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Introdução
Técnicas de sensoriamento remoto são úteis na determinação de

áreas cultivadas, principalmente das commodities milho e soja. O uso
de índices de vegetação, como o NDVI, vêm sendo empregados para
mapear áreas agrícolas, por possuir baixo custo e ser de fácil
acessibilidade. O presente trabalho objetivou desenvolver uma
metodologia capaz de gerar máscaras de culturas de verão baseada
em ajustes de equações polinomiais de segunda ordem à perfis
temporais de NDVI.

Metodologia

Figura 1: Área de estudo

Figura 3: Perfil temporal NDVI para um pixel “puro” cultura de verão (soja e milho)
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Da área de estudo – município de Cascavel, Paraná (Figura 1) –

foram adquiridas imagens MODIS produto MOD13, NDVI , para a safra

agrícola 2007/08. Assim, identificados os alvos agrícolas(Figura

2),foram gerados os perfis temporais(Figura 3).

Estudando os perfis temporais, identificou-se o início e final da

safra, através de uma comparação de mínimos e máximos observados

no perfil, e que o ciclo tem um comportamento de uma função

quadrática. Com o software R, foram construídas as equações

polinomiais de segunda ordem, e determinados os coeficientes de

determinação(r²) do ciclo.

A partir dos coeficientes de determinação encontrados, foram

geradas as imagens denominadas “imagens confiança”, em que cada

pixel corresponde ao valor do coeficiente de determinação. Foi então

em seguida qualificado em 2 classes: coeficientes de determinação

maiores ou iguais a 75%, e coeficientes de determinação menores

que 75% .

Para verificar estatisticamente a acurácia das classificações

obtidas pelas funções polinomiais de segunda ordem, foram aplicados

os métodos : Índice Kappa, exatidão global e matriz de

erros(Congalton, 1991). Assim foram comparadas as áreas de culturas

de verão, gerados pelo método máximo-mínimo NDVI e vetorização da

imagem LandSat-5 (imagem referência-Lamparelli et al.,2008), com a

metodologia proposta, tendo como base de comparação os dados

oficiais fornecidos pelos órgãos governamentais (IBGE, 2011).

Figura 2: Identificação dos alvos agrícolas

Variáveis 
Safra 

2007/08 

Área IGBE (ha) 82.850,00 

Área Máscara polinomial (ha) 91.346,94 

Diferença (IBGE – Máscara polinomial) (ha) 8.497,00 

Diferença (%) -10.25 

Área Máscara max e min NDVI (ha) 47.385,902 

Diferença (IBGE – Máscara max-min NDVI) (ha) 35.464,00 

Diferença (%) 42.8 

Área Vetorização LandSat (ha) 63.337,444 

Diferença (IBGE – Vetorização) (ha) 19.513,00 

Diferença (%) 23.5 
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Tabela 1. Comparação entre os dados oficiais do IBGE e as máscara obtidas

pelas metodologias: ajuste de equações polinomiais às series temporais de

NDVI, máximo-mínimo NDVI e vetorização da imagem LandSat-5

Figura 4: Comparação entre imagem LanSat-5 e a máscara cultura de verão, obtida com a

metodologia polinomial e com a metodologia máximo-mínimo NDVI, respectivamente.

Resultados

Conclusões

Os resultados (Figura 4) mostram que ao selecionar equações
polinomiais com ajustes de R2 superior a 75%, se obtêm kappa igual
a 0.86 e exatidão global de 93%, sendo ligeiramente superior aos
resultados encontrados quando se utiliza a técnica de máximo e
mínimo NDVI, os quais se encontrou kappa igual a 0.82 e exatidão
global de 91%.

Verificou-se que a máscara obtida pela metodologia proposta
aproximou-se mais dos dados oficiais do IBGE (Tabela 1), dando
uma diferença de 10.25%, em relação a técnica de máximo e
mínimo NDVI, e uma diferença de -42.8%, corroborando a eficácia
da metodologia proposta.
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