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INTRODUÇÃO: 

Ainda existe uma necessidade por meios que monitorem os progressos dos sistemas integrados de 

produção agropecuária, uma vez que eles são considerados uma estratégia viável a fim de alcançar uma 

intensificação sustentável das áreas de uso agropecuário. Nesse contexto, com os recentes avanços nas 

tecnologias de sensoriamento remoto, houve a possibilidade de desenvolver métodos que buscam conhecer 

cada vez mais sobre o uso e a cobertura da terra a um baixo custo. Entre os avanços está o surgimento de 

novos sensores que fornecem séries temporais de imagens com resolução aprimorada, como os satélites 

da missão Sentinel-2 e as constelações de microssatélites PlanetScope. No entanto, imagens ópticas de 

satélites ainda apresentam limitações devido a indisponibilidade de dados na presença de nuvens e a 

dificuldade de detecção em pequenos campos de cultivos. Assim, a combinação entre diferentes fontes de 

dados, a partir da fusão de imagens obtidas por diferentes sensores, pode melhorar a capacidade de 

monitorar áreas altamente dinâmicas como as áreas com sistemas de integração lavoura-pecuária (iLP), as 

quais são frequentemente manejadas. 

Diante do exposto, este projeto tem por objetivo caracterizar áreas de iLP a partir de produtos 

espectro-temporais obtidos pela fusão de dados dos satélites Sentinel-2 e PlanetScope, identificando 

padrões relacionados aos manejos realizados em áreas com sistemas iLP. 

ÁREA DE ESTUDO: 

 A área de estudo corresponde a uma área de 83,11 km², localizada no município de Caiuá, no 

estado de São Paulo (Figura 1), onde também está inserida a Fazenda Campina, uma Unidade de 

Referência Tecnológica (URT) de sistemas de integração lavoura-pecuária (ILP). Com exceção da 
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Fazenda Campina, as propriedades na área de estudo 

apresentam estrutura fundiária de dimensões de pequeno 

e médio porte, onde diversos assentamentos estão 

presentes. 

METODOLOGIA: 

O fluxo metodológico compreende as seguintes 

etapas: (1) aquisição dos dados de uso e cobertura da 

terra; (2) aquisição de dados espectrais de imagens 

Sentinel-2 e PlanetScope; (3) fusão de imagens do 

Sentinel-2 e PlanetScope e cálculo de índices espectrais 

e (4) detecção de padrões espectro-temporais de áreas 

iLP. 

1. Dados de uso e cobertura da terra 

Os dados de referência de superfície terrestre da área de estudo correspondem à amostras sobre o 

uso e cobertura da terra coletados em campo. As amostras cobrem o período de três anos agrícolas 

(2018/19 a 2020/21), partindo do mês de setembro de cada ano, a fim de acompanhar o calendário agrícola 

da região. Assim, eles foram organizados em uma tabela de atributos com informações temporais (data 

inicial e data final de ciclo), identificação, latitude, longitude e classe para que ela pudesse ser utilizada 

como um dos dados de entrada em um sistema de análise de séries temporais de imagens de satélite (SITS) 

implementado em linguagem R. As classes definidas para a área de estudo foram: agricultura perene, 

agricultura semi-perene, eucalipto, floresta, iLP, outros (solo exposto, construções, bebedouros), pastagem 

consorciada, pastagem cultivada, vegetação natural e áreas úmidas. 

2. Dados espectrais de imagens do Sentinel-2 e PlanetScope 

Para que os dados espectrais fossem compostos por imagens multitemporais livres de nuvem de 

refletância de superfície dos satélites Sentinel-2/MSI (Level-2A) e PlanetScope/Bayer Mask CCD (versão 

2.0), a aquisição das imagens foi realizada por dois diferentes meios. As imagens do Sentinel-2 são 

disponibilizadas gratuitamente pelo programa Copernicus da Agência Espacial Europeia (ESA), no 

entanto, como trata-se de uma série de imagens, o download e algumas etapas de pré-processamento 

(correção atmosférica e reamostragem) delas foram realizados por através do pacote sen2r (RANGHETTI 

et al., 2020), que está implementado em linguagem R. Para a série de imagens PlanetScope, as mesmas 

foram adquiridas na plataforma do representante comercial da companhia Planet no Brasil (PLANET 

LABS, 2020), através do projeto FAPESP 2017/50205-9. 

3. Processamento de imagens 

O processamento consistiu em realizar a fusão das séries de imagens dos satélites Sentinel-2 e 

PlanetScope e calcular índices espectrais relacionados à cobertura de superfície e ao dossel vegetal. 

O método desenvolvido por Sadeh et al. (2021), que processa séries de imagens Sentinel-2 e PlanetScope, 

foi adaptado a fim de obter uma série temporal consistente de imagens fusionadas com resolução temporal 

de 10 dias e 3 metros de resolução espacial. De acordo com o fluxograma (Figura 2), os conjuntos de 

imagens provenientes dos diferentes satélites foram recortados considerando os limites espaciais da 

respectiva área de estudo. Em seguida, foram calculadas composições de mediana de 10 dias para a toda 

Figura 1. Área de estudo, em destaque a divisão de talhões da 

Fazenda Campina, localizada no município de Caiuá - SP. 

https://github.com/e-sensing/sits
https://scihub.copernicus.eu/
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série de imagens Sentinel-2 e PlanetScope, separadamente, de modo que as séries temporais se tornaram 

regulares e de mesmo comprimento, com 36 imagens para cada ano agrícola de um mesmo sensor. 

Figura 2. Fluxograma do processo de fusão de imagens dos satélites PlanetScope e Sentinel-2. 

 

Assim, as imagens multiespectrais de composição do Sentinel-2 (reamostrado) e do PlanetScope 

foram separadas em bandas individuais (Blue, Green, NIR, Red) e, posteriormente elas foram interpoladas 

para preencher imagens faltantes e fusionadas pela média dos valores de pixel, entre cada par de bandas, 

conforme equação 1. Assim, o processo de fusão resultou em uma série de imagens Visível-NIR de 10 

dias e 3 m de resolução espacial. 

Banda fundidai = (PSBOABandi + S2BOABandi)/2  (Eq. 1) 

Após a fusão as bandas foram novamente combinadas para formar imagens multiespectrais 

Visível-NIR de 3 m, originadas pelas séries temporais de imagens do Sentinel-2 e PlanetScope.  

Deste modo, além das bandas Blue, Green, Nir e Red, os índices espectrais Normalized Difference 

Vegetation Index (NDVI) e Green Normalized Difference Vegetation Index (GNDVI) que são 

relacionados à cobertura de superfície e ao dossel vegetal, foram calculados para possibilitar a detecção 

de padrões espectro-temporais de áreas com iLP nas imagens fusionadas. 

4. Detecção de padrões espectro-temporais de áreas com iLP 

Para que fosse possível detectar os padrões espectro temporais de áreas com iLP, o pacote SITS 

(SIMÕES et al., 2021), que fornece um conjunto de ferramentas para análise, visualização e classificação 

de séries temporais de imagens, foi utilizado para criar cubos de dados a partir das coleções de imagens e 

para extrair séries temporais das amostras de campo. Para a geração dos cubos de dados, foi necessário 

fornecer informações de modo que o SITS fizesse a leitura dos dados em máquina local, no diretório onde 

as imagens estavam armazenadas.  

A função “sits_get_data”, responsável para a extração dos dados do cubo de imagens, e a função 

“sits_select” foram utilizadas no SITS para gerar gráficos que contém todas as séries temporais associadas 

à classe e ao índice das amostras (SIMÕES et al., 2021), possibilitando a visualização e a detecção de 

padrões espectro-temporais. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: 

 Considerando o grande número de dados para os três anos agrícolas de estudo, a obtenção de um 

padrão de perfil espectro-temporal considerou todas as amostras de uma classe em um intervalo temporal 

de meses correspondente ao ano agrícola (início de setembro a final de agosto). O gráfico (Figura 3) 

https://github.com/e-sensing/sits
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apresenta o perfil espectro-temporal do NDVI para a classe de iLP, onde é possível observar a dispersão 

dos valores para cada amostra (curvas azuis), além da visualização da mediana (curva vermelha), primeiro 

e terceiro interquartis (curvas laranjas). Para a iLP, nota-se que de setembro a novembro os perfis 

apresentam o padrão da pastagem com valores de NDVI próximos a 0,6, já entre os meses de dezembro a 

abril ocorre a fase da agricultura, assim os valores de NDVI se elevam para aproximadamente 0,8. 

 Entre os meses de abril e junho para alguns perfis apresentado no gráfico, nota-se queda acentuada 

do NDVI (valores entre 0,2 e 0,3), que se deu na safra de 2020-2021 devido a uma seca severa na região. 

Deste modo, como não houve disponibilidade de água, o crescimento vegetativo das forragens foi afetado, 

o que justifica a queda do NDVI. 

Figura 3. Perfil espectro-temporal do NDVI para a classe ILP. 

 

A partir dos padrões resultantes (Figura 4), observou-se os diferentes comportamentos das séries 

temporais de cada classe presente na área de estudo. Deste modo, apesar das semelhanças entre as séries 

temporais das classes “Agricultura perene” e “Agricultura semi-perene”; “Pastagem consorciada” e 

“Pastagem cultivada”; “Floresta” e “Vegetação natural e áreas úmidas”, o método proposto para a 

caracterização espectro temporal foi capaz de evidenciar as diferenças sutis entre elas.  

Figura 4. Padrões espectro-temporais das classes presentes na área de estudo para os três anos agrícolas. 
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Ao verificar uma série temporal de NDVI de um pixel com sistema de integração lavoura-pecuária 

(Figura 5), notou-se que a série baseada no Sentinel-2 tende a ter valores mais altos que os baseados no 

PlanetScope, exceto no estágio inicial e final, onde os valores do PlanetScope eram mais elevados. De 

modo geral, as séries temporais provenientes da fusão de imagens do Sentinel-2 e PlanetScope quando 

comparadas com as séries de ambos os satélites, mostrou-se capaz de produzir valores semelhantes. 

Figura 5. Comparação entre diferentes conjuntos de imagens considerando as séries temporais de NDVI de um 

pixel com sistema de integração lavoura-pecuária (Fazenda Campina, Caiuá – SP), compreendendo os três anos 

agrícolas. 

 

CONCLUSÕES: 

 Os produtos gerados a partir da fusão de imagens dos satélites Sentinel-2 e PlanetScope são capazes de 

detectar padrões que estão relacionados às áreas manejadas sob sistemas de iLP. Os conjuntos de imagens originados 

de diferentes sensores produziram padrões espectro-temporal similares na área de estudo, assim como o conjunto 

da série de imagens fusionada. O uso de diferentes bandas espectrais e índices de vegetação contribuiu na 

caracterização de áreas de iLP e na sua identificação entre as outras classes de uso e cobertura da terra.      
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