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Os satélites da série National Oceanic and Atmospheric Administration 
(NOAA), inicialmente desenvolvidos para coleta de informações meteo-
rológicas, vêm sendo empregados, não somente no monitoramento da 
vegetação, mas também em monitoramento agrícola (NOAA SATELLITE 
INFORMATION SYSTEM, 2013). Devido à sua alta resolução temporal, 
garantia de cobertura global e gratuidade das imagens, é elevada a proba-
bilidade de obtenção de imagens em boas condições (isto é, pouca nebulo-
sidade e baixa inclinação da visada) ao longo do ciclo de desenvolvimento 
de uma área agrícola. (GONÇALVES; ZULLO JUNIOR, 2009).

Uma maneira de mensurar as imagens espectrais adquiridas pelo sensor 
é pelo cálculo de índices espectrais. Índice espectral é o resultado de 
operações matemáticas entre os valores números dos pixels da imagem 
relacionada à banda de radiação. Para monitoramento de áreas vegetadas, 
utilizam-se os índices de vegetação espectral. Um índice de vegetação es-
pectral é a razão, diferença ou outra transformação espectral de dados dos 
vegetais, para a representação das características da cobertura vegetal, 
tais como: índice de área foliar (HOLBEN et al., 1980; PRINCE, 1993), peso 
da vegetação úmida, peso da vegetação seca e porcentagem de cobertu-
ra vegetal (SENAY; ELLIOT, 2002), sendo que o Índice de Vegetação da 
Diferença Normalizada (NDVI) (ROUSE et al., 1973) é o índice de vegetação 
mais utilizado. 
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Considerando a influência do NVDI na produção agrícola, a estimativa dos 
valores de NVDI pode ser avaliada como uma importante ferramenta para 
estimar a produção agrícola. Portanto, visando à importância de estimar 
a aos valores do NDVI, esse trabalho tem como objetivo fazer uma aná-
lise comparativa de dois modelos de previsão desses valores a partir de 
dados coletados mensalmente, no período de nove anos, do município de 
Araçatuba - SP. 

Para esse estudo, valores de NDVI no período de abril de 2001 a dezem-
bro de 2009, provenientes do tratamento de imagens do município de 
Araçatuba, adquiridos pelo AVHRR/NOAA, foram utilizados para a geração 
dos modelos. 

Neste estudo, foram empregados dois métodos distintos para estimar os 
valores de NDVI: a regressão linear e modelo de Auto-Regressivo Integrado 
de Médias Móveis (Arima) que é uma generalização do modelo Auto-
Regressivo de Média Móvel (Arma).

Utilizamos o Software R (versão 3.0.1), um software estatístico, para de-
senvolver as análises estatísticas. O R é uma linguagem muito utilizada na 
estatística que permitem a manipulação, análise de dados, e produção de 
gráficos.

Na regressão linear simples foi ajustado o melhor modelo, com base nos 
erros, com os valores mensais de NDVI do ano de 2008 e 2009, para prever 
os valores de NDVI para os próximos anos. 

Inicialmente, foi gerado modelo de regressão linear simples com os valores 
mensais de NDVI do ano de 2008 e 2009. Já no modelo Arima, foi utilizado 
a série toda (2001 até 2008) para ajustar o melhor modelo. 

Com o modelo obtido pela regressão linear simples, foi possível prever os 
valores de NDVI de 2009, dado os valores de 2008, e em seguida comparar 
os valores estimados pelo modelo com os dados reais de 2009. Na Figura 1 
podemos visualizar esta comparação. 

Em seguida, foi gerado o modelo Arima utilizando os valores de NVDI de 
2001 a 2008. Na Figura 2 podemos comparar novamente os valores estima-
dos pelo modelo com os valores reais.

Pela Tabela 1 é possível analisar os erros e concluir que o método de análise 
por regressão linear simples é o mais adequado para esta análise.
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Figura 1. Comparativo 
dos valores de NDVI reais 
e estimados utilizando 
regressão linear.

Figura 2. Comparativo 
dos valores de NDVI reais 
e estimados utilizando 
modelo Arima.
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Tabela 1. Erros do modelo Arima e da regressão linear simples. 

 Erro (Arima) Erro (regressão) 

Março_2009 0,062 0,035 
maio_2009 0,047 0,052 
Junho_2009 0,087 0,066 
Julho_2009 0,13 0,12 
Agosto_2009 0,093 0,13 
Setembro_2009 0,088 0,11 
Outubro_2009 0,13 0,084 
Novembro_2009 0,05 0,096 
Dezembro_2009 0,038 0,03 
Janeiro_2010 0,022 0,03 
Fevereiro_2010 0,031 0,036 
Março_2010 0,043 0,032 

 


