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Proposta do trabalho
• Metodologia para avaliar a dinâmica de uso 

agrícola das terras.

• Qualificar as informações de áreas de 
culturas agrícolas no RS

• Avaliar métodos levantamento utilizando 
imagens/SIG e convencional (IPAN)
• Desenvolver metodologia quantitativa

• Comparar os dois métodos

• Avaliar o uso do gvSIG/Sextante



• Município de Derrubadas – 361,3 Km²

• Região fisiográfica do Alto Uruguai

• Parque Florestal Estadual do Turvo – maior área 
florestal contínua do RS - 174,9 Km²

• PIB agropecuária – 53,7 % (Fonte: IBGE)
– Soja: 7900 hectares

                               (Fonte: EMATER)

–Milho: 1200 hectares

Área de estudo







• Software – gvSIG 1.9 Desktop
• Base cartográfica 1: 50.000 e limites 

municipais IBGE 1:500.000
• Imagens Landsat 7 ETM + ortorretificadas 

(GLCF - University of Maryland) - 223/079
• Imagens Landsat 5 TM (INPE - Brasil)

• Datas de aquisição da imagens
» 20/08/2010
» 08/11/2010
» 27/01/2011

Materiais e Métodos



• Registro das imagens Landsat 5 TM tendo 
como referência Landsat 7 ETM + (ortho) 
– UTM 22S – WGS84

• Processamento do IVDN no Sextante

• Composição colorida IVDN multitemporal
» (IVDN de cada data associada uma cor 

primária)

• Interpretação da composição 
multitemporal do IVDN

Materiais e Métodos



Registro das imagens



Registro das imagens
• Coleta de pontos homólogos (controle) para cada 

data das imagens

• O gvSIG permite trabalhar com transformação Afim 
ou Modelo Polinomial
• Afim – opera ajuste linear  + translação da imagem

• Modelo polinomial – ajuste de mínimos quadrados

• Reamostragem – Vizinho mais próximo



Registro das imagens
• Facilidade de operar com a ferramenta

• Salvar arquivos  .csv com Pts. controle

• Permite aplicar o conjunto de pontos de controle 
para demais bandas

• Não permite ajustes instantâneos na imagem 
para facilitar o reconhecimento de feições 
(pontos controle)



Processamento IVDN 
Sextante



Processamento IVDN 
Sextante

• Processamento do IVDN - bandas IV 
próximo e vermelho (TM4 e TM3)

• Data da imagem
• 20/08/2010 – IVDN1
• 08/11/2010 – IVDN2
• 27/01/2011 – IVDN3



Processamento IVDN 
Sextante

• IVDN1 – 20/08/2010
• Visualizar áreas preparadas semeadura 

milho
• Observar áreas trigo e pastagens 

inverno



Processamento IVDN 
Sextante

Áreas cultivadas com trigo ou pastagem
de inverno (aveia e/ou azevém)

Áreas coloniais pequenas
Propriedades agricultura 
familiar e pluriatividade

Áreas com solo preparado para 
semeadura do milho



Processamento IVDN 
Sextante

• IVDN2 – 08/11/2010
• Visualizar áreas preparadas semeadura 

soja
• Observar áreas de milho em estádio 

reprodutivo



Processamento IVDN 
Sextante

Áreas com solo preparado para 
semeadura de soja

Parque Estadual do Turvo

Áreas com milho em fase de 
desenvolvimento reprodutivo



Processamento IVDN 
Sextante

• IVDN3 – 27/01/2011
• Visualizar áreas de soja em estádio de 

desenvolvimento reprodutivo
• Observar áreas de milho em 

senescência ou colheita



Áreas com soja fase de desenvolvimento 
reprodutivo e enchimento de grão

Parque Estadual do Turvo

Áreas com milho em fase de 
senescência e colheita



Composição colorida 
multitemporal



Composição colorida 
multitemporal

Áreas com cor vermelha mostram lavouras 
de soja plantadas após áreas em pousio

Áreas com tonalidades 
magenta mostram sucessão de 
culturas trigo/soja

Em tons de verde as áreas com milho

Área de silvicultura



Composição colorida 
multitemporal



RGB NDVI  Multitemporal
R – 27/01/2011
G – 08/11/2010
B – 08/11/2010
Evidencia soja em vermelho



RGB NDVI  Multitemporal
R – 08/11/2010
G – 27/01/2011
B – 20/08/2010
Evidencia milho em vermelho
Soja  em ciano
Rotação trigo/soja



• Foi possível concluir
• Obtenção de informações da dinâmica de 

ocupação agrícola (sucessão de culturas)

• Identificação das áreas de soja e milho

• Precisa avançar
• Metodologia quantitativa

• Avaliar comparativamente levantamento 
convencional e imagens & SIG

Conclusões



• Quanto ao gvSIG/Sextante
• Limitações quanto ao tamanho de arquivo no 

processamento de imagens

• Necessidade de implementação de um algoritmo 
para segmentação de imagens

» Qualificar a análise quantitativa

• Dificuldades ainda para a edição vetorial

• As últimas versões (1.9, 1.10 e 1.11) instabilidade no 
processamento, principalmente no WinXP

Conclusões



• Quanto ao gvSIG/Sextante na EMATER/RS
• Aplicações em processamento de imagens e 

edição vetorial

• Elaboração de cadastro geo ações de ATER nos 
municípios e regiões

• Buscar integração bancos de dados (crédito rural, 
programa de agroecologia e acompanhamento de 
culturas)

• Integração ferramentas webmapping e sigweb

Conclusões



Obrigado!

Eng. Ftal. Antonio Carlos Leite de 
Borba

Gerência Técnica – EMATER/RS-
ASCAR

aborba@emater.tche.br
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