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RESUMO 

A agricultura desempenha um papel central no desenvolvimento de tecnologias e alternativas sustentáveis de 

manejo e produção de alimentos. Dessa forma, torna-se essencial o desenvolvimento de tecnologias e métodos 

para o mapeamento e monitoramento dessas áreas ao longo do tempo. A utilização de séries temporais de 

imagens de satélite tem demonstrado elevado potencial para o mapeamento desses sistemas agrícolas. Logo, 

faz-se necessário o desenvolvimento e avaliação de métodos de segmentação espaço-temporais aplicados ao 

contexto da dinâmica dos sistemas agrícolas. Diante do exposto, este projeto objetivou-se e desenvolveu um 

método de segmentação espaço-temporal de séries temporais de imagens de satélite em áreas agrícolas por 

meio do algoritmo Time-Weighted Dynamic Time Warping (TWDTW) em associação com a abordagem de 

segmentação espacial por meio de superpixels, através do algoritmo Simple Nonlinear Iterative Temporal 

Clustering (SNITC). Foram realizadas adaptações do algoritmo TWDTW da linguagem R para Python, para 

a realização da ponderação temporal Time-Weighted. Os resultados demonstraram que as segmentações 

geradas pelo algoritmo adaptado foram relevantemente mais precisa que a segmentação gerada pelo algoritmo 

SNITC, que realiza o cálculo da distância temporal pelo método DTW. Somado a isso, a adaptação se mostrou 

mais precisa quando comparado com o algoritmo anterior, a medida em que foram aumentados os parâmetros 

do SNITC para geração de segmentações mais robustas.  

 

INTRODUÇÃO 

A importância dos sistemas agrícolas no manejo sustentável dos recursos naturais exige o 

desenvolvimento de metodologias para o mapeamento e monitoramento dessas áreas ao longo do tempo 

(MATTON et al., 2015). Neste contexto, o uso de produtos de sensoriamento remoto e ferramentas de 

geoprocessamento têm se mostrado essenciais ao longo dos anos, fornecendo dados para a análise de padrões 

espaciais e temporais, bem como de estimativas de características biofísicas (ATZBERGER, 2013; NUMATA 

et al., 2007). 

O sensoriamento remoto pode contribuir significativamente por meio do fornecimento de uma visão 

rápida e acurada do uso e cobertura da terra, dada sua capacidade de coletar informações sobre vastas áreas 

com alta frequência de revisita (Atzberger, 2013). Segundo Barbedo (2018), a classificação de culturas é 

particularmente importante, uma vez que informações acuradas a respeito da localização das lavouras são 

essenciais para guiar políticas públicas e para estimar safras, o que em última análise afeta toda a cadeia de 

produção. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

Área de estudo 

A área de estudo corresponde a 83,11 km² e está localizada no município de Caiuá, no Estado de São 

Paulo, onde está situada a Fazenda Campina, considerada Unidade de Referência Tecnológica para Integração 



Lavoura-Pecuária sistemas de produção (Cordeiro et al., 2020). A região apresenta heterogeneidade no uso da 

terra, como pastagens, agricultura perene (mamão, citros, coco), agricultura semiperene (cana-de-açúcar, 

mandioca, capim), agricultura anual (soja, milho, sorgo, crotalária), silvicultura (eucalipto) e vegetação nativa 

(Dos Santos et al., 2022). 

 

Adaptação do algoritmo SNITC 

O método SNITC é um algoritmo de segmentação de superpixels (SOARES et al., 2020), onde os 

superpixels multitemporais são criados por meio de uma medida de distância que considera as semelhanças 

no espaço e tempo. A medida de distância é composta por uma distância espacial e uma distância de tempo 

fornecida pelo algoritmo DTW para avaliar as diferenças entre as séries temporais das imagens. 

Os principais parâmetros de entrada do método SNITC são o m, que controla a compacidade dos 

superpixels e o k que é número de superpixels desejado. Já o algoritmo TWDTW, gera distâncias de 

dissimilaridade temporais mais adaptadas aos padrões fenológicos e sazonais das áreas agrícolas, esse 

algoritmo está implementado em linguagem R no pacote dtwSat (MAUS et al., 2019).  Compatibilizando as 

funções, da linguagem R para a linguagem Python, que realizam o cálculo das distâncias temporais com a 

ponderação Time-Weight foi possível implementar os cálculos desejados, englobando os resultados de 

dissimilaridade do TWDTW no método SNITC. 

De acordo com Maus et al., 2019, duas formas de ponderação Time-Weighted são indicadas, a 

ponderação temporal logística e a linear. A função linear, cria uma forte restrição de tempo mesmo para 

pequenas diferenças de tempo, incluindo pequenos desvios de tempo, já a função logística tem baixo peso 

para deformação temporal pequena e custos significativos para deformações temporais maiores. 
Os primeiros testes deste projeto com o algoritmo TWDTW implementado, foram realizados com a 

ponderação logística sobre um stack de imagens do ano agrícola de 2018/19. No entanto, observou-se padrões 

de segmentação muito semelhantes às segmentações sem a implementação da ponderação Time-Weighted. 

Os resultados da figura 2 e 3, foram coletados a partir do processamento da função SNITC com k = 20 e m = 

5. Além disso, foram levados em consideração outros parâmetros como o scale e o iter, correspondente ao 

valor de ajuste para o cálculo da distância temporal e ao número de iterações exigidas na performance do 

algoritmo, respectivamente. Ambos funcionam para tornar o algoritmo mais robusto e fiel aos padrões espaço 

temporais no período analisado. Neste caso, foram fixados scale = 1000 e iter = 10. 

 
Figura 2. Segmentação a esquerda método SNITC com cálculo da distância DTW. Segmentação ao centro método 

SNITC com cálculo da distância TWDTW com peso logístico. Figura à direita as duas segmentações sobrepostas. 

Análise para ano agrícola 2018/19. 

 
Os testes seguintes, foram realizados com a ponderação de tempo linear, situação em que observou-se 

as segmentações produzindo resultados mais concisos. 

 



Figura 3. Segmentação a esquerda método SNITC com cálculo da distância DTW. Segmentação ao centro método 

SNITC com cálculo da distância TWDTW com peso linear. Figura à direita as duas segmentações sobrepostas. Análise 

para ano agrícola 2018/19. 

 

Desta forma, os processamentos seguintes foram realizados com a ponderação temporal linear, já que 

esta apresentou resultados mais promissores. A fim de compreender a tendência que a segmentação tomaria 

frente a área de estudo, foram aumentados os parâmetros no algoritmo SNITC, até k = 80, m = 1, scale = 

40000 e iter = 100. 

Figura 4. Segmentação a esquerda método SNITC com cálculo da distância DTW. Segmentação ao centro método 

SNITC com cálculo da distância TWDTW com peso linear. Figura à direita as duas segmentações sobrepostas. Análise 

para ano agrícola 2018/19. 

 

Dados espectrais 

Foram utilizadas séries temporais de imagens dos satélites Sentinel-2A e 2B da missão Sentinel-2. As 

imagens Sentinel-2 possuem resolução temporal de 10 dias, o que permite uma taxa combinada de revisita 

entre os satélites de 5 dias. A resolução espacial do Sentinel-2 varia de 10 a 60 m, dependendo da banda 

espectral. 



A série temporal das imagens foram obtidas e pré-processadas na plataforma Google Earth Engine 

(GEE). No GEE, foram realizadas as etapas de filtragem das datas de interesse, aplicação de máscara de 

nuvem, cálculo do índice espectral de vegetação Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) e 

empilhamento das imagens. 

As séries temporais do NDVI foram usadas como entrada para a segmentação espaço-temporal das 

imagens. Posteriormente, também foram testados o desempenho da segmentação com outros conjuntos de 

dados das imagens, tais como as métricas estatísticas de mediana e desvio-padrão, observados na Tabela 1. 

 
Tabela 1. Dados de desvio padrão (sigma) e mediana referente a segmentação de cada modelo analisado, no modelo 

TWDTW foi utilizado apenas a ponderação linear para fins estatísticos. 

 2018/19 2019/20 

Modelos Sigma Mediana Sigma Mediana 

SNITC + dtw (k = 20; m = 5; scale = 1000; iter = 10) 3.75 6 3.91 6 

SNITC + twdtw (k = 20; m = 5; scale = 1000; iter = 10) 3.86 7 4.10 7 

SNITC + dtw (k = 50; m = 5; scale = 1000; iter = 100) 9.52 14 11.12 20 

SNITC + twdtw (k = 50; m = 5; scale = 1000; iter = 100) 9.36 16 10.60 19 

SNITC + dtw (k = 80; m = 1; scale = 40000; iter = 100) 22.07 37 21.39 35 

SNITC + twdtw (k = 80; m = 1; scale = 40000; iter = 100) 20.55 33 19.83 34 

 

Resultados e Discussão 

As métricas de avaliação de segmentação não foram computadas devido a falta de robustez. No 

entanto, ao direcionar as análises para a Tabela 1, com o algoritmo SNITC associado ao cálculo de distância 

temporal com o método DTW, observou-se o desvio padrão e a mediana proporcionalmente maior que o 

método SNITC associado ao TWDTW, a medida em que os parâmetros de segmentação foram aumentados. 

Apenas no primeiro modelo realizado (k = 20; m = 5; scale = 1000; iter = 10) em que foi observado um maior 

desempenho para o método DTW. Isso porque a quantidade de segmentos exigidos neste primeiro teste, foi 

bem baixa para a variação de padrões que temos nos anos agrícola, desta forma pode-se considerar um 

resultado descartável. 

 

Conclusão 

 A partir dos testes realizados com a função de ponderação temporal logística e linear, foi possível 

observar que a ponderação linear foi muito mais concisa com a série espaço temporal deste projeto. A partir 

da Tabela 1 é possível compreender que os segmentos gerados para um ano agrícola obtiveram melhores 

resultados de mediana e desvio padrão com o modelo de cálculo de distância temporal TWDTW. Além disso, 

com o aumento dos parâmetros no algoritmo SNITC foi possível observar melhores valores estatísticos 

provenientes da função TWDTW, frente a ponderação DTW. 
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