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Resumo     
Apesar de vários problemas relacionados aos transportes e armazenamento dos grãos no país, o Brasil continua sendo 

um grande produtor de oleaginosas, possuindo um aumento significativo de produção a cada safra. O estado de Mato 

Grosso do Sul participa satisfatoriamente dessa crescente produtividade, toda essa expansão da produtividade do 

estado ocorreu devido as inovações tecnológicas fornecidas para os produtores que estão decidindo conhecer e 

investir nessas novidades para uma melhor produção. A agricultura de precisão se tornou indispensável para o 

produtor que pretende obter produtividade e com menos riscos de perda. Faz se importante também o planejamento, 

pois o mercado se tornou muito exigente ao longo dos tempos. A AP envolve várias ferramentas para o produtor 

obter um bom resultado em sua colheita, sendo desde a coleta de solos e folhas, uma adequada recomendação de 

adubos, controle de pragas e também um monitoramento correto por meios de imagens aéreas da lavoura, assim 

prevenindo contra risco de perda e auxiliando para um êxito na produção. Os conceitos utilizados no presente 

trabalho envolve principalmente as ferramentas do sensoriamento remoto, como a aplicação de imagens d satélite 

Landsat 8 e uso de software para cálculo do índice de vegetação em uma área cultivada com soja, criando mapas de 

variabilidade que apresenta desempenho da cultura em duas safras seguidas da mesma área.    
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Abstract    
Despite several problems related to transportation and grain storage in the country, Brazil continues to be a major 

producer of oilseeds, with a significant increase in production each harvest. The state of Mato Grosso do Sul 

participates satisfactorily in this growing productivity, all this expansion of productivity in the state occurred due to 

the technological innovations provided to producers who are deciding to know and invest in these innovations for a 

better production. Precision agriculture has become indispensable for the producer who wants to obtain productivity 

and with less risk of loss. Planning is also important, as the market has become very demanding over time. AP 

involves several tools for the grower to obtain a good result in his harvest, being since the collection of soil and 

leaves, a proper recommendation of fertilizers, pest control and also a correct monitoring by means of aerial images 

of the crop, thus preventing against risk of loss and helping for a successful production. The concepts used in this 

work mainly involve the tools of remote sensing, such as the application of Landsat 8 satellite images and the use of 

software to calculate the vegetation index in an area cultivated with soybeans, creating maps of variability that shows 

the performance of the crop in two consecutive harvests of the same area.    
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1 Introdução     

A produção de soja no Brasil vem crescendo a cada safra, seguida de um grande movimento 

econômico no setor de agronegócio. Conforme dados na Conab (2017) o aumento da área plantada foi 

de 1,9%, com um clima favorável na maioria das regiões, baixa ocorrência de pragas e a maior aquisição 

em tecnologia, foram os motivos que colaborou com a excelente produção de oleaginosas. Com a 

crescente expansão da soja no Brasil, torna-se necessário cada vez mais estudos e novas técnicas para 

auxiliar o crescimento contínuo e eficaz dessa produção. Existe uma demanda pela procura em adquirir 

dados com rapidez e precisão desde a amostragem de solo até o reconhecimento de pragas ou 

identificação da deficiência de algum nutriente tornando se os sensores remotos fundamentais na 

agricultura de precisão. Criando assim um desafio para os pesquisadores em transformar esses dados em 

informações precisas para auxiliar produtores em suas tomadas de decisões no campo (Boemo, 2011).   

A utilização de índices de vegetação por meio de métodos do sensoriamento remoto juntamente 

como imagens do satélite possibilitam alternativas de manejo conforme a necessidade de cada área de 

produção. Essas ferramentas se tornaram essenciais na agricultura de precisão, gerando informações 

precisas para as áreas dos agricultores que investem nessa tecnologia, resultando em menor custo e maior 

rentabilidade em sua produção.    

   

Metodologia    

Esse estudo faz parte dos resultados do trabalho de conclusão de curso da primeira autora. A área 

de estudo do presente trabalho encontra-se no município de Ponta Porã, localizado na região Centro-

Oeste, no estado de Mato Grosso do Sul, conforme a figura 1.  Suas coordenadas geográficas são -

22.459949° de latitude e -55.421650° de longitude, em um talhão que possui um total de 272,2 hectares 

(Figura 2). A data de semeadura da soja na safra de 2015/2016 foi no dia 22/10/2015, obtendo a média 

de produção de 50 sc/ha. Já na safra do ano seguinte a soja foi semeada no dia 20/10/2016 e obteve 70 

sc/ha de média produtiva nessa cultura.    

    



                                                        

    

Figura 1. Mapa de localização da área de estudo no município de 

Ponta Porã.    

    

    

    
    Figura 2. Imagem representando a área do talhão de estudo    

   

   



                                                        

 

 

 Para desenvolvimento desse estudo serão utilizadas imagens do satélite Landsat 8 da 

Administração Nacional da Aeronáutica e do Espaço - NASA (do original National Aeronautics and 

Space Administration). As imagens do satélite Landast 8 possuem uma resolução espacial de 30m, 

resolução radiométrica de 16 bits por pixel, o tamanho das cenas são de 185 x 185 km e projeção WGS 

1984, sendo sua frequência de captura das imagens a cada 16 dias aproximadamente.   Será usado um 

software criado pela Esri para aplicar o NDVI nas cenas do dia 22/12/2015 e 23/01/2016 para a safra de 

2015/2016 e cenas do dia 24/12/2016 e 09/01/2017 para a safra de 2016/2017, as imagens serão 

processadas pelo mesmo. Foram feitos dowloads gratuitamente das cenas pelo site Remote Pixel 

(https://remotepixel.ca).    

O perímetro da área de estudo foi delimitado em campo, utilizando como ferramenta o Sistema 

de Posicionamento Global (GPS), percorrendo em volta da área com o auxílio de um quadriciclo. O 

arquivo gerado será utilizado no software no formato shape.  Após a importação da área, será adicionado 

ao software as imagens de satélite combinadas nas bandas 7 (infra vermelho médio), 5 (infra vermelho 

próximo) e 4 (vermelho), pois conforme Alvarenga e Moraes (2014), na banda vermelha existe uma 

absorção de energia alta em razão da clorofila que provoca uma baixa reflectância. Em contrapartida na 

banda infravermelha e a absorção é menor e a reflectância alta, e utilizando essas duas bandas a área de 

vegetação será ressaltada na imagem.    

   

    

 Resultados e Discussões    

Iniciando a análise pela safra de 2015/2016, a figura 3 mostra o mapa da área apenas com a 

imagem da cena do dia 22/12/2015, ainda sem todas as etapas do processamento que ocorreram. Já se 

percebe a diferença em manchas de vegetação, que aparecem na cor verde, e nas áreas sem alguma 

vegetação nas cores em roxo. Nessa imagem a cultura da soja está com 59 dias desde sua semeação.    
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Figura 3. Imagem de satélite do dia 22/12/2015, sem processamento nas bandas  

7, 5 e 4.    

    

 Na figura 4 podemos observar o mapa já passado por todas as etapas de processamento e  

aplicação de NDVI, demonstrando que nas manchas onde aparecem na cor  roxo na figura 18, estão 

apresentando na figura abaixo manchas nas cores marrom até a cor amarelo, significando uma baixa 

produtividade nessa parte do talhão, que pode ser motivado tanto por falta de nutriente como por 

ocorrência de enxurradas causadas pelas chuvas. Nas áreas em azul e verde, apresentam áreas que estão 

produzindo e desenvolvendo plantas saudaveis.  As três classes de cores que obtiveram maior 

representatividade em hectares na imagem abaixo foram a classe número 2 com 41,8 ha, a classe  número 

3 com 37,8 ha e a classe número 5 com 33,9 há.    

        

    



                                                        

    
Figura 4. Imagem do dia 22/12/2015 processada    

   

 Na figura 5 é demonstrado o mapa com a imagem da cena 23/01/2016, sem qualquer alteração 

e processamento. Nessa data a cultura apresenta 91 dias de semeação, comparado a imagem anterior 

houve um maior desenvolvimento de vegetação, porém há coloração roxa em algumas partes do talhão.    



                                                        

    

Figura  6.  Imagem  de   satélite   do   dia   23/01/2016   sem 

processamento.     

    

Nota-se que houve um aumento do índice de vegetação (figura 7) comparado a imagem de 

dezembro de 2015 que apresentava pouca vegetação, significando também um aumento na Produtividade 

na área.  No caso da imagem desta data foi obtido uma representatividade maior nas seguintes três  

classes: na classe 1, com78,2 ha, na classe número 2 com 59,8 ha e a classe 3 com 44,8 há.    

    



                                                        

    
Figura 7. Imagem processada do dia 23/01/2016    

     

 Na safra de 2016/2017, a figura 8 apresenta somente a aplicação da imagem nas bandas 7, 5 e 4 

da data de 24/12/2016, exibindo manchas totalmente diferentes da safra do ano anterior e contendo nessa 

época 66 dias de semeação. Nesta imagem podemos observar maior cobertura vegetal em grande parte 

do talhão comparado na imagem da mesma época da safra anterior.    



                                                        

    

Figura 8. Imagem de satélite do dia 24/12/2016 sem processamento 

nas composições 7,5,4.    

 A figura 9 demostra o mapa processado, e com a aplicação de NDVI na área, podendo ser 

analisado que aumentou a quantidade de massa de vegetação, porém nessa safra houve ocorrências de 

manchas de baixa produtividade onde na safra anterior não ocorreu, como acontece nas proporções das 

bordas de cima no lado esquerdo, e ao lado direito, nas bordaduras abaixo.  No mapa desta data foi 

identificado maior representatividade de cores nas classes número 2 com 77,9 ha, na classe número 3 

com 48,4 ha e na classes número 4 com 44,1 ha.    



                                                        

    
Figura 9. Imagem processada do dia 24/12/2016    

     

 A última imagem a ser analisada será da data de 09/01/2017, como mostra a figura 10, essa cena 

contém algumas nuvens na parte superior da área, que são representadas com as cores pretas (sombra 

das nuvens) e cores brancas (nuvens). Foi utilizado essa imagem, pois não havia outra imagem do mês 

de janeiro que poderia ser utilizada, por conta alta ocorrência de nuvens e a cena de 09 de janeiro foi a 

que menos demonstrou nuvem em comparação as outras imagens de janeiro.    

    

    



                                                        

    

Figura 10. Imagem do satélite sem processamento da data 

09/01/2017    

    

 Na figura 11, será demonstrado a imagem da cena 09/01/2017 processada, que possui 82 dias de 

semeação, que pode ser observado uma maior produtividade nesse estágio da cultura, comparado a data 

anterior apresentada. Apesar de não ser possível observar o resultado da parcela da área que contém 

nuvens, houve aumento de vegetação no restante da área.   Nesta última imagem foi  identificado uma 

maior  representatividade nas cores das seguintes classes: número 2 com 147,5 ha,  classe número 3 com 

43,6 ha e classe 4 com 21,6 há.    



                                                        

    
Figura 11. Imagem processada do dia 09/01/2017    

    

 Pode-se analisar com o seguinte trabalho que houve um aumento significativo de produtividade 

na última safra, resultado de um monitoramento da área por imagens de satélites e havendo feito 

correções de adubo necessárias na área, pois na safra de 2015/2016 a média de produção de soja foi de 

50 sc/ha, e na safra do ano seguinte houve um aumento de produção para 70 sc/ha. De acordo com Molin 

(2004), as prováveis causas da variabilidade em uma produção estão sendo muito estudadas por 

pesquisadores, pois ainda há uma dificuldade em obter um diagnóstico correto das variabilidades que 

ocorre em uma lavoura. Sendo assim Molin (2004) criou um quadro (figura 19) que apresenta alguns 

possíveis fatores envolvidos na variabilidade de uma produção.     



                                                        

    
        

Figura 12. Exemplos de fatores envolvidos na variabilidade 

espacial de uma lavoura    

Fonte: Molin (2014)    

   

 Considerações Finais     

Com a realização desta pesquisa foi possível auxiliar na identificação da variabilidade e 

produtividade da soja através de monitoramento por imagens, identificando as áreas com alta e baixa 

produtividade da soja, estabelecendo um diagnóstico da planta cultivada e possibilitando alternativas de 

manejo de acordo coma necessidade de cada região.   Foi constatado com essa pesquisa que o 

sensoriamento remoto (monitoramento por imagem) é essencial na AP, gerando informações precisas 

para as áreas dos agricultores que investem nessa tecnologia, resultando em menor custo e maior 

rentabilidade em sua produção, com um monitoramento constante na lavoura promove um estudo da 

área, de extrema importância em um planejamento, para estabelecer soluções na variabilidade que ocorre 

em cada parcela da área. De acordo com os mapas apresentados foi observado que apesar das manchas 

proeminentemente estarem na sua maioria entres as manchas de maior potencial produtivo, a tomada de 

decisão sobre as áreas de menor produção foi eficiente para uma melhor resposta produtiva, fazendo com 

que houvesse um ganho na produção.    
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