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INTRODUÇÃO: 

No cenário atual de crescimento populacional, espera-se que até 2050 será necessário um 

aumento de 70% na produção de alimentos em relação a produção de 2005 

(ALEXANDRATOS; BRUINSMA, 2012). Para atingir tal objetivo, é necessário aprimorar o 

monitoramento agrícola para a melhor gestão do usa da terra e produção sustentável 

de alimentos, neste sentido, uma das ferramentas mais utilizadas é o sensoriamento remoto orbital 

(FRITZ et al., 2019), devida a sua capacidade de cobertura de grandes 

extensões. No entanto, a maioria dessas avaliações é realizada com satélites ópticos, que 

estão sujeitos à presença de nuvens (QI et al., 2012). Por este motivo, cada vez mais, 

vem-se explorando a utilização de dados de Radares de Abertura Sintética (Synthetic 

Aperture Radar - SAR), visto que tais sensores não sofrem com a interferência de nuvens 

(DINGLE ROBERTSON et al., 2020), (MARTIS et al., 2019). 

No entanto, apesar do crescente interesse na utilização de dados SAR para a agricultura, 

muitos fatores interferem diretamente em suas imagens, como, por exemplo, a constante 

dielétrica, que está relacionada a umidade e precipitação (WEISSMAN et al., 2005). 

Ainda não existe um consenso a respeito de um valor/estádio fenológico sobre como a 

precipitação deixa ou não de interferir no coeficiente de retroespalhamento. 

Desta forma, este projeto tem como objetivo contribuir para o enriquecimento da literatura a respeito da 

utilização de imagens SAR para o monitoramento agrícola durante 

períodos de precipitação. A partir dos resultados obtidos será possível inferir a respeito do 

impacto de fatores meteorológicos no retroespalhamento do sinal de Radar, em culturas 

e estádios fenológicos diferentes. 
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METODOLOGIA: 

Área de estudo: 

A área de estudo está localizada na região de Sinop - Mato Grosso, a região apresenta altos níveis de 

precipitação além de talhões de diferentes culturas anuais (soja e milho) e também áreas de integração 

Lavoura-Pecuária. Todos os dados de campo que foram utilizados neste estudo referem-se a talhões 

agrícolas não irrigados (Figura 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dados 

meteorológicos 

Os dados meteorológicos, foram obtidos através da plataforma Prediction Of Worldwide Energy 

Resources (NASA POWER). O produto adquirido é proveniente do Satélite MERRA-2, e conta com os 

dados de precipitação (mm/dia), Temperatura média (°C) e umidade relativa (%). Foram adquiridos 

dados diários de precipitação referentes ao período entre setembro de 2020 até agosto de 2021(Ano 

agrícola), para área de estudo em questão. 

Dados SAR 

Para executar e validar o estudo, foram obtidas imagens provenientes dos satélites Sentinel-1 

(A/B), as imagens utilizam a banda C, com frequência de 5.495 GHz, resolução espacial de 10 metros e 

resolução temporal de 12 dias (ESA, 2021). Para o estudo foram adquiridas imagens em modo de 

aquisição Inteferometric Wide (IW), que proporciona a dupla polarização (VV e VH). As outras 

características das imagens são: nível de processamento 1 (Level 1), Single look complex (SLC) e 

Figura 1: Área de estudo e precipitação acumulada ao longo da safra. 
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Ground Range Detect (GRD). Foram adquiridos dados referentes ao período entre setembro de 2020 

até agosto de 2021, para área de estudo em questão. 

Além disso, o pré-processamento para tais produtos foi realizado no software Sentinel Aplication 

Plataform (SNAP). O pré-processamento consistiu em calibrar as imagens de modo a obter os 

coeficientes de retroespalhamento, após isso, aplicou-se o filtro Lee para redução de ruído e, por fim, foi 

realizada uma correção de terreno, afim de corrigir distorções geométricas (FLORES-ANDERSON et al., 

2019). Também no pré-processamento, os coeficientes de retroespalhamento foram convertidos para 

decibéis (Db) para facilitar a análise dos resultados (IRSHAD; MALIK; KHALIL, 2019). 

Adicionalmente aos coeficientes de retroespalhamento VV e VH, também foram adquiridos os 

produtos de coerência (Interferometria - InSAR). A interferometria - InSAR é uma técnica que explora a 

diferença de fase entre duas imagens SAR, adquiridas sob as mesmas condições geométricas 

(OSMANOĞLU et al., 2016). A similaridade entre ambas as imagens funciona como uma medida de 

estabilidade dos alvos, e, por isso, vem sendo aplicada em diversos trabalhos que visam o 

monitoramento agrícola (SHANG et al., 2020). Desta forma, a partir da plataforma Alaska Satellite 

Facility, foram adquiridos 31 produtos de coerência para a área de estudo em questão, considerando o 

período de setembro de 2020 a agosto de 2021 (LOGAN; NICOLL, 2018). 

 

Dados ópticos 

Para realizar a comparação entre a fase fenológica da cultura, níveis de precipitação e seus 

impactos no coeficiente de retroespalhamento foram adquiridas imagens de NDVI (Normalized 

Difference Vegetation Index) do satélite Sentinel 2. Os dados foram obtidos na plataforma Google Earth 

Engine (GEE) (MUTANGA; KUMAR, 2019). O período de aquisição dos dados foi o mesmo para 

aquisição das imagens Sentinel 1. No total, foram adquiridas 180 imagens para a safra de 2020/2021. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: 

Em ambiente python os dados de VV, VH, 

coerência e NDVI foram normalizados em uma 

escala de 0 a 1 para que uma comparação visual 

como na Figura 2. 

Devido à falta de classes representativas 

por cultura (número de amostras maior que 30), 

optou-se por agrupar os valores de NDVI de todas 

as culturas para avaliar o impacto da precipitação 

no coeficiente de retroespalhamento e coerência 

de acordo com os valores de NDVI. Em seguida, 

dos valores normalizados de NDVI subtraiu-se os 

valores de média e mediana dos sinais VV e VH e 

coerência (Tabela 1). Em relação a precipitação, 

também se fez o agrupamento dos valores de 

precipitação (Considerando o dia da passagem do 

satélite e o dia anterior) em classes, de maneira a 

comparar se a diferença entre os valores de NDVI 

e SAR sofria alguma alteração de acordo com a 

variação dos valores de precipitação. 

  

Figura 2: Gráficos ilustrativos de um talhão de milho, demonstrando o 
comportamento dos dados SAR, NDVI e precipitação durante o ano 
safra, na região de Sinop, Mato Grosso, Brasil. 



 

XXX Congresso de Iniciação Científica da UNICAMP – 2022 4 

Tabela 1: Valores de diferença de NDVI e as bandas VV,VH e coerência, agrupados por precipitação e por NDVI. 

 

A partir dos gráficos gerados (exemplificados na Figura 2) é possível visualizar o comportamento 

dos atributos analisados principalmente com relação ao desenvolvimento da cultura e a precipitação, 

ambos retroespalhamentos aumentam com o desenvolvimento da cultura e depois diminuem. O 

comportamento da coerência é o oposto, antes do desenvolvimento da cultura ela apresenta os valores 

mais próximos de 1, indicando menor mudança no perfil da cobertura do solo, e a partir do 

desenvolvimento da cultura o valor de coerência decai, a alteração do estágio fenológico da planta causa 

essa redução, até que ao final do ciclo da cultura o valor de coerência volta a aumentar e chegar a 

valores próximos de 1. 

Em seguida, de acordo com os dados apresentados na Tabela.1 com os intervalos de NDVI e 

Precipitação foi possível notar que quando o NDVI está com valores abaixo de 0,50, as diferenças 

médias e medianas entre o NDVI e os retroespalhamentos (tanto o VH, quanto o VV) são maiores, porém 

sofrem reduções conforme o NDVI aumenta. Entretanto, tais valores não variam proporcionalmente à 

precipitação, mesmo quando esta atinge valores maiores que 20mm, não há uma mudança proporcional, 

ou mesmo significativa em nenhum intervalo de NDVI. Tal resultado vai de acordo com o proposto por 

(SATALINO et al., 2013) que verificou uma diferença significativa no retroespalhamento em áreas de 

solo exposto, mas não tão significativa em áreas vegetadas. 

Da mesma maneira, em relação as diferenças médias e medianas entre NDVI e coerência, houve 

uma progressão de diferenças negativas para diferenças positivas durante o ciclo das culturas, 

entretanto, tal variação ocorreu praticamente de maneira uniforme, independentemente dos valores de 

precipitação. Ressalta-se que, devido a resolução temporal do Sentinel 1, não se esperava que a 

coerência apresentasse nítidas variações diretamente ligadas a valores de precipitação, mas, poderia 

se supor que com altos valores de precipitação, a coerência fosse incapaz de detectar mudanças entre 

imagens, o que não foi observado. 

Portanto, os resultados demonstram a não influência da precipitação em valores do 

retroespalhamento, para áreas com culturas agrícolas. Indicando que a variável precipitação pode não 

ser significante como critério para remoção ou não dos produtos Sentinel 1 de um dataset homogêneo, 

ao contrário do proposto por (EL HAJJ et al., 2016). 

CONCLUSÕES: 
 
Neste projeto, verificou o grau de impacto de dados meteorológicos no coeficiente de 

retroespalhamento de imagens SAR. Nenhuma polarização e também nos produtos de coerência, houve 
claro impacto nos valores do sinal nas áreas de culturas agrícolas. Assim, em um primeiro momento, 
sugere-se que tais produtos não sejam retirados do banco de dados quando houver ocorrência de 
precipitação. 

Ademais, com o intuito de tornar os resultados mais conclusivos, do ponto de vista de possíveis 
aplicações dos dados, como próxima etapa será realizada uma classificação supervisionada com e sem 
a remoção dos dados na ocorrência precipitação no dia ou no dia anterior à passagem do satélite. 
 

NDVI Média NDVI - VH Mediana NDVI - VH Média NDVI - VV Mediana NDVI - VV Média NDVI - corr Mediana NDVI - corr Precipitação

<0,5 -0,2379 -0,2429 -0,1992 -0,1983 -0,5391 -0,6384 < 1

<0,5 -0,4377 -0,4336 -0,4129 -0,4074 -0,0343 0,0340 1 a 5 

<0,5 -0,4261 -0,4359 -0,4146 -0,4309 -0,3116 -0,3604 5 a 10

<0,5 -0,5424 -0,5484 -0,5315 -0,5358 -0,0521 -0,0260 10 a 20

<0,5 -0,3657 -0,3368 -0,3052 -0,2844 -0,0604 -0,0821 20 a 30

0,5-0,75 -0,0852 -0,0882 -0,0454 -0,0468 0,2332 0,2599 < 1

0,5-0,75 -0,1427 -0,1515 -0,1004 -0,0983 0,3591 0,3750 1 a 5 

0,5-0,75 -0,1272 -0,1312 -0,0653 -0,0696 0,3301 0,3662 5 a 10

0,5-0,75 -0,1992 -0,2217 -0,1426 -0,1760 0,3762 0,3898 10 a 20

0,5-0,75 -0,1578 -0,1593 -0,0885 -0,0962 0,2198 0,2927 20 a 30

>0,75 0,0293 0,0109 0,0694 0,0633 0,5048 0,5216 < 1

>0,75 0,0589 0,0611 0,0762 0,0739 0,5438 0,5646 1 a 5 

>0,75 0,0850 0,0854 0,1395 0,1464 0,3521 0,3347 5 a 10

>0,75 - - - - - - 10 a 20

>0,75 0,0050 -0,0097 0,0627 0,0616 0,3766 0,4941 20 a 30
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