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Abstract. The frost occurred on the 6th, 7th and 8th of July, 2019, undertook a
considerable portion of the wheat harvest in the state of Parana. The damage
caused by this event reduced the production expectancy in 15%, to 2.7 millions
of tons. In the face of these events, this monograph proposes the analysis of
images from Sentinel-2 Mission’s satellites in a chronological order in the region
of Faxinal, in order to analyze the behavior of the plants before, during and after
the frost, its evolution in the face of this event, as well as the quantification of
the compromised areas.

Resumo. A geada ocorrida nos dias 6, 7 e 8 de julho de 2019 acometeu boa
parte da safra de trigo no estado do Paraná. Os danos causados por este evento
reduziram a expectativa de produção em 15%, para 2,7 milhões de toneladas.
Diante deste cenário, esta monografia se propõe a realizar uma análise de ima-
gens em ordem temporal dos satélites da Missão Sentinel-2 na região de Faxi-
nal, de modo a analisar o comportamento das plantas antes, durante e após a
geada, bem como sua evolução em face deste evento, além quantificar as áreas
comprometidas.



1. Introdução
A geada é um fenômeno meteorológico causado pelo congelamento do orvalho e do solo.
Em culturas agrícolas, este fenômeno pode causar a queima das plantas, acarretando em
perdas parciais, e algumas vezes totais da cultura. Um exemplo de sua letalidade, é a
geada de 18 de julho de 1975, ocorrida no norte do Paraná e conhecida como Geada
Negra, a qual foi responsável pela dizimação de 300 mil hectares de cultura de café. Esta
geada causou uma crise financeira no estado, já que o Paraná, sozinho, era responsável
por cerca de 50% da produção nacional de café [26].

Nos dias 6, 7 e 8 de julho de 2019, uma geada acometeu o estado paranaense,
especialmente as regiões sul e centro-sul, causando, desta vez, danos à safra de trigo.
Este evento causou a perda de cerca de 15% da safra, que rendeu apenas 2,7 milhões
de toneladas da cultura [25]. Uma forma de quantificar as perdas é através da análise
de imagens de satélite, pois estas permitem a identificação das áreas afetadas através da
localização de regiões sem atividades fotossintéticas de plantas.

De forma geral, as imagens de satélite provêm informações de vários aspectos
biológicos das plantas, entre elas o nível de água presente no interior da planta, seu nível
de biomassa, condições de estresse e nutrição. Com isso, a análise destas imagens de
forma temporal fornece informações tanto pontuais - informações sobre a planta em um
determinado momento do tempo - como históricas - informações sobre a evolução da
planta em face de algum evento conhecido, neste caso, a geada. O uso das informações
pontuais serve para determinar, principalmente, as áreas de perda da lavoura, enquanto as
informações históricas possibilitam compreender qual foi o processo adotado pela planta
sobrevivente para resistir aos efeitos da geada.

Diante da importância do evento ocorrido para as lavouras de Trigo paranaenses,
há uma difícil decisão a ser tomada pelos produtores rurais: a de abandonar ou não a
cultura em que foram investidos tempo e recursos. Esta decisão se torna complicada
pois, caso haja a decisão pelo abandono, todos os recursos investidos serão totalmente
perdidos sem nenhum retorno financeiro, acarretando em prejuízo ao produtor. Porém,
caso haja a decisão pelo prosseguimento da lavoura, há a chance de se investir em áreas
já condenadas, caso não haja uma análise precisa e correta das regiões afetadas.

Portanto, este trabalho se propõe a analisar imagens de satélite capturadas antes,
durante e após o evento da geada nos talhões Candoca Cachoeira, Transformador e Lote
Pastori da Fazenda Iracema, localizada na região da cidade paranaense de Faxinal, de
modo a auxiliar a tomada de decisão sobre o prosseguimento ou o abandono das lavouras
em cada um dos talhões. Para alcançar os resultados esperados, deverão ser analisados
alguns pontos importantes, os quais serão descritos a seguir:

• Determinar as condições de uma planta saudável: É importante para determinar os
níveis de dano causados a uma planta saber quais são os indicadores de saudabili-
dade da mesma. Por isso, serão pesquisados os índices e seus valores indicativos
que apontam o quão saudável uma planta está.

• Comportamento temporal das lavouras dos talhões Candoca Cachoeira, Trans-
formador e Lote Pastori da Fazenda Iracema: Este comportamento temporal das
plantas será determinado através da análise de imagens capturadas em períodos
anteriores, presenciais e posteriores à geada, de modo a obter a variação dos ní-
veis indicadores de saudabilidade em face do evento ocorrido.



• Determinar as regiões afetadas, de tal maneira que seja possível estimar a área de
perdas da lavoura, além da severidade do dano causado às plantas.

A partir da análise destes pontos, espera-se obter o comportamento das plantas em
face da geada ocorrida, bem como as áreas e os níveis de dano causados às lavouras de
trigo da Fazenda Iracema. Desta maneira, este trabalho se justifica através dos benefícios
que os resultados destas análises podem proporcionar aos produtores da fazenda, onde
está informação pode ser utilizada para decidir sobre o abandono ou o prosseguimento da
cultura.

Para o desenvolvimento do trabalho, será realizada a coleta de imagens dos saté-
lites da Missão Sentinel-2 da European Space Agency (ESA), que fornece imagens em
um intervalo de cinco dias através dos satélites Sentinel-2A e Sentinel-2B. Estas imagens
fornecem dados de diferentes comprimentos de ondas do espectro eletromagnético, onde
cada banda (ou a combinação de múltiplas bandas) representa dados das propriedades das
plantas, como, por exemplo, o nível de biomassa. Estas imagens serão pré-processadas
através do Semi Automatic Classification Plugin (SCP), um plugin disponível para o soft-
ware QGIS, utilizado para análises geográficas. Este pré-processamento realiza a correção
dos níveis de aerossol da atmosfera, bem como a transformação dos níveis de reflectância
para a escala de albedo.

Após o pré-processamento, serão realizadas as análises propriamente ditas das
imagens, onde haverá uma análise númerica, utilizada para descrever o comportamento
temporal das lavouras em cada uma das propriedades analisadas, e uma análise visual, que
será utilizada como base para determinar as regiões e seus níveis de dano nos talhões, bem
como a área total comprometida pela geada. Será então montado um relatório contendo
os resultados das análises bem como recomendações sobre os procedimentos a serem
tomados com relação ao abandono ou ao prosseguimento das lavouras.

2. Fundamentação Teórico-Metodológica e Estado da Arte

2.1. Talhão

Segundo o Dicionário Michaelis [29], um talhão é um terreno próprio para cultura, entre
dois regos; e também um espaço de terreno com qualquer plantação, como por exemplo,
uma plantação de soja. De maneira geral, um talhão é uma área ou terreno destinado ao
plantio de uma determinada cultura agrícola. Uma fazenda é composta pela junção de
diversos talhões.

2.2. Geada

Na meteorologia, define-se como geada o deposito de gelo sobre plantas e objetos expos-
tos ao relento. Isso ocorre quando a temperatura do ar atinge 0oC, juntamente com a alta
umidade atmosférica. Porém, apesar de haver a formação do gelo, caso a planta esteja em
repouso vegetativo não ocorrerá a destruição dos tecidos vegetais [23]. Já na agronomia,
define-se como geada o fenômeno meteorológico que causa a morte das plantas ou de
suas partes - caule, folhas - em função da baixa temperatura do ar. A morte pode ser cau-
sada tanto pelo sopro constante e prolongado de ventos muito frios ou pelo resfriamento
radiativo em junção ao ar muito seco [23].



2.3. Missão Sentinel-2

A Missão Copernicus Sentinel-2 compreende a constelação de dois satélites de órbita po-
lar colocados na mesma órbita em sincronia com o sol, estando a uma fase de 180 graus
um do outro. Seu objetivo é monitorar a variabilidade de condições da superfície terrestre,
provendo imagens da mesma região a cada 5 dias [2]. Esta missão provê suporte a mo-
nitoramentos de vegetação, água e solo e observação de corpos d’água intracontinentais,
além de áreas costeiras. Possui 13 bandas espectrais, sendo quatro delas - 2, 3, 4, 8 - de
10 metros, seis - 5, 6, 7, 8A, 11, 12 - de 20 metros e três - 1, 9, 10 - de 60 metros.

2.4. Sensoriamento Remoto

Segundo o U.S. Geological Survey do U.S. Department of the Interior, Sensoriamento
Remoto é o processo de detecção e monitoramento de características físicas de uma área
através da mensuração, de maneira não presencial, das radiações emitidas e refletidas
por esta [28]. Para a captura das imagens são utilizadas câmeras especiais que coletam
a intensidade de bandas a determinados comprimentos de ondas eletromagnéticas. Um
exemplo de sua aplicação, é a detecção do nível de água nas folhas de uma planta, de
acordo com os estudos de [17].

2.5. Radiometria

De acordo com [20], Radiometria é a medição de radiação em um intervalo do espec-
tro eletromagnético, onde este varia desde os Raios-X até as ondas de rádio. A medição
radiometrica é realizada em medidas de energia, como o Joule e o Watt. A figura 1 apre-
senta definições utilizadas em radiometria, enquanto que a figura 2 apresenta os símbolos
e as unidades de medida utilizadas para cada uma destas definições. Cada uma destas
definições será explicada com maiores detalhes abaixo.

2.5.1. Energia Radiante

Segundo o Federal Standard 1037C do Institute for Telecommunication Sciences [10],
energia radiante é a energia em forma de ondas eletromagnéticas, podendo ser calculada
através da integração da força radiante em relação ao tempo, e é medida em joules.

2.5.2. Força Radiante

Segundo o Federal Standard 1037C do Institute for Telecommunication Sciences [12],
força radiante é a taxa de fluxo da energia radiante, medida em watts, ou joules por se-
gundo.

2.5.3. Irradiância

Segundo o Federal Standard 1037C do Institute for Telecommunication Sciences [7], ir-
radiância é a força radiante incidente por unidade de área em uma superfície qualquer.
É geralmente expressa em watts por metro quadrado, mas pode ser expressa também em
joules por metro quadrado.



Figura 1. Sumário de definições de radiometria

http://wtlab.iis.u-tokyo.ac.jp/wataru/lecture/rsgis/rsnote/cp1/cp1-6.htm


Figura 2. Termos técnicos de radiometria e fotometria

2.5.4. Emitância Radiante

Segundo o Federal Standard 1037C do Institute for Telecommunication Sciences [9], emi-
tância radiante é a força radiante emitida sobre uma esfera completa, expressa em watts
por metro quadrado.

2.5.5. Radiância

Segundo o Federal Standard 1037C do Institute for Telecommunication Sciences [8], ra-
diância é a força radiante, em uma dada direção, por esterradiano por unidade de área
projetada da fonte, vista a partir de uma dada direção, onde esterradiano é a medida de
um ângulo sólido, sendo o análogo tridimensional do radiano.

2.5.6. Intensidade Radiante

Segundo o Federal Standard 1037C do Institute for Telecommunication Sciences [11],
intensidade radiante é a força radiante por unidade de ângulo sólido, sendo expressa em
watts por esterradiano.

2.5.7. Reflectância

Segundo o Federal Standard 1037C do Institute for Telecommunication Sciences [13],
reflectância é a razão da força refletida pela força incidente, expressa em decibéis ou
porcentagem.

2.5.8. Transmitância

Segundo o Federal Standard 1037C do Institute for Telecommunication Sciences [14],
transmitância é a razão da força transmitida pela força incidente, expressa em porcenta-
gem.

http://wtlab.iis.u-tokyo.ac.jp/wataru/lecture/rsgis/rsnote/cp1/cp1-6.htm


2.5.9. Absorbância

Segundo a Dra. Anne Marie Helmenstine [15], absorbância é a medida da quantidade
de energia incidente absorvida pela amostra, dada em unidades de absorbância, sendo
adimensional. É medida em conjunto da reflectância e da transmitância, sendo a medida
restante após o cálculo das duas medidas anteriores.

2.6. Albedo

O albedo de uma superfície é a fração da luz solar incidente sobre esta que é refletida de
volta para a atmosfera. Este albedo de superfície é essencial no sensoriamento remoto
de superfícies, pois cada superfície possui um nível de reflectância diferente. O albedo
não é uma propriedade intrínseca à superfície, pois este depende da composição química
do solo ou da cobertura, além do ângulo de incidência dos raios solares e da composição
atmosférica no momento da medição [3].

2.7. Espectro Eletromagnético

De acordo com David J. Schneider, do Departamento de Engenharia e Ciência Geológica
da Universidade Tecnológica de Michigan, o Espectro Eletromagnético é um Continuum
de todas as ondas eletromagnéticas ordenadas por frequência e comprimento de onda.
Todos os objetos físicos emitem energia eletromagnética de algum tipo, como a energia
ultravioleta emitida pelo sol e a infravermelha emitida em forma de calor por plantas e
animais [27]. O espectro Eletromagnético pode ser dividido em sete principais grupos de
ondas, sendo eles: Rádio, Micro-Ondas, Infravermelho, Luz Visível, Ultravioleta, Raios-
X e Raios Gama, onde cada um destes grupos apresenta suas próprias subdivisões, sendo
a mais conhecida as sete cores do espectro visível [5]. A figura 3 apresenta estas divisões,
bem como informações adicionais, como a escala de tamanho do comprimento de onda
de cada grupo. Os grupos utilizados neste trabalho serão descritos a seguir.

2.7.1. Espectro Vísivel

Este espectro compõe comprimentos de onda que variam entre 420 e 680 nm [21], vari-
ando de tons do violeta até tons do vermelho. Estes comprimentos de ondas são utilizados
pois representam o processo de fotossíntese de uma planta, que absorve praticamente toda
a energia do vermelho e do azul, e reflete uma quantidade consideravel de energia da faixa
do verde [19].

2.7.2. Red Edge

O Red Edge é a região de transição entre o Vermelho e o Near Infrared, variando de 680
a 750 nm. É utilizado para calcular o nível de clorofila dentro da planta [18].

2.7.3. Near Infrared

Situado entre 750 e 1400 nm, o NIR é responsável por detectar o nível de água presente
na planta, bem como seu nível de biomassa através do cálculo do NDVI [18].



Figura 3. Divisões do Espectro Eletromagnético

2.7.4. Short Wave Infrared

Situade entre 1400 e 3000 nm, o SWIR é responsável por identificar o nível de determina-
dos nutrientes no solo ou na planta, além de determinar o nível de água dentro da planta
[30].

2.8. QGIS

De acordo com [22], o Quantum GIS (QGIS) é um sistema de informação geográfica
Open Source, utilizado para análise de dados geográficos diversos, desde vetores, como
Shapefile, até rasters, como o GeoTiff. Este software proporciona ferramentas de pro-
cessamento de dados geográficos, sendo bastante utilizado em sensoriamento remoto e
análise de lavouras.

2.9. Semi Automatic Classification Plugin

O Semi Automatic Classification Plugin é um plugin disponível para QGIS, utilizado
na classificação de imagens de sensoriamento remoto, providenciando ferramentas para
download, além de pré e pós processamento de imagens [4].

2.10. Aprendizado Não Supervisionado

Segundo [16], aprendizado não supervisionado é um tipo de aprendizado de máquina
auto-organizatório utilizado para encontrar padrões desconhecidos em um dataset sem o
uso de labels pré-existentes. Os dois métodos mais conhecidos de aprendizado não su-
pervisionado são os clusterings K-Means e ISODATA, que segregam os dados de acordo
com o nível de similaridade de vizinhança.

https://earthsky.org/space/what-is-the-electromagnetic-spectrum


2.11. Top of Atmosphere Reflectance (TOA)

De acordo com o site do Semi Automatic Classification Plugin [24], os satélites Sentinel-
2A e Sentinel-2B disponibilizam as imagens em TOA Reflectance diretamente da fonte,
não havendo a necessidade de aplicar algoritmo de correção referente ao TOA.

2.12. Bottom of Atmosphere Reflectance (BOA)

De acordo com o guia de usuário do Sentinel-2, disponibilizado pela Agência Espacial
Europeia [1], no nível 2 de processamento da imagem capturada pelo satélite, é aplicado
um algoritmo que remove interferências atmosféricas da imagem, como dados de vapor
de água, aerossol e precipitação de neve. A saída deste processamento é uma imagem que
contém dados de reflectância diretamente da superfície analisada, providenciando assim
uma medição mais precisa de dados terrenos.

2.13. Algoritmos de Pré-Processamento

Abaixo estão descritos os algoritmos utilizados pelo Semi Automatic Classification Plu-
gin na sua etapa de pré-processamento das imagens dos satélites Sentinel-2.

2.13.1. TOA Reflectance to Albedo Levels

É obtido através do pré-processamento realizado pelo SCP, que aplica o DOS1 Correcti-
onà imagem.

2.13.2. Dark Object Subtraction 1 Correction (DOS1 Correction)

Este algoritmo realiza a conversão dos dados de albedo assumindo que o objeto mais
escuro presente na imagem não possui reflectância igual a zero, pois são pouquíssimos
objetos da superfície terrestre que absorvem totalmente as ondas recebidas. Deste modo,
assume-se que este objeto possui reflectância de 0,01%, provendo assim um intervalo
livre de valores de NoData [6].

3. Objetivos

O presente trabalho tem como objetivo geral determinar o nível de dano causado pela
geada ocorrida nos dias 6, 7 e 8 de Julho à cultura de trigo dos talhões Candoca Cachoeira,
Transformador e Lote Pastori da Fazenda Iracema através da análise dos dados de imagens
de satélite antes, durante e após o evento da geada, tendo como benefício o auxílio na
tomada de decisão sobre o abandono ou o prosseguimento da cultura nos referidos talhões.
Os objetivos específicos deste trabalhos são os seguintes:

• Determinar as condições ideais de uma planta saudável.
• Analisar o comportamento temporal das lavouras dos talhões.
• Determinar as regiões afetadas, bem como o nível de comprometimento da cultura

nestas áreas.



4. Procedimentos metodológicos/Métodos e técnicas
Inicialmente, será realizado um levantamento bibliográfico sobre o comportamento es-
pectral de plantas, reflectância, absorbância e transmitância de energia eletromagnética,
classificação não supervisionada e dados técnicos dos satélites Sentinel-2A e Sentinel-2B,
bem como os espectros eletromagnéticos abrangidos pelos satélites Sentinel-2 e a relação
destes com características das plantas, entre elas o nível de biomassa e volume de água
no interior da planta.

Após o levantamento bibliográfico, será realizado o download de imagens dos
satélites Sentinel-2, de tal modo que sejam coletadas imagens em um intervalo de até
dez dias, ressalvados os casos em que as imagens apresentem cobertura total de nuvens
sobre as regiões dos talhões analisados. Serão analisadas várias imagens, de modo a se
criar uma cronologia anterior e posterior à geada. Uma das imagens analisadas será a
do dia 7 de julho de 2019, capturada no ápice do evento. Além desta, serão analisadas
imagens anteriores posteriores ao dia 7 de julho de 2019. Desta maneira, espera-se obter
o comportamento das plantas em condições normais anteriores à geada, o comportamento
no ápice do evento, e o comportamento posterior, de modo a obter a porcentagem da área
que sobreviveu, bem como entender como estas plantas se comportaram para garantir sua
sobrevivência.

Realizada a coleta das imagens, será realizado o pré-processamento destas através
da conversão dos valores da escala de TOA para a escala de albedo. Após isto, será feita
a correção da Reflectância da Superfície Terrestre através do algoritmo DOS1. Desta
maneira, têm-se a intensidade de reflectância do objeto mais escuro como sendo a me-
nor reflectância maior que 0%. É importante notar que as análises serão realizadas no
domínio do albedo pois este representa a informação de reflectância em termos de por-
centagem, e esta representação é essencial para a determinação do estado da planta. O pré-
processamento será realizado utilizando o Semi Automatic Classification Plugin (SCP) no
ambiente do QGIS 3.4.x Madeira LTR.

O próximo passo será a análise específica das áreas dos talhões estudados. Pri-
meiramente serão realizados os recortes das áreas dos talhões sobre as imagens pré-
processadas. Haverá dois tipos de análises, a visual e a informativa. A análise visual
será realizada através das diferenças entre intensidades de cor das imagens, de modo a
determinar visualmente as áreas mais afetadas ao longo do tempo em decorrência da ge-
ada, enquanto que a análise informativa será realizada através dos dados numéricos de
cada banda dos Sentinel-2. Esta análise informativa resultará em gráficos temporais da
evolução comportamental da plantação ao longo do tempo, onde cada gráfico representará
um aspecto da plantação, como o nível de água no interior da planta, por exemplo.

Por último, será realizada a segmentação das imagens por clusterização em re-
giões que possuem níveis de comprometimento parecidos, obtendo um resultado mais
discretizado dos danos causados à cultura, possibilitando assim uma melhor visualização
destas regiões e uma ação mais localizada.



5. Cronograma de Execução
A tabela 1 apresenta o cronograma das atividades a serem desenvolvidas.

Atividades:

1. Levantamento bibliográfico necessário
2. Coleta das imagens dos satélites Sentinel-2
3. Pré-Processamento das imagens e recorte das máscaras dos talhões
4. Análise dos dados das imagens
5. Segmentação dos níveis de comprometimento da cultura por talhão
6. Escrita do relatório final

Tabela 1. Cronograma de Execução
Ago Set Out Nov

Atividade 1 X
Atividade 2 X
Atividade 3 X
Atividade 4 X
Atividade 5 X X
Atividade 6 X X



6. Contribuições e/ou Resultados esperados

Com a análise realizada nesta monografia, espera-se determinar, através dos dados de
imagens dos satélites Sentinel-2, a evolução de plantas de trigo em face do evento da
geada de julho de 2019. A partir da análise desta evolução, espera-se determinar as regiões
afetadas pela geada, bem como a viabilidade de prosseguimento da cultura em face da
porcentagem de perda de cultura.

7. Espaço para assinaturas

Londrina, 26 de Agosto de 2019.

—————————————— ——————————————

Aluno Orientador
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