgs.gov:5725/DATASET/landsat7 _dataset.html (03.02.2003). 

WALSH, M.J. Maximizing financial support for biodiversity in the emerging Kyoto 

protocol markets. In: The Science of the Environment, v. 240, p. 145-156, 1999. 

ZHUANG, X.; ENGEL, B.A.; XIONG, X.; JOHANNSSEN, C.J.  Analysis of 

classification results of remotely sensed data and evaluation of classification 

algorithms.  Photogrammetric Engineering and Remote Sensing, v.61, n.4, p.427-

433, 1995. 

 

http://eosims.cr.usgs.gov:5725/DATASET/landsat7 _dataset.html


ERRATA
Página 1

Seqüestro de carbono – Avaliação das potencialidades dos solos arenosos sob pastagens, Anhembi – Piracicaba/SP

Autor: Gábor Gyula Julius Szakács

p. item linha Onde se lê Leia-se                                                                                         

32 ff. kernel filtro de moda

2       introdução            15                         e Dr. Martial Bernoux (IRD)                      , Dr. Martial Bernoux e especialmente Dr. Vincent Eschenbrenner

5 revisão 1 (IBGE,1996) (CATI, 1996)
da literatura

5 revisão 10 (Merry & Levine, 1995) (Levine et al., 2000)
de literatura

9        3.2.4.1                  figura 6                Fonte: Oliveira et al., 1999   Fonte: Oliveira et al., 1989

33 3.8 14 acima de 80% acima de 80% (USGS-NPS, 1994)

56 4.2.2.4 figura 41 (16,8 ± 1,8) + (0,19 ± 0,04) (16,8 ± 1,8) - (0,19 ± 0,04)

57 4.2.2.4. 2 espectro azul espectro vermelho
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