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Crop monitoring for food security

Jansle Rocha
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JRC/IPSC/AGRIFISH/MARS-FOOD, Italy

11:30 Unidad de Agro-clima y Sistemas de información (GRAS) del INIA
Agustín Giménez, NIA, Uruguay

Identificación del área ocupada con cultivos de verano utilizando imágenes 
de los satélites Terra-Modis y Aqua-Modis

Laura Olivera, INIA, Uruguay

Monitoreo del estado de pasturas naturales en Uruguay en base  
a imágenes de satélites y a un modelo de balance hídrico del suelo

José Pedro Castaño, INIA, Uruguay
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14:00 Centro de Relevamiento y Evaluación de Recursos Agrícolas  
y Naturales (CREAN) de la Universidad Nacional de Córdoba

Andres Ravelo,
CREAN, Universidad Nacional de Córdoba, Argentina
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IDENTIFICACIóN DEL ÁREA OCUPADA  
CON CULTIVOS DE VERANO 

UTILIZANDO IMÁGENES DE LOS SATéLITES  
TERRA-MODIS Y AqUA-MODIS

IDENTIFYING SUMMER CROPS USING TERRA-MODIS  
AND AqUA-MODIS IMAGERY

Laura Olivera, José Pedro Castaño y Agustín Giménez
Unidad de Agro-clima y Sistemas de información (GRAS) del INIA, Uruguay.

Andes 1365, piso 12, Montevideo, Uruguay
lolivera@inia.org.uy, jcastano@inia.org.uy, agimenez@inia.org.uy

SUMMARY

The objective of this work is to explore the use of Modis images to estimate the 
summer field crop sown area in the departments of Soriano and Colonia, during 
the growing season 2004-2005. Two Modis images were processed using the ‘Su-
pervised classification’ method. After that, modelling multi temporal analyses 
were done, using the Erdas Imagine software. Summer crop sown area (consid-
ering all crop species together) estimated based on Modis images was close to 
that estimated with Landsat images on the same dates. Based on these results, 
remote sensing with Modis images could be a potential useful tool for estimating 
cultivated areas, for mapping land use, and for monitoring land use changes. It 
appears that in Uruguayan cropping conditions, Modis images resolution could 
be not enough to estimate cultivated areas for each crop species.

This activity is part of the project ‘Desarrollo de un Sistema de Información y 
Monitoreo para la Evaluación de Riesgos en la Producción Agrícola (SIMERPA) 
en Paraguay y Uruguay’, funded by FONTAGRO.

Key words: satellite images, Modis, Landsat, remote sensing, summer field crops.

INTRODUCCIóN Y OBJETIVOS

La Unidad de Agro-clima y Sistemas de información (GRAS) del Instituto 
Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA) del Uruguay viene trabajan-
do desde hace varios años en el desarrollo de un sistema de información y 
monitoreo del estado de cultivos y pasturas basado en registros históricos, 
imágenes satelitales y modelos de simulación, integrando esta información y 
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poniéndola a disposición de los usuarios en la Internet. A tales fines, una de 
las actividades básicas es la identificación y calibración de nuevas herramien-
tas, tales como instrumentos de percepción remota.

El objetivo del presente trabajo es el de explorar la utilización de imágenes de 
los sensores MODIS, para estimar el área ocupada por cultivos de verano 
(soja, maíz y girasol) en la zafra 2004-2005 en los departamentos de Soriano y 
Colonia, utilizando como base imágenes Landsat.

METODOLOGÍA

Se utilizaron las imágenes p224r84 y p225r83 del satélite Landsat TM, para 
cubrir los departamentos de Soriano y Colonia, para el 17/01/05 y 20/10/04 
respectivamente.
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METODOLOGÍA 

Se utilizaron las imágenes p224r84 y p225r83 del Satélite Landsat TM, para cubrir los departamentos de 
Soriano y Colonia, para el 17/01/05 y 20/10/04 respectivamente. 

Se usaron 2 imágenes MODIS, que corresponden a las mismas fechas que las Landsat. 

                                                             Fecha: 17/01/05 
                                                             mod02qkm_a2005017_1440 (bandas 1 y 2, 250 m) 
                                                            mod02hkm_a2005017_1440 (banda 6, 500m) 

Fecha: 20/10/04 
                                                            mod02qkm_a2004294_1310 (bandas 1 y 2, 250 m) 
                                                            mod02hkm_a2004294_1310   (banda 6, 500 m) 

p225r83 
20/10/0

p224r84 
17/01/05

Se usaron dos imágenes MODIS que corresponden a las mismas fechas que 
las Landsat.
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METODOLOGÍA 

Se utilizaron las imágenes p224r84 y p225r83 del Satélite Landsat TM, para cubrir los departamentos de 
Soriano y Colonia, para el 17/01/05 y 20/10/04 respectivamente. 

Se usaron 2 imágenes MODIS, que corresponden a las mismas fechas que las Landsat. 

                                                             Fecha: 17/01/05 
                                                             mod02qkm_a2005017_1440 (bandas 1 y 2, 250 m) 
                                                            mod02hkm_a2005017_1440 (banda 6, 500m) 

Fecha: 20/10/04 
                                                            mod02qkm_a2004294_1310 (bandas 1 y 2, 250 m) 
                                                            mod02hkm_a2004294_1310   (banda 6, 500 m) 

p225r83 
20/10/0

p224r84 
17/01/05

Fecha: 17/01/05
mod02qkm_a2005017_1440  
(bandas 1 y 2, 250 m)
mod02hkm_a2005017_1440  
(banda 6, 500 m)
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Para obtener una imagen Modis con tres bandas de 250 metros de tamaño 
de pixel se utilizaron las bandas:

• Bandas 1 y 2: de 250 m (rojo e infrarrojo cercano)

• Banda 6: de 500 m (infrarrojo 1628-1652 nm)

A la banda 6 se le modificó el tamaño de píxel mediante el software Erdas 
Imagine, obteniendo una banda con un tamaño de píxel de 250 m. Mediante 
el módulo «Spatial Modeler» del Erdas Imagine se integraron estas tres ban-
das, conformando una imagen de 250 m., semejantes a las bandas utilizadas 
para la clasificación de las imágenes Landsat (RGB: 435).

Se contó con información de campo de más de 600 chacras sembradas con 
cultivos de verano en la zafra 2004-2005, tal como ubicación geográfica, espe-
cie sembrada, cultivares, tipo y fecha de siembra y superficie sembrada de 
cada una.
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METODOLOGÍA 

Se utilizaron las imágenes p224r84 y p225r83 del Satélite Landsat TM, para cubrir los departamentos de 
Soriano y Colonia, para el 17/01/05 y 20/10/04 respectivamente. 

Se usaron 2 imágenes MODIS, que corresponden a las mismas fechas que las Landsat. 

                                                             Fecha: 17/01/05 
                                                             mod02qkm_a2005017_1440 (bandas 1 y 2, 250 m) 
                                                            mod02hkm_a2005017_1440 (banda 6, 500m) 

Fecha: 20/10/04 
                                                            mod02qkm_a2004294_1310 (bandas 1 y 2, 250 m) 
                                                            mod02hkm_a2004294_1310   (banda 6, 500 m) 

p225r83 
20/10/0

p224r84 
17/01/05

Fecha: 20/10/04
mod02qkm_a2004294_1310  
(bandas 1 y 2, 250 m)
mod02hkm_a2004294_1310  
(banda 6, 500 m)
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Para obtener una imagen Modis con 3 bandas de 250 metros de tamaño de pixel, se utilizaron las 
bandas: 

• Bandas 1 y 2: de 250 m (rojo e infrarrojo cercano) 
• Banda 6: de 500 m (infrarrojo 1628 – 1652 nm) 

A la banda 6, se le modificó el tamaño de píxel mediante el software Erdas Imagine obteniendo una 
banda con un tamaño de píxel de 250 m. Mediante el módulo “Spatial Modeler” del Erdas Imagine, se 
integraron estas 3 bandas, conformando una imagen de 250 m. semejantes a las bandas utilizadas para 
la clasificación de las imágenes Landsat (RGB: 435). 

Se contó con información de campo de más de 600 chacras sembradas con cultivos de verano en la 
zafra 2004 - 2005, tal como ubicación geográfica, especie sembrada, cultivares, tipo y fecha de siembra 
y superficie sembrada de cada una.  

                                                               Distribución de las chacras en los departamentos 
                                                               de Soriano y Colonia 

IMÁGENES LANDSAT (RGB: 435):

Se realizaron clasificaciones supervisadas de las imágenes Landsat considerando 7 clases, para la 
imagen de verano y 5 clases para la imagen de primavera. 

Verano:  
1) Girasol,   
2) Maíz,   
3) Soja,   
4) Rastrojos y Barbechos,   
5) Forestaciones, naturales y artificiales, 
6) Campo Natural y   
7) Agua. 

Primavera:  
1) Cultivos de verano y/o pasturas, 2) Rastrojos y Barbechos, 3) Forestaciones naturales y artificiales,  
4) Campo Natural y 5) Agua. 

IMÁGENES MODIS:

Se realizaron clasificaciones supervisadas de las imágenes MODIS considerando 5 clases para ambas 
fechas: 
1) Cultivos de verano y/o pasturas, 2) Rastrojos y Barbechos, 3) Forestaciones naturales y artificiales,  
4) Campo Natural y 5) Agua. 

Distribución de las chacras en los 
departamentos de Soriano y Colonia
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IMÁGENES LANDSAT (RGB: 435):

Se realizaron clasificaciones supervisadas de las imágenes Landsat consi- 
derando siete clases, para la imagen de verano y cinco clases para la imagen de 
primavera.

Verano:
1) Girasol
2) Maíz
3) Soja
4) Rastrojos y barbechos
5) Forestaciones, naturales y artificiales
6) Campo natural y
7) Agua.

Primavera:
1) Cultivos de verano y/o pasturas
2) Rastrojos y Barbechos
3) Forestaciones naturales y artificiales
4) Campo Natural y 
5) Agua.

IMÁGENES MODIS:

Se realizaron clasificaciones supervisadas de las imágenes MODIS consid-
erando 5 clases para ambas fechas:

1) Cultivos de verano y/o pasturas, 2) Rastrojos y Barbechos, 3) Forestaciones 
naturales y artificiales, 4) Campo Natural y 5) Agua.

RESULTADOS Y CONCLUSIONES

Coincidencia entre las clasificaciones de las imágenes Landsat y Modis
 Soriano Colonia

ha % ha %
Cultivo y/o pastura 86 390 45 22 467 35
Rastrojo y barbecho 49 009 55 52 260 50
Forestación 13 844 38 11 722 52
Campo natural 242 278 63 114 776 34
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Resultado visual de la comparación de las imágenes Landsat y Modis
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RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

Coincidencia entre las clasificaciones de las imágenes Landsat y MODIS

                                               Soriano             Colonia
ha  %        ha           %

Cultivo y/o pastura 86390 45        22467     35 
Rastrojo y Barbecho 49009 55        52260     50   
Forestación   13844 38        11722     52 
Campo Natural           242278 63      114776     34

Resultado visual de la comparación de las imágenes LANDSAT y MODIS

                                                                                                           

Estos resultados preliminares, muestran que la utilización de la percepción remota con imágenes 
MODIS, se presenta como una herramienta de potencial utilidad para estudios a nivel regional, tales 
como: mapeos de uso de la tierra, gestión de recursos y monitoreo del estado de la vegetación en áreas 
extensas. En las condiciones de producción de Uruguay, considerando el tamaño promedio de las 
chacras de cultivos (50 a 100 has.), la resolución de las imágenes MODIS parece no ser suficiente para 
realizar estimaciones precisas de áreas cultivadas con cada una de las especies de verano, tales como 
soja, maíz o girasol. 

Cultivos de 
verano y/o 
pasturas
Rastrojos y 
Barbechos
Forestación
Campo Natural
Sin 
coincidencia

Cultivos de verano y/o pasturas

Rastrojos y barbechos

Forestación

Campo natural

Sin coincidencia

Estos resultados preliminares muestran que la utilización de la percepción 
remota con imágenes Modis, se presenta como una herramienta de potencial 
utilidad para estudios a nivel regional, tales como: mapeos de uso de la tierra, 
gestión de recursos y monitoreo del estado de la vegetación en áreas extensas. 
En las condiciones de producción de Uruguay, considerando el tamaño pro-
medio de las chacras de cultivos (50 a 100 ha.), la resolución de las imágenes 
Modis parece no ser suficiente para realizar estimaciones precisas de áreas 
cultivadas con cada una de las especies de verano, tales como soja, maíz o gi-
rasol.
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MONITOREO DEL ESTADO DE PASTURAS NATURALES  
EN URUGUAY EN BASE A IMÁGENES DE SATéLITES  

Y A UN MODELO DE BALANCE HÍDRICO DEL SUELO

MONITORING NATURAL PASTURE CONDITION  
IN URUGUAY USING SATELLITE IMAGES  

AND A WATER BALANCE MODEL

José Pedro Castaño, Agustín Giménez, Laura Olivera
Unidad de Agro-clima y Sistemas de información (GRAS) del INIA, Uruguay

Andes 1365, piso 12, Montevideo, Uruguay
jcastano@inia.org.uy, agimenez@inia.org.uy, lolivera@inia.org.uy

SUMMARY

Cattle beef production in areas with natural pastures is very important in Uru-
guay. Monitoring the status of natural pastures is a key issue for planning and 
decision-making at farm and government level, to prevent production losses.

The Climate and Information Systems Unit (GRAS) of the National Agricultural 
Research Institute (INIA) of Uruguay, jointly with other national and interna-
tional institutions (MGAP, INTA, IRI), has been developing an information and 
decision support system (IDSS) for monitoring natural pasture status. That IDSS 
has two main components: the normalised difference vegetation index (NDVI) 
and a soils water balance model.

Data and maps including NDVI and soil water availability estimated values are 
published monthly by GRAS on the web page www.inia.org.uy/gras/ visited by 
more than 2 000 users per day, and a written bulletin is sent by e-mail each 
month to more than 3 000 users.

INTRODUCCIóN Y OBJETIVOS

Uno de los rubros de producción agropecuaria más relevante de Uruguay es 
el de la carne vacuna. Dicha producción se realiza mayormente en áreas de 
pasturas naturales.

Es así que el conocimiento del estado de situación de dicha cobertura vegetal 
resulta de particular importancia para el país y para los productores agrope-
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cuarios, a fines de prevenir posibles condiciones adversas e impactos negati-
vos sobre la producción.

El Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria de Uruguay (INIA), a 
través de la Unidad de Agro-clima y Sistemas de información (GRAS), en 
conjunto con otras instituciones nacionales e internacionales (MGAP, INTA, 
IRI), ha venido desarrollando un sistema de información y soporte para la 
toma de decisiones, incluyendo aplicaciones con el uso de sensores remotos, 
modelos y sistemas de información geográfica, aplicados al monitoreo y uso 
sustentable de los recursos naturales en el sector agropecuario, incluyendo las 
pasturas naturales.

El objetivo del sistema consiste en brindar información en tiempo casi real de 
la condición de la cobertura vegetal, así como del «status hídrico de los suelos, 
a fines de apoyar en la planificación y toma de decisiones de los productores 
ganaderos, del Gobierno Nacional», y de otros agentes vinculados al sector 
agropecuario.

Actualmente, el sistema de información y monitoreo del estado de las pastu-
ras naturales tiene dos componentes principales: 1) el Índice de Vegetación 
Normalizado (NDVI) estimado con imágenes del sensor AVHRR de los saté-
lites NOAA, y 2) un «Modelo de balance hídrico climatológico para los suelos 
de Uruguay» (http://www.inia.org.uy/disciplinas/agroclima/bh).

METODOLOGÍA

El Índice de Vegetación Normalizado (NDVI) es estimado con imágenes del 
sensor AVHRR de los satélites NOAA, con el cual se determina el estado ac-
tual de la vegetación en base a la relación de la reflectancia de la vegetación 
medida por el sensor del satélite en dos zonas del espectro radiométrico, la del 
rojo e infrarrojo. Para su obtención se procesan las imágenes diarias de este 
satélite, integrándose de acuerdo a la necesidad en forma mensual o cada diez 
días. Se calcula también la anomalía del índice mensual comparándolo con el 
esperado para cada mes, expresándose como porcentaje con respecto a la me-
dia de los últimos años.

La otra herramienta utilizada es un «Modelo de balance hídrico climatológico 
para los suelos de Uruguay» (http://www.inia.org.uy/disciplinas/agroclima/
bh) desarrollado por el GRAS en conjunto con la División de Suelos y Aguas 
del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, y con la Dirección Nacional 
de Meteorología del Uruguay. Este modelo realiza una estimación del conte-
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nido de agua disponible en el suelo integrando la precipitación registrada en 
85 estaciones pluviométricas, la demanda potencial de agua de la atmósfera y 
la transpiración de la vegetación, con el tipo de suelo. Este modelo corre en 
forma diaria y genera salidas en formato de mapas cada diez días y un prome-
dio mensual de las siguientes variables: índice de bienestar hídrico, agua no 
retenida en el suelo, contenido de agua disponible en los suelos y porcentaje 
de agua disponible en el suelo.

El modelo utiliza como variables de entrada:

• PRE: Precipitación efectiva. Se calcula deduciendo de la precipitación re-
gistrada en 84 estaciones meteorológicas un valor de escurrimiento super-
ficial estimado en función de la lluvia antecedente (5 días anteriores).

• ETP: Evapotranspiración potencial o demanda de agua del suelo por parte 
de la pastura. Se calcula en función de un modelo físico que estima la 
evapotranspiración potencial en base a valores diarios de: temperatura, 
humedad del aire, velocidad de viento y radiación solar. El método utiliza-
do es el denominado «Penman-Monteith».

• CR Agua suelos: Capacidad de retener agua del suelo para cada una de las 
unidades de suelo definidas según la Carta de Reconocimiento de Suelos 
de Uruguay, escala 1:1.000.000 (Dirección Nacional de Recursos Natura-
les Renovables, División Suelos y Aguas, MGAP). El tipo de suelo deter-
mina la capacidad de retención máxima de agua de la zona de actividad de 
raíces.

Para cada día se calcula el cambio de almacenaje mediante la aplicación de un 
modelo logarítmico que considera la retención del agua por parte del suelo 
(adaptado de Thornthwaite C.W. y Mather J.R).

El valor de transpiración diaria corresponde al cambio de almacenaje calcula-
do en el paso anterior.
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RESULTADOS

Ejemplos de productos obtenidos

NDVI 
 Julio de 2006

Índice de Vegetación Normalizado 
(NDVI) Desvios Mensuales (Media = 100%)
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Los mapas de NDVI y Balance Hídrico del Suelo pueden ubicarse en el sitio web de la Unidad GRAS 
http://www.inia.org.uy/online/site/148070I1.php , el cual es visitado diariamente por más de 2.000 
usuarios. 

Complementariamente se elabora un informe mensual con el estado de situación agroclimática 
correspondiente al mes anterior. Dicho boletín se publica también en el sitio web mencionado, y se 
envía por correo electrónico a más de 3.000 usuarios registrados. 
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ABSTRACT

The objective of this project was to evaluate different techniques of supervised 
classification to estimate the area sowed with wheat, maize and soybean crops 
in central Argentina.

A pilot site was established in the central region of Córdoba province where 
the coverage of wheat, soybean and maize was assessed during winter and 
summer in the 2004/05 crop season. During this period more than 500 sites 
were visited to register the ground truth for at least five different coverage 
types in each season. To estimate the area occupied with wheat, soybean and 
maize, supervised classifications were performed using Landsat 5 TM images 
from the study area. These classifications were performed using two classifi-
ers, a Fisher classifier (lineal discriminant analysis) using two calibrated 
Landsat scenes to estimate wheat area, and a minimum distance to mean clas-
sifier to estimate the area with soybean and maize.

The results showed that Fisher classifier was much more efficient than the 
minimum distance to mean classifier. The accuracy assessment showed for 
the estimation of wheat area a total accuracy of 97 % (kappa = 0.96) while 
soybean and maize estimation accuracy was notably lower (overall accuracy = 
73 %, kappa = 0.65). The differences in the precision of the different methods 
of classification can be caused by the methods themselves or by the higher 
complexity of the soil coverage during summer. Different measures are being 
tested at the moment to increase the accuracy of the soybean and maize crop 
area assessment.
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INTRODUCTION AND OBJECTIVES

A novel way to make an inventory of the land resources is using satellite infor-
mation. Categories of land use and land cover can be mapped at scales and 
resolutions ranging from worldwide to local areas (Sabins, 1997). The merg-
ing of remote sensing imagery with other datasets from weather stations and 
crop yield models is extremely useful for decision-making.

Accurate, current information on land use and cover is essential for many 
planning activities. Remote sensing methods are becoming increasingly im-
portant for mapping land use and land cover because, among other advan-
tages, large areas can be imaged quickly and repetitively, they eliminate the 
problem of the surface access and, in particular, because remote sensing im-
ages provide an objective, permanent dataset that may be interpreted for a 
wide range of specific land uses and land covers, such as forestry or agricul-
ture (Sabins, 1997).

To estimate the land use or land cover from a remote sensing source, image 
classification is used. It essentially involves the transformation of remotely 
sensed measures of spectral radiance into information about the composition 
of the land surface (Alexander and Millington, 2000).

The objective of this project was to evaluate different techniques of supervised 
classification to estimate the area sowed with wheat, maize and soybean crops 
in central Argentina.

METHODOLOGY

Study area  
The study was carried out in the province of Cór-
doba in Argentina. Three departments of the 
province were included in the land use estimation 
pilot area (Figure 1).

Land cover and land use estimation  
In Argentina wheat is sown in June, maize is sown 
in September and soybean in November–Decem-
ber.

Six Landsat 5 Thematic Mapper (TM) scenes were 
used to estimate the land cover of the area of study. 
Some 500 training sites were assessed for maize 
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METHODOLOGY 

Study Area 

The study was carried out in the province of Córdoba in Argentina. Three 
departments of the province were included in the land use estimation pilot 
area (Fig. 1).  

Land Cover and Land Use Estimation 

In Argentina wheat is sown in June, maize is sown in September and 
soybean in November – December.  

Six Landsat 5 Thematic Mapper (TM) scenes were used to estimate the 
land cover of the area of study. Five hundred training sites were assessed 
for Maize and soybean estimation and 97 for wheat estimation. Training 
sites were digitized using Cartalinx software. Each training site consisted of 
plots sowed with different crops.  

Five classes were considered for maize and soybean estimation: Soybean 50 % coverage, Soybean 100 
% coverage, Maize, Natural Pastures, Cultivated Pastures and Water.  Six classes were considered for 
wheat estimation: Winter pastures, Perennial Pastures, Wheat, Natural Forest, Stubble and Water. 

Two classifications approaches were employed to estimate the land use land cover area of the study 
region: for wheat estimation, Linear Discriminant Analysis (Fisher Classifier) was use and for maize and 
soybean estimation Minimum-Distance-to-Means classifier was applied (Sabins 1997, Eastman 2006). 

Linear Discriminant Analysis (Fisher Classifier) 

The Fisher classifier performs a linear discriminant analysis of the training site data to form a set of linear 
functions that express the degree of support for each class. The assigned class for each pixel is then 
that class which receives the highest support after evaluation of all functions. The equations are 
calculated such that they maximize the variance between classes and minimize the variance within 
classes. The number of equations will be equal to the number of bands, each describing a hyperplane of 
support (Eastman 2006).  

Minimum Distance to Means Classifier 

Based on training site data, Minimum-Distance-to-Means characterizes each class by its mean position 
on each band. The centre point of each cluster in the multiple space formed by the “n” bands used in the 
classification is determined. The distances of a new point to these centers are calculates. The point is 
assigned to the cluster with the centre nearest to it (Molennar, 1996). 

Figure 1 
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and soybean estimation and 97 for wheat estimation. Training sites were digi-
tised using Cartalinx software. Each training site consisted of plots sowed 
with different crops.

Five classes were considered for maize and soybean estimation: soybean 50 % 
coverage, soybean 100 % coverage, maize, natural pastures, cultivated pas-
tures and water. Six classes were considered for wheat estimation: winter pas-
tures, perennial pastures, wheat, natural forest, stubble and water.

Two classification approaches were employed to estimate the land use/land 
cover area of the study region: for wheat estimation, linear discriminant  
analysis (Fisher classifier) was used and for maize and soybean estimation the 
minimum distance to means classifier was applied (Sabins 1997, Eastman 
2006).

Linear discriminant analysis (Fisher classifier)  
The Fisher classifier performs a linear discriminant analysis of the training 
site data to form a set of linear functions that express the degree of support for 
each class. The assigned class for each pixel is then that class which receives 
the highest support after evaluation of all functions. The equations are calcu-
lated so that they maximise the variance between classes and minimise the 
variance within classes. The number of equations will be equal to the number 
of bands, each describing a hyperplane of support (Eastman, 2006).

Minimum distance to means classifier  
Based on training site data, minimum distance to means characterises each 
class by its mean position on each band. The centre point of each cluster in the 
multiple space formed by the ‘n’ bands used in the classification is determined. 
The distances of a new point to these centres are calculated. The point is as-
signed to the cluster with the centre nearest to it (Molennar, 1996).

RESULTS AND CONCLUSIONS

Of the total area classified using minimum distance to means classifier, 55 % 
was classified as soybean (28 % as soybean 50 % coverage and 27 % as soybean 
100 % coverage), 17 % of the area was classified as ‘maize’, 23 % as ‘natural 
pastures’, 4 % as ‘cultivated pastures’ and 1 % ‘water’ (Figure 2).
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The accuracy assessment showed a total accuracy of 73 %, kappa = 0.65 (Table 1).

The 2nd International Workshop on Crop Monitoring and Forecasting in South America, Montevideo, Uruguay 2006         24 

RESULTS AND CONCLUSIONS  

Of the total area classified using Minimum-Distance-to-Means classifier, 55 % was classified like 
soybean (28% as soybean 50% coverage and 27 as soybean 100 % coverage), 17 % of the area was 
classified as “Maize”, 23 % as “Natural Pastures”, 4% as “Cultivated Pastures” and 1 % “Water” (Fig. 2). 

The accuracy assessment showed a total accuracy of 73 %, kappa = 0.65 (Table 1). 

Table 1 

 Soybean
50% 

Soybean
100 % 

Maize Natural 
Pastures

Cultivated
Pastures 

Water Error 

Soybean 
50% 

12208 2031 54 1434 0 0 0.22 

Soybean 
100 % 

222 12975 4736 2333 0 72 0.36 

Maize 0 1602 13361 0 0 1 0.10 
Natural 
Pastures 

4765 467 607 4820 33 5 0.55 

Cultivated
Pastures 

0 0 0 9 11815 0 0.0008

Water 1 134 2105 316 0 18 0.99 
Error 0.29 0.25 0.36 0.48 0.003 0.81  
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Culti-
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pastures

Water Error

Soybean 50 % 12 208 2 031 54 1 434 0 0 0.22

Soybean 100 % 222 12 975 4 736 2 333 0 72 0.36

Maize 0 1 602 13 361 0 0 1 0.10

Natural pastures 4 765 467 607 4 820 33 5 0.55

Cultivated pastures 0 0 0 9 11 815 0 0.0008

Water 1 134 2 105 316 0 18 0.99

Error 0.29 0.25 0.36 0.48 0.003 0.81

Classification using Fisher classifier classified 16 % as ‘winter pastures’, 15 % 
as ‘perennial pastures’, 22 % as ‘wheat’, 6 % as ‘natural forest’, 41 % as ‘stubble’ 
and 0 % as ‘water’ (Figure 3). The accuracy assessment showed for the estima-
tion of wheat area a total accuracy of 97 % (kappa = 0.96) (Table 2). The Fish-
er classifier showed to be more accurate than the minimum distance to means 
classifier.
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Table 2
Winter 

pastures
Perennial 
pastures Wheat Natural 

gorest Stubble Water Error

Winter pasture 4 059 145 0 1 92 0 0.05

Perennial pastures 298 2 087 4 0 0 0 0.12

Wheat 14 4 10 562 1 0 0 0.002

Natural forest 0 0 21 3 829 0 0 0.005

Stubble 224 4 4 0 6 035 0 0.04

Water 0 0 0 0 0 0 0

Error 0.12 0.07 0.003 0.0005 0.015 0
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ABSTRACT

Soybean and corn are the two major summer crops in Argentina. The soybean 
area planted has expanded exponentially in the past decade to become the main 
grain crop. The objectives of this research are to identify relevant weather and 
crop variables related to crop productivity, to develop crop yield models and to 
estimate soybean and corn yields at plot and regional levels.

Ten experimental sites were selected in central Argentina with plots at least 80 
ha in size. Soil data included texture, pH, organic matter and water holding 
capacity for each horizon. Daily weather data (temperature, air humidity and 
precipitation) were obtained from nearby weather stations. Every three weeks 
the following parameters were measured: gravimetric soil moisture at four 
depths (5, 20, 40 and 80 cm), leaf area (radiometric and photographic), biomass 
and plant height. Final crop yield was obtained by harvesting one square metre 
of planted area replicated 10 times at random within each plot. Crop phenology 
data was recorded from planting to harvesting. Satellite data includes composite 
images from Spot Vegetation and Modis sensor (Aqua) for decades and eight 
days, respectively.

Preliminary results for soybean indicate a good agreement between photosyn-
thetic active radiation (fPAR) and % crop cover (R2 = 0.94), NDVI and % crop 
cover (R2 = 0.91), NDVI and biomass (R2 = 0.67). For corn, phenological stages 
were closely estimated using degree days (R2 = 0.97). Also biomass production 
and degree days were closely related for both water limited and non limited wa-
ter plots. A crop model is being validated and procedures to obtain regional yield 
estimates are being developed.
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INTRODUCTION AND OBJECTIVES

Early assessment of crop production can benefit strategic planning of both 
producers and consumers of agricultural goods. Agricultural commodities 
are one of the major economic inputs in world markets. Timely and accurate 
crop yield forecasting on regional and national scales is increasingly becom-
ing relevant across grain-producing countries. Similarly, grain consumer 
countries are interested in knowing the levels of grain production to enter the 
commercial markets and their impact on grain prices (Genovese et al., 2001; 
Lewis et al., 1998). Several methods have been investigated which are based 
on validated, objective techniques such as crop growth modelling and remote 
sensing (Atzberger, 2002; Jacquemoud and Baret, 1990; Kimes et al., 2000; 
Jacquemoud et al,1995).

Agriculture commodities are the main sources of revenue for Argentina and 
from long ago several approaches were developed to assess crop production 
(Ravelo et al.,1982).

The objectives of this research are to identify relevant weather and crop vari-
ables related to crop productivity and to develop crop yield models for esti-
mating soybean and corn yields at plot and regional levels.

METHODOLOGY

The study area is located in central Argentina. Soybean and corn crops repre-
sent more than 80 % of the planted area. Soils are silt-loam and the annual 
rainfall reaches 800 mm with a monsoon regime. Ten plots for each crop were 
selected based on the size (larger than 50 ha) and square dimensions. PAR was 
measured and plant cover was determined using digital photographs. Dry 
biomass and soil moisture were measured every three to four weeks. Crop 
phenology from planting to harvest was recorded. Grain yield was determined 
by randomly harvesting 30 plants in each plot. Also plot yield was obtained 
from combined crop records. Satellite data included Spot-Vegetation (1 km 
resolution, 10-day composite) and Aqua (250 m resolution, 16-day compos-
ite) imagery. Weather information was obtained from nearby stations.

Vegetation indices (NDVI and EVI) were used to analyse crop growth and 
phenology.

Procedures to convert plot to regional yield estimates are being developed. A 
geographic information system will be used to integrate crop responses to 
weather conditions at regional level.
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RESULTS AND CONCLUSIONS

A close relationship was identified between fAPAR and the soybean crop cov-
er. Figure 1 shows an over-estimated trend line as compared with the 1:1 line; 
however, R2 is 0.94. There is a clear difference among the plots with regard to 
soil water conditions. Plots with restricted water supply had a smaller per-
centage of crop cover and PAR interception as compared with plots with ad-
equate water supply during the crop season.
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Figure 1. Relationship between fAPAR and soybean crop cover. 
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Figure 1. Relationship between fAPAR and soybean crop cover.

The NDVI explains 90 % of the crop cover variability in soybean throughout 
the season (Figure 2). There is also a distinction in crop cover between plots 
subject to different water supply during the growth stages.
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Figure 2. Relationship between NDVI and % corn biomass. 
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Figure 4. NDVI profiles for five selected soybean crop plots during the 2005/06 crop season. 

The results obtained already and the ongoing analysis of ground and satellite data for the 2004/5 and 
2005/6 crop seasons will allow to calibrate and validate a crop yield model. 
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Figure 2. Relationship between NDVI and % soybean crop cover.
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NDVI and corn crop biomass are related by a non-linear relationship with an 
R2 of 0.67. This provides enough evidence to use NDVI as an indicator of crop 
biomass.

The 2nd International Workshop on Crop Monitoring and Forecasting in South America, Montevideo, Uruguay 2006         28 

The NDVI explain 90 percent of the crop cover variability in soybean throughout of the season (Fig. 2). 
Here is also a distinction in crop cover between plots subjects to different water supply during the growth 
stages. 

Figure 2. Relationship between NDVI and % soybean crop cover.

NDVI and corn crop biomass are related by a non-linear relationship with an R2  of 0.67. This provides 
enough evidence to use NDVI as an indicator of crop biomass. 

Figure 2. Relationship between NDVI and % corn biomass. 

Crop phenological stages were estimated using growing degree days and associated with the NDVI 
profiles at the selected plots. Figure 4 shows the NDVI profiles from planting through harvesting in five 
soybean plots. Although there is a similar pattern among plots, the magnitude of the NDVI varies at the 
different locations. 

Figure 4. NDVI profiles for five selected soybean crop plots during the 2005/06 crop season. 

The results obtained already and the ongoing analysis of ground and satellite data for the 2004/5 and 
2005/6 crop seasons will allow to calibrate and validate a crop yield model. 

y = 0.0696e
10.412x

R
2
 = 0.6687

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1

NDVI

B
io

m
a

s
a

 (
g

/m
2

)

y = 148.26x - 41.712

R2 = 0.9097

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

NDVI

C
o

b
e
rt

u
ra

 (
%

)

Figure 3. Relationship between NDVI and % corn biomass.

Crop phenological stages were estimated using growing degree days and as-
sociated with the NDVI profiles at the selected plots. Figure 4 shows the NDVI 
profiles from planting through to harvesting in five soybean plots. Although 
there is a similar pattern among plots, the magnitude of the NDVI varies at 
the different locations.
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Figure 4. NDVI profiles for five selected soybean crop plots  
during the 2005/06 crop season.

The results obtained already and the ongoing analysis of ground and satellite 
data for the 2004/05 and 2005/06 crop seasons will allow calibration and vali-
dation of a crop yield model.
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ABSTRACT

Crop monitoring and yields forecasting requires crop growth and development 
information, agro-meteorological data and properly calibrated simulation mod-
els. The availability of agro-meteorological data is restricted by the scarce den-
sity of meteorological stations as well as the difficulty of accessing them oppor-
tunely. The global atmospheric model (GAM) of the ECMWF could provide very 
useful information with an appropriate density.

The objective of this paper is to compare surface-station temperature observa-
tions over the Pampa region with grid point analyses available in the ECMWF, 
to determine if maximum and minimum temperatures from the reanalysis can 
be used as input in crop growth simulation models.

Good agreement on both daily maximum and minimum temperatures was 
found over the whole region (in all cases significant to 99 %). Fittings of maxi-
mum temperatures are better than those of minimum ones.

Autumn and spring have the better agreements that go down in winter and sum-
mer. In consequence, the worst agreements are those for minimum temperatures 
in summer. North of Buenos Aires, southeast of Cordoba and south of Santa Fe 
provinces, the main zone of grain crops production, has the best agreements.

The analysis of the mean absolute error (MAE) and the normalised mean bias 
error (NMBE) indicates, in general, that the GAM overestimates temperatures, 
mainly the minimum. However this result should be confirmed analysing a larg-
er number of years.
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INTRODUCCIóN Y OBJETIVOS

Para poder realizar monitoreo de cultivos y estimación de rendimientos re-
gionales es necesario contar con información del área sembrada y del estado 
de desarrollo del cultivo, datos agrometeorológicos confiables y modelos de 
estimación de rendimientos adecuadamente calibrados. En la Argentina la 
red de estaciones meteorológicas se redujo considerablemente, principal-
mente en la década de los noventa, aunque anteriormente, cuando el Servicio 
Meteorológico Nacional pasó a depender de la Fuerza Aérea, se produjo un 
cambio de objetivos que se orientaron claramente a la seguridad de la aero-
navegación. Todo esto se tradujo en la carencia de observatorios meteorológi-
cos en importantes zonas de producción agropecuaria, como por ejemplo el 
noroeste de Buenos Aires. Por otra parte existen grandes dificultades de ac-
ceso a la información disponible. Para paliar estos inconvenientes sería muy 
conveniente contar con datos de puntos de grilla como los provistos por el 
modelo del Centro Europeo de Pronóstico de Mediano Plazo (ECMWF), 
aunque previo a su utilización es necesario realizar un detallado estudio de su 
ajuste con la información proveniente de observatorios de superficie.

Las temperaturas máximas y mínimas provistas por otros modelos como el 
NCEP-NCAR para la Argentina han sido estudiadas por Rusticucci y Kousky, 
2002, determinando que el modelo reproduce bien el timing de datos pero no 
es suficiente para determinar la amplitud y frecuencia de los extremos de los 
mismos. Por otra parte, Moriondo y Bindi, 2006, estudiaron las temperaturas 
estimadas por modelos globales y regionales y su potencial aplicación en es-
tudios del desarrollo futuro de los cultivos.

El objetivo del presente trabajo es comparar las temperaturas máximas y míni-
mas diarias de estaciones meteorológicas convencionales de superficie con las 
de puntos de grilla estimadas por el ECMWF, para determinar si esta infor-
mación puede ser utilizada como insumo en los modelos de simulación de 
cultivos que permitan la estimación anticipada de la producción a nivel re-
gional, así como su utilización en otras aplicaciones agroclimáticas.

METODOLOGÍA

Se utilizaron datos de temperaturas máximas y mínimas diarias provenientes 
del análisis realizado por el ECMWF para el año 1974, para una grilla regular 
de 1° de latitud por 1° de longitud, provistos por el MARS-FOOD, de la cual se 
extrajo el valor del punto de grilla correspondiente a cada una de las 17 estacio-
nes meteorológicas del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y del Instituto 
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Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) usadas para la comparación. Su 
ubicación y distribución geográfica se detalla en la figura 1 y en el cuadro nº 1. 
Las mismas fueron seleccionadas fuera de las principales ciudades para evitar 
posibles efectos de isla urbana de calor que, en el caso de grandes conglomera-
dos urbanos como, por ejemplo, la ciudad de Buenos Aires, produce diferen-
cias de alrededor de 3 ºC entre la temperatura dentro y fuera de ella (Rusti-
cucci y Vargas 1995).
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Latitud Longitud Latitud Longitud

1 ANGUIL -36,5 -64,0 165 -36 -64

2 HILARIO ASCASUBI -39,4 -62,6 22 -39 -63

3 AZUL AERO I -36,8 -59,8 147 -37 -60

4 BAHIA BLANCA AERO -38,7 -62,2 83 -39 -62

5 BORDENAVE -37,9 -63,2 212 -38 -63

6 CERES AERO -29,9 -62,0 88 -30 -62

7 CORONEL SUAREZ AERO -37,4 -61,9 233 -37 -62

8 CORDOBA AERO -31,3 -64,2 474 -31 -64

9 LABOULAYE AERO -34,1 -63,4 137 -34 -63

10 MANFREDI -31,8 -63,8 292 -32 -64

11 PERGAMINO INTA (1) -33,9 -60,6 65 -34 -60

12 PERGAMINO INTA (2) -33,9 -60,6 65 -34 -61

13 PIGUE AERO -37,6 -62,4 304 -38 -62

14 PILAR OBS. -31,7 -63,9 338 -32 -64

15 SAN PEDRO -33,7 -59,7 28 -34 -60

16 SANTA ROSA AERO -36,6 -64,3 191 -37 -64

17 SAUCE VIEJO AERO -31,7 -60,8 18 -32 -61

18 VILLA DOLORES AERO -32,0 -65,1 569 -32 -65

Nro
Localidad punto de grilla

AlturaLocalidad

Cuadro Nº 1. Lista de estaciones utilizadas (mostradas en la Fig. 1), su ubicación, altura sobre en  
nivel del mar (m) y latitud y longitud del punto de grilla utilizada para cada localidad. 

Cuadro nº 1. Lista de estaciones utilizadas (mostradas en la Figura 1), su ubicación,  
altura sobre en nivel del mar (m) y latitud y longitud del punto de grilla utilizada  

para cada localidad.
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Figura 1. Ubicación de las estaciones meteorológicas. 

En primer término se estudió la bondad del ajuste de los datos obtenidos por modelo del ECMWF a 
través cuadrado del coeficiente de correlación de momento del producto de Pearson (r2) calculado entre 
los valores observados y los estimados. En todos los casos se calculó la significancia estadística 
utilizando el test de “t” de Student con un nivel de confianza del 99%. 
Debido a que la sola utilización del coeficiente de correlación para la validación de modelos ha sido 
ampliamente cuestionada (Fox 1981, Willmott 1981, 1982), se calcularon también  la raíz del error 
cuadrático medio (RMSE),  el error absoluto medio (MAE), y el sesgo (BIAS). 
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Dónde N es el número total de datos, Pi son los datos extraídos del modelo y Oi son los valores 
observados. 

Los datos fueron analizados a nivel anual y también trimestralmente para las cuatro estaciones del año 
(verano: diciembre, enero y febrero; otoño: marzo, abril y mayo; invierno: junio, julio y agosto y 
primavera: setiembre, octubre y noviembre) 

RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

El cuadro Nº 2 resume los resultados de la serie completa (365 casos, del año 1974) donde puede 
verse que, en general, el ajuste entre valores observados y estimados es aceptablemente bueno con 
coeficientes de correlación significativos en todos los casos con un nivel de confianza del 99%.  Sin 
embargo surge  claramente que la temperatura máxima se ajusta en casi todos los casos mejor que la 
mínima. 

Figura 1. Ubicación de las estaciones meteorológicas.
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En primer término se estudió la bondad del ajuste de los datos obtenidos por 
modelo del ECMWF a través del cuadrado del coeficiente de correlación de 
momento del producto de Pearson (r2) calculado entre los valores observados 
y los estimados. En todos los casos se calculó la significancia estadística utili-
zando el test de «t» de Student con un nivel de confianza del 99%.

Debido a que la sola utilización del coeficiente de correlación para la vali-
dación de modelos ha sido ampliamente cuestionada (Fox 1981, Willmott 
1981, 1982), se calcularon también la raíz del error cuadrático medio (RMSE), 
el error absoluto medio (MAE) y el sesgo (BIAS).
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ampliamente cuestionada (Fox 1981, Willmott 1981, 1982), se calcularon también  la raíz del error 
cuadrático medio (RMSE),  el error absoluto medio (MAE), y el sesgo (BIAS). 
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Dónde N es el número total de datos, Pi son los datos extraídos del modelo y Oi son los valores 
observados. 

Los datos fueron analizados a nivel anual y también trimestralmente para las cuatro estaciones del año 
(verano: diciembre, enero y febrero; otoño: marzo, abril y mayo; invierno: junio, julio y agosto y 
primavera: setiembre, octubre y noviembre) 

RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

El cuadro Nº 2 resume los resultados de la serie completa (365 casos, del año 1974) donde puede 
verse que, en general, el ajuste entre valores observados y estimados es aceptablemente bueno con 
coeficientes de correlación significativos en todos los casos con un nivel de confianza del 99%.  Sin 
embargo surge  claramente que la temperatura máxima se ajusta en casi todos los casos mejor que la 
mínima. 

Dónde N es el número total de datos, Pi son los datos extraídos del modelo y 
Oi son los valores observados.

Los datos fueron analizados a nivel anual y también trimestralmente para las 
cuatro estaciones del año (verano: diciembre, enero y febrero; otoño: marzo, 
abril y mayo; invierno: junio, julio y agosto; y primavera: septiembre, octubre 
y noviembre)

RESULTADOS Y CONCLUSIONES

El cuadro Nº 2 resume los resultados de la serie completa (365 casos, del año 
1974) donde puede verse que, en general, el ajuste entre valores observados y 
estimados es aceptablemente bueno con coeficientes de correlación significa-
tivos en todos los casos con un nivel de confianza del 99%. Sin embargo surge 
claramente que la temperatura máxima se ajusta en casi todos los casos mejor 
que la mínima.
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r
2

RMSE MAE BIAS r
2

RMSE MAE BIAS

ANGUIL 0,94 1,9 1,4 0,9 0,85 4,0 3,3 3,2

HILARIO ASCASUBI 0,93 1,9 1,3 0,5 0,85 2,8 2,1 1,1

AZUL AERO I 0,93 1,7 1,3 -0,4 0,88 2,3 1,7 1,4

BAHIA BLANCA AERO 0,91 3,6 2,9 -2,6 0,83 3,5 2,8 2,4

BORDENAVE 0,93 2,0 1,5 0,9 0,85 2,9 2,3 1,5

CERES AERO 0,89 2,3 1,7 1,0 0,89 2,1 1,6 0,9

CORONEL SUAREZ AERO 0,94 1,8 1,4 0,6 0,88 2,4 1,9 1,3

CORDOBA AERO 0,91 2,0 1,6 0,7 0,91 1,9 1,5 0,9

LABOULAYE AERO 0,93 1,8 1,4 0,4 0,91 2,4 1,9 1,5

MANFREDI 0,88 2,4 1,9 1,1 0,89 2,7 2,1 1,7

PERGAMINO INTA (1) 0,94 1,8 1,5 1,0 0,91 1,9 1,4 0,8

PERGAMINO INTA (2) 0,92 2,1 1,7 1,2 0,91 1,8 1,4 0,6

PIGUE AERO 0,93 2,1 1,7 1,1 0,83 2,8 2,3 1,4

PILAR OBS. 0,92 1,8 1,4 0,1 0,92 1,6 1,2 0,0

SAN PEDRO 0,93 1,7 1,4 0,7 0,92 1,6 1,2 0,2

SANTA ROSA AERO 0,94 1,7 1,2 0,1 0,90 2,2 1,7 1,0

SAUCE VIEJO AERO 0,90 1,9 1,5 0,4 0,91 2,0 1,6 -0,7

VILLA DOLORES AERO 0,86 2,9 2,2 -1,7 0,89 2,1 1,6 -0,6

Temperatura máxima Temperatura mínima
Localidad

Cuadro Nº 2. Coeficientes de correlación y errores para todas las localidades estudiadas. 

En el cuadro Nº 3 se presenta el análisis por estaciones para cuatro localidades tomadas como ejemplo. 
De su observación surge que, en general, el  verano es la estación del año que peor ajuste presenta, 
seguido por el invierno. Las estaciones intermedias (primavera y otoño) son las que presentan el mejor 
ajuste tanto para la temperatura máxima como para la mínima. Por lo tanto la temperatura mínima de 
verano es de todas las variables analizadas que presentó los mayores desajustes. 

r2
RMSE MAE BIAS r2

RMSE MAE BIAS

Otoño 0,93 1,5 0,1 0,1 0,84 2,6 0,4 1,9
Invierno 0,90 1,9 1,6 1,4 0,85 2,7 2,2 2,0

Primavera 0,91 1,8 1,4 0,6 0,82 2,2 1,7 1,0
Verano 0,82 2,0 1,4 -0,6 0,79 1,9 1,5 1,1
Otoño 0,93 1,5 1,2 0,6 0,87 1,7 1,4 0,7

Invierno 0,87 1,8 1,4 0,9 0,91 1,8 1,3 0,9
Primavera 0,92 2,1 1,7 1,5 0,79 2,2 1,6 0,7

Verano 0,82 1,9 1,6 0,8 0,81 1,8 1,4 0,9

Otoño 0,89 3,2 2,6 -1,9 0,78 3,9 3,2 3,1
Invierno 0,82 2,2 1,7 -1,4 0,69 3,8 3,1 2,9

Primavera 0,92 3,9 3,4 -3,3 0,71 3,5 2,7 1,9
Verano 0,74 4,7 4,0 -3,7 0,73 2,7 2,2 1,6
Otoño 0,89 1,7 1,3 0,3 0,82 1,8 1,5 -0,6

Invierno 0,82 2,1 1,5 -0,1 0,87 2,2 1,8 -0,6
Primavera 0,87 2,3 1,7 1,0 0,84 2,1 1,7 -0,7

Verano 0,86 1,6 1,3 0,3 0,76 1,8 1,4 -0,7

LABOULAYE AERO

PERGAMINO INTA (1)

BAHÍA BLANCA

SAUCE VIEJO AERO

Localidad
Temperatura máxima Temperatura mínima

Estacion del año

Cuadro Nº 3. Coeficientes de correlación y errores estacionales para cuatro de las localidades estudiadas. 

A nivel regional la zona núcleo es la que tiene mejor ajuste. Esta es la principal área de producción de 
granos de la Argentina, ubicada al norte de Buenos Aires y sur de Santa Fe y Córdoba, y comprende, 
entre otras, las localidades de Laboulaye y Pergamino (Figuras 2 y 3). Le sigue la región ubicada al 
norte (Santa Fe y Córdoba) y luego la zona sur de la región pampeana que presentó el ajuste más bajo. 
Al oeste de esta última se encuentra la localidad de Anguil que tiene los coeficientes de correlación más 
bajos, alcanzando el mínimo valor de r2 de 0,57 para la temperatura mínima de verano y los máximos 
errores con un  RMSE de 4,0 para la temperatura mínima anual. Al sur de esta región se encuentra 
Bahía Blanca, que a pesar de tener coeficientes de correlación altos, es la que presenta mayores 
errores (Figura 4), con un RMSE de 4,7 para la temperatura máxima de verano y BIAS en la 
temperatura máxima que oscilan entre -1,9 y -3,7; y para la temperatura mínima entre 1,6 y 3,1 (Cuadro 
Nº 3).  

Cuadro nº 2. Coeficientes de correlación y errores para todas las localidades estudiadas.

En el cuadro nº 3 se presenta el análisis por estaciones para cuatro localidades 
tomadas como ejemplo. De su observación surge que, en general, el verano es 
la estación del año que peor ajuste presenta, seguido por el invierno. Las esta-
ciones intermedias (primavera y otoño) son las que presentan el mejor ajuste 
tanto para la temperatura máxima como para la mínima. Por lo tanto la tem-
peratura mínima de verano es de todas las variables analizadas la que presentó 
los mayores desajustes.
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A nivel regional la zona núcleo es la que tiene mejor ajuste. Esta es la principal área de producción de 
granos de la Argentina, ubicada al norte de Buenos Aires y sur de Santa Fe y Córdoba, y comprende, 
entre otras, las localidades de Laboulaye y Pergamino (Figuras 2 y 3). Le sigue la región ubicada al 
norte (Santa Fe y Córdoba) y luego la zona sur de la región pampeana que presentó el ajuste más bajo. 
Al oeste de esta última se encuentra la localidad de Anguil que tiene los coeficientes de correlación más 
bajos, alcanzando el mínimo valor de r2 de 0,57 para la temperatura mínima de verano y los máximos 
errores con un  RMSE de 4,0 para la temperatura mínima anual. Al sur de esta región se encuentra 
Bahía Blanca, que a pesar de tener coeficientes de correlación altos, es la que presenta mayores 
errores (Figura 4), con un RMSE de 4,7 para la temperatura máxima de verano y BIAS en la 
temperatura máxima que oscilan entre -1,9 y -3,7; y para la temperatura mínima entre 1,6 y 3,1 (Cuadro 
Nº 3).  

Cuadro nº 3. Coeficientes de correlación y errores estacionales para cuatro de las 
localidades estudiadas.

A nivel regional la zona núcleo es la que tiene mejor ajuste. Esta es la principal 
área de producción de granos de la Argentina, ubicada al norte de Buenos 
Aires y sur de Santa Fe y Córdoba, y comprende, entre otras, las localidades de 
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Laboulaye y Pergamino (figuras 2 y 3). Le sigue la región ubicada al norte 
(Santa Fe y Córdoba) y luego la zona sur de la región pampeana que presentó 
el ajuste más bajo. Al oeste de esta última se encuentra la localidad de Anguil, 
que tiene los coeficientes de correlación más bajos, alcanzando el mínimo 
valor de r2 de 0,57 para la temperatura mínima de verano y los máximos  
errores con un RMSE de 4,0 para la temperatura mínima anual. Al sur de  
esta región se encuentra Bahía Blanca, que a pesar de tener coeficientes de 
correlación altos, es la que presenta mayores errores (figura 4), con un RMSE 
de 4,7 para la temperatura máxima de verano y BIAS en la temperatura máx-
ima que oscilan entre –1,9 y –3,7; y para la temperatura mínima entre 1,6 y 3,1 
(cuadro nº 3).
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Figura 2. Temperaturas máximas diarias estimados por el modelo en función de las  observadas para Laboulaye. 

-5

0

5

10

15

20

25

-5 0 5 10 15 20 25

Temp mín Obs

T
e
m

p
 m

ín
 M

o
d

Figura 3. Temperaturas mínimas diarias estimados por el modelo en función de  
las observadas para Pergamino. 

-7

-2

3

8

13

18

23

-7 -2 3 8 13 18 23

Temp mín Obs

T
e
m

p
 m

ín
 M

o
d

Figura 4. Temperaturas mínimas diarias estimados por el modelo en función de las  observadas  
para Bahía Blanca (Ajuste lineal entre ambas variables, línea azul). 

Dado que la temperatura tiene un gradiente latitudinal más marcado y constante que el longitudinal era 
de esperar que en los casos en que se consideró el punto de grilla al norte de la localidad el modelo 
sobreestimara la temperatura y lo contrario ocurriera cuando se consideraba el punto de grilla al sur. Sin 
embargo esto ocurrió sólo en pocas localidades.  

El modelo presenta, en general, un error sistemático, representado por el sesgo positivo (BIAS), que 
indica una sobreestimación de la temperatura, en especial de la mínima. De todas maneras, este 
aspecto debe estudiarse con mayor detalle ya que no puede generalizarse este resultado con el análisis 
de un solo año de información.  

Figura 2. Temperaturas máximas diarias estimados por el modelo  
en función de las observadas para Laboulaye.
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Dado que la temperatura tiene un gradiente latitudinal más marcado y constante que el longitudinal era 
de esperar que en los casos en que se consideró el punto de grilla al norte de la localidad el modelo 
sobreestimara la temperatura y lo contrario ocurriera cuando se consideraba el punto de grilla al sur. Sin 
embargo esto ocurrió sólo en pocas localidades.  

El modelo presenta, en general, un error sistemático, representado por el sesgo positivo (BIAS), que 
indica una sobreestimación de la temperatura, en especial de la mínima. De todas maneras, este 
aspecto debe estudiarse con mayor detalle ya que no puede generalizarse este resultado con el análisis 
de un solo año de información.  

Figura 3. Temperaturas mínimas diarias estimados por el modelo  
en función de las observadas para Pergamino.
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Dado que la temperatura tiene un gradiente latitudinal más marcado y constante que el longitudinal era 
de esperar que en los casos en que se consideró el punto de grilla al norte de la localidad el modelo 
sobreestimara la temperatura y lo contrario ocurriera cuando se consideraba el punto de grilla al sur. Sin 
embargo esto ocurrió sólo en pocas localidades.  

El modelo presenta, en general, un error sistemático, representado por el sesgo positivo (BIAS), que 
indica una sobreestimación de la temperatura, en especial de la mínima. De todas maneras, este 
aspecto debe estudiarse con mayor detalle ya que no puede generalizarse este resultado con el análisis 
de un solo año de información.  

Figura 4. Temperaturas mínimas diarias estimados por el modelo en función de las 
observadas para Bahía Blanca (ajuste lineal entre ambas variables, línea azul).

Dado que la temperatura tiene un gradiente latitudinal más marcado y cons-
tante que el longitudinal, era de esperar que en los casos en que se consideró 
el punto de grilla al norte de la localidad el modelo sobreestimara la tempera-
tura y lo contrario ocurriera cuando se consideraba el punto de grilla al sur. 
Sin embargo esto ocurrió sólo en pocas localidades.

El modelo presenta, en general, un error sistemático, representado por el ses-
go positivo (BIAS), que indica una sobreestimación de la temperatura, en es-
pecial de la mínima. De todas maneras, este aspecto debe estudiarse con 
mayor detalle ya que no puede generalizarse este resultado con el análisis de 
un solo año de información.

Debido a que el objetivo del trabajo es validar la información del ECWMF 
para utilizarla luego en modelos de simulación de cultivos, se realizó una 
primera aproximación para determinar el ajuste de algunos índices agrome-
teorológicos elaborados sobre la base de las temperaturas, por ejemplo, suma 
de grados día y frecuencia de días con heladas y con altas temperaturas (tem-
peraturas máximas superiores a 30 °C). Se realizó sólo para 3 localidades, ob-
teniéndose resultados muy disímiles que pueden apreciarse en el cuadro nº 4.

Las frecuencias de heladas en Pergamino fueron captadas por el modelo per-
fectamente, mientras que las frecuencias de altas temperaturas, en primavera 
y otoño, tuvieron una gran diferencia con el modelo. Por el contrario, en 
Laboulaye, las frecuencias de altas temperaturas fueron bien modeladas, no 
así las heladas al igual que en Azul.

Las sumas de grados día tuvieron un buen ajuste sobre todo para el verano. 
Cabe destacar que se podrán obtener resultados definitivos solamente cuando 
se considere un mayor número de años, y de esta manera analizar estadística-
mente los resultados.
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Debido a que el objetivo del trabajo es validar la información del ECWMF para utilizarla luego en 
modelos de simulación de cultivos, se realizó una primera aproximación para determinar el ajuste de 
algunos índices agrometeorlógicos elaborados sobre la base de las temperaturas, por ejemplo, suma de 
grados día y frecuencia de días con heladas y con altas temperaturas (temp. máximas superiores a 30 º 
C). Se realizó sólo para 3 localidades, obteniéndose resultados muy disímiles que pueden apreciarse en 
el Cuadro Nº 4. 

Las frecuencias de heladas en Pergamino fueron captadas por el modelo perfectamente mientras que 
las frecuencias de altas temperaturas, en primavera y otoño, tuvieron una gran diferencia con el modelo. 
Por el contrario, en Laboulaye, las frecuencias de altas temperaturas fueron bien modeladas, no así las 
heladas al igual que en Azul. 

Las sumas de grados día tuvieron un buen ajuste sobre todo para el verano. Cabe destacar que se 
podrán obtener resultados definitivos solamente cuando se considere un mayor número de años, y 
poder de esta manera analizar estadísticamente los resultados. 

Obs Modelo Dif Obs Modelo Dif Obs Modelo Dif

Anual 30 13 -17 79 78 -1 6006 6354 347

Otoño 1 0 -1 22 23 1 1622 1713 91

Invierno 25 10 -15 0 0 0 909 1067 158

Primavera 4 3 -1 17 19 2 1472 1546 74

Verano 0 0 0 40 36 -4 2004 2028 24

Anual 17 16 -1 41 68 27 5971 6284 313

Otoño 0 0 0 11 21 10 1647 1716 69

Invierno 13 11 -2 0 0 0 989 1062 73

Primavera 4 5 1 4 14 10 1394 1496 102

Verano 0 0 0 26 33 7 1942 2011 69

Anual 38 26 -12 26 25 -1 5232 5356 125

Otoño 0 0 0 4 3 -1 1452 1486 33

Invierno 29 19 -10 0 0 0 789 837 48

Primavera 9 7 -2 2 2 0 1219 1254 34

Verano 0 0 0 20 20 0 1771 1780 9

Grados dia

LABOULAYE AERO

PERGAMINO INTA (1)

AZUL

Localidad
Frec de heladas Frec de T > 30

Estacion del año

Cuadro Nº 4. Frecuencias observadas y estimadas de heladas y de temperaturas mayores a 30 ºC,  
suma de grados días sobre 0 ºC y sus diferencias. 
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ABSTRACT

Meteorological data are one of the most important inputs for crop growth simu-
lation models, so their availability has become a critical issue. The European 
Centre for Medium-Range Weather Forecast (ECMWF) has recently published 
the new series of worldwide data from the ERA-40 Project re-analysis. These 
data were provided to the MARS-FOOD group, in order to produce quantitative 
yield forecasts for regions with generally low data availability. The objective of 
this paper is to validate these precipitation data for the Argentinean Pampas, by 
comparing them against data collected from meteorological stations. Modelled 
data were downloaded from the MARS-FOOD website. They are 10-daily pre-
cipitation sum from January 1990 to December 2004, on a 0.5 degree grid from 
20°S to 50°S and from 53°W to 76°W, including a major part of the Argentinean 
continental territory. Thirty grid cells were selected, considering the existence of 
at least one meteorological station inside, and the series of 10-daily precipitation 
sum were constructed. Observed data were obtained from the Servicio Meteo-
rológico Nacional (SMN) and the Instituto Nacional de Tecnología Agropecu-
aria (INTA). Validation was made using data from a selected group of weather 
stations distributed in the Pampas region. Correlation coefficient (r) has a mean 
regional value of 0.54 considering all seasons and it goes down to 0.40 in sum-
mer. Mean absolute error (MAE) ranges between 11 mm in winter and 26 mm 
in summer. Normalised mean bias error (NMBE) ranges between – 0.21 and 
0.33. This values indicate that the agreement was not so good as could be ex-
pected, but no systematic errors were found.
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INTRODUCCIóN Y OBJETIVOS

El tiempo y el clima son unos de los principales factores que condicionan la 
producción agrícola, por su efecto sobre el crecimiento y desarrollo de las 
plantas tanto como en la incidencia de plagas o enfermedades. Las variables 
agrometeorológicas críticas asociadas con la producción agrícola son la radia-
ción solar, la temperatura del aire y la precipitación. La radiación solar es la 
fuente de energía que conduce el proceso de fotosíntesis y afecta la partición 
de carbohidratos hacia los distintos componentes de la planta. La temperatura 
regula las tasas de crecimiento y desarrollo. La precipitación no controla di-
rectamente ningún proceso en las plantas, pero actúa como modulador afec-
tando a muchos de ellos. El estrés por sequía puede causar un aumento o 
disminución de la tasa de desarrollo, dependiendo de la fase fenológica. Tam-
bién puede reducir la tasa de asimilación de carbono y afectar la partición de 
biomasa. El estrés por exceso de agua, ya sea por inundación o por lluvias 
muy intensas, pueden provocar la falta de oxígeno en la zona radicular y ace-
lerar la senescencia de las raíces. De esta manera se reduce la extracción de 
agua del suelo, provocando a las plantas un efecto similar al de la sequía (Ho-
ogenboom, 2000).

Los modelos de simulación de cultivos tienen por objetivo estimar la produc-
ción a partir de las condiciones del tiempo, del suelo y las prácticas de manejo. 
Una cuestión crítica es la disponibilidad de datos del tiempo del lugar en que 
se va a realizar la simulación, pero las redes de observación meteorológica no 
suelen tener la densidad necesaria para ello. La falta de datos observados se 
puede suplir con el uso de información satelital o los análisis realizados por 
los centros de pronóstico que disponen de modelos de circulación general de 
la atmósfera.

El proyecto Monitoring of Agriculture by Remote Sensing, a través de su divi-
sión MARS-FOOD, ha puesto a disposición los datos meteorológicos utiliza-
dos para sus modelos de simulación de cultivos. Estos son originalmente pro-
vistos por el European Centre for Medium-Range Weather Forecast (ECMWF), 
generados por los reanálisis del proyecto ERA-40 (Uppala et al., 2005). Luego 
de un preprocesamiento son llevados a una resolución espacial de 0,5 de lati-
tud y longitud.

El objetivo de este trabajo es realizar la validación de los datos de precipita-
ción utilizados por MARS-FOOD para la simulación de la producción de cul-
tivos en la región pampeana, Argentina.
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METODOLOGÍA

Para realizar este trabajo se utilizaron las precipitaciones acumuladas en pe-
ríodos de 10 días, entre enero de 1990 y diciembre de 1994. Los datos mode-
lados fueron obtenidos del sitio http://agrifish.jrc.it/marsfood/ecmwf.htm. La 
grilla se extiende entre los 20 y 50 grados de latitud sur y entre los 63 y 75 
grados de longitud oeste, abarcando la mayor parte del territorio continental 
argentino. De allí se construyeron las series para 30 retículos de la grilla, te-
niendo en cuenta la existencia de por lo menos una estación meteorológica 
dentro de ellos. Los datos observados corresponden a estaciones meteorológi-
cas de superficie pertenecientes al Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y 
al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). La validación se 
realizó utilizando los datos de siete localidades distribuidas en la región pam-
peana, señaladas en la figura 1 y listadas en la tabla I.

La bondad del ajuste de los datos del modelo del ECMWF se estudió a través 
del coeficiente correlación (R) entre los valores observados y los estimados por 
el modelo. Además, se calcularon otros estadísticos sugeridos por Willmott 
(1982): la raíz del error cuadrático medio (RMSE), el error absoluto medio 
(MAE), el sesgo o «bias» medio (MBE), junto con sus correspondientes valores 
normalizados. Las expresiones de cada uno de ellos son las siguientes:
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donde N es el número total de datos, Pi son los datos extraídos del modelo y Oi son los valores 
observados.  
El análisis se realizó considerando las series completas de todo el año y series agrupadas en forma 
estacional: DEF (verano), MAM (otoño), JJA (invierno) y SON (primavera).   

Tabla I.  Listado de las estaciones meteorológicas utilizadas 

Latitud Longitud Altura (m) Latitud Longitud

1 AZUL -36.75 -59.83 147 -36.75 -59.75

2 BALCARCE -37.75 -58.30 130 -37.75 -58.25

3 GENERAL PICO -35.70 -63.75 145 -35.75 -63.75

4 PEHUAJO -35.87 -61.90 87 -35.75 -61.75

5 RAFAELA -31.18 -61.55 100 -31.25 -61.75

6 RIO CUARTO -33.12 -64.23 421 -33.25 -64.25

7 VENADO TUERTO -33.77 -61.97 111 -33.25 -62.25

Nro
Punto de grilla

Localidad
Localidad

donde N es el número total de datos, Pi son los datos extraídos del modelo y 
Oi son los valores observados.

El análisis se realizó considerando las series completas de todo el año y series 
agrupadas en forma estacional: DEF (verano), MAM (otoño), JJA (invierno) 
y SON (primavera).
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Tabla I. Listado de las estaciones meteorológicas utilizadas
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Figura 1. Ubicación de las estaciones meteorológicas listadas en la Tabla I  

RESULTADOS Y CONCLUSIONES 
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mensuales medias climatológicas (1960-2005) en todas las localidades seleccionadas. Las lluvias 
anuales totalizan entre 930 y 960 mm desde el centro de la provincia de Buenos Aires hasta el centro de 
Santa Fe, disminuyendo levemente hacia el sur (915 mm en Balcarce) y en forma algo más marcada 
hacia el oeste (alrededor de 860 mm en Río Cuarto y en General Pico). La estación más lluviosa es el 
verano, registrándose en Río Cuarto el mayor porcentaje de lluvia 42% con respecto al total anual, 
seguida luego por General Pico con 38% y con menores valores Azul y Balcarce, alrededor del 31%. La 
segunda estación más lluviosa es el otoño en todas las localidades excepto en Balcarce y Río Cuarto, 
que corresponde a la primavera. El invierno en todas las localidades alcanza  valores menores al 15%, 
con excepción de Balcarce, donde se registra el 17% del total de las precipitaciones anuales en esa 
estación. La frecuencia y la duración media de los eventos de precipitación es relativamente uniforme 
en todo el año, pero las intensidades máximas se dan también en verano, mientras que las mínimas se 
dan en invierno. 

En la Tabla II se resumen los resultados del análisis estadístico efectuado para la validación de los 
datos del modelo, considerando las series de datos completas. El coeficiente de correlación tiene un 
valor medio regional de 0,54. El error cuadrático medio es de 31 mm y el error absoluto medio de 20 
mm, existiendo localidades con sesgos positivos y otras con sesgos negativos.  

Tabla II. Resultados del análisis estadístico entre precipitaciones modeladas y observadas, considerando las series completas. 
R: coeficiente de correlación; RMSE: raíz del error cuadrático medio; MAE: error absoluto medio; MBE: sesgo medio.  

El prefijo N en las siglas significa que son valores normalizados respecto al promedio de los valores observados. 

R RMSE NRMSE MAE NMAE MBE NMBE

AZUL 0.57 28.4 0.99 18.3 0.64 0.47 0.02

BALCARCE 0.55 28.1 1.06 17.8 0.67 1.95 0.07

GENERAL PICO 0.59 27.9 1.06 17.3 0.66 -5.59 -0.21

PEHUAJO 0.55 30.5 1.10 19.0 0.68 -1.16 -0.04

RAFAELA 0.55 36.1 1.30 24.7 0.89 9.09 0.33

RIO CUARTO 0.51 32.1 1.28 20.5 0.81 3.42 0.14

VENADO TUERTO 0.47 34.9 1.28 22.3 0.82 3.85 0.14

Localidad
Precipitación 

Figura 1. Ubicación de las estaciones meteorológicas listadas en la tabla I.

RESULTADOS Y CONCLUSIONES

En primer lugar, se analizó el comportamiento espacial y temporal de las pre-
cipitaciones anuales y mensuales medias climatológicas (1960-2005) en todas 
las localidades seleccionadas. Las lluvias anuales totalizan entre 930 y 960 mm 
desde el centro de la provincia de Buenos Aires hasta el centro de Santa Fe, 
disminuyendo levemente hacia el sur (915 mm en Balcarce) y en forma algo 
más marcada hacia el oeste (alrededor de 860 mm en Río Cuarto y en General 
Pico). La estación más lluviosa es el verano, registrándose en Río Cuarto el 
mayor porcentaje de lluvia (42 %) con respecto al total anual, seguida luego 
por General Pico con 38 % y con menores valores Azul y Balcarce, alrededor 
del 31 %. La segunda estación más lluviosa es el otoño en todas las localidades 
excepto en Balcarce y Río Cuarto, que corresponde a la primavera. El invierno 
en todas las localidades alcanza valores menores al 15 %, con excepción de 
Balcarce, donde se registra el 17 % del total de las precipitaciones anuales en 
esa estación. La frecuencia y la duración media de los eventos de precipitación 
es relativamente uniforme en todo el año, pero las intensidades máximas se 
dan también en verano, mientras que las mínimas se dan en invierno.

En la tabla II se resumen los resultados del análisis estadístico efectuado para 
la validación de los datos del modelo, considerando las series de datos com-
pletas. El coeficiente de correlación tiene un valor medio regional de 0,54. El 
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error cuadrático medio es de 31 mm y el error absoluto medio de 20 mm, 
existiendo localidades con sesgos positivos y otras con sesgos negativos.
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Cuando se agrupan los datos por estaciones del año (tabla III), lo que se ob-
serva es que las asociaciones más altas corresponden al invierno, otoño y pri-
mavera, según la localidad, pero sin un patrón geográfico definido. Los valo-
res de coeficiente de correlación más bajos se alcanzan en los meses de verano 
en todas las localidades analizadas. Esto podría deberse a que en estos meses 
son más frecuentes las tormentas aisladas de tipo convectivo, fenómenos at-
mosféricos de escala local muy difíciles de modelar. Según Ruiz et al. (2004), 
en toda la región pampeana y en cada uno de los meses del año, el mayor vo-
lumen de precipitación se origina en nubes convectivas, incluso en los meses 
de invierno donde estos fenómenos son menos frecuentes en promedio res-
pecto de los de origen en nubes estratiformes.

En concordancia con lo mencionado en el párrafo anterior, los mayores erro-
res absolutos ocurren en verano, promediando 26 mm en toda la región y 
variando entre 30 mm en Río Cuarto y 22 mm en Pehuajó. En invierno estos 
valores caen a 11 mm en promedio y a 7 mm en Río Cuarto y General Pico, 
donde el invierno suele ser más seco que en el resto de la región.

En las figuras 2, 3 y 4 se presentan, a modo de ejemplo, los diagramas de dis-
persión correspondientes a una de las localidades, General Pico, para el vera-
no, el invierno y todo el año, respectivamente. Se eligió ésta por ser una de las 
que tiene mayor coeficiente de correlación. En los gráficos se representaron 
las precipitaciones generadas por el modelo (PPm) en función de las precipi-
taciones observadas (PPo) y la recta de regresión lineal. La gran dispersión 
observada se repite, en mayor o menor medida, en todas las localidades ana-
lizadas.
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A partir del ajuste entre los valores de precipitación acumulados en 10 días, observados en estaciones 
meteorológicas de superficie y los generados por el modelo atmosférico del ECMWF, se concluye que 
estos últimos tienen bajo grado de confiabilidad en la región pampeana. 

R RMSE NRMSE MAE NMAE MBE NMBE

Otoño 0.71 25.0 0.78 17.4 0.54 -1.33 -0.04

Invierno 0.58 23.7 1.63 12.0 0.82 4.21 0.29

Primavera 0.63 25.6 0.80 18.5 0.58 -1.29 -0.04

Verano 0.26 37.1 1.03 25.3 0.70 0.29 0.01

Otoño 0.57 29.0 1.10 17.8 0.67 2.97 0.11

Invierno 0.59 23.8 1.40 12.4 0.73 3.38 0.20

Primavera 0.62 27.0 0.90 17.4 0.58 -0.08 0.00

Verano 0.35 31.8 0.98 23.4 0.72 1.54 0.05

Otoño 0.64 28.6 0.92 18.6 0.60 -8.89 -0.29

Invierno 0.65 14.8 2.14 7.0 1.02 1.98 0.29

Primavera 0.56 26.1 0.94 17.6 0.63 -5.13 -0.18

Verano 0.47 37.5 0.95 25.9 0.66 -10.30 -0.26

Otoño 0.53 41.6 1.18 23.9 0.68 -6.12 -0.17

Invierno 0.59 20.6 1.95 10.6 1.00 3.93 0.37

Primavera 0.59 26.1 0.86 19.2 0.63 -2.30 -0.08

Verano 0.41 29.6 0.86 22.2 0.64 -0.16 0.00

Otoño 0.49 42.3 1.30 30.0 0.92 12.38 0.38

Invierno 0.62 27.5 3.85 18.5 2.59 16.68 2.34

Primavera 0.51 34.7 1.17 23.0 0.78 7.23 0.24

Verano 0.57 38.2 0.92 27.1 0.65 0.09 0.00

Otoño 0.54 35.1 1.30 23.9 0.88 8.48 0.31

Invierno 0.48 14.5 3.01 7.0 1.44 4.67 0.97

Primavera 0.44 33.6 1.18 21.3 0.75 -0.39 -0.01

Verano 0.32 39.4 0.98 29.8 0.74 0.93 0.02

Otoño 0.45 41.4 1.17 26.3 0.74 1.32 0.04

Invierno 0.44 26.2 3.54 14.0 1.90 10.83 1.47

Primavera 0.49 30.8 1.10 21.6 0.77 0.80 0.03

Verano 0.39 39.0 1.03 27.5 0.73 2.44 0.06

GENERAL PICO

PEHUAJO

AZUL

BALCARCE

Precipitación
Localidad Estacion del año

RAFAELA

VENADO TUERTO

RIO CUARTO

Tabla III. Ídem tabla II, dividiendo las series entre las cuatro estaciones del año.

A partir del ajuste entre los valores de precipitación acumulados en 10 días, 
observados en estaciones meteorológicas de superficie y los generados por el 
modelo atmosférico del ECMWF, se concluye que estos últimos tienen bajo 
grado de confiabilidad en la región pampeana.

Esto puede deberse a la naturaleza de los datos de precipitación de los reaná-
lisis, ya que no son generados por modelos de interpolación a partir de datos 
observados, sino que surgen de los pronósticos generados con 24 horas de 
anticipación (Kallberg et al., 2004). La naturaleza de las precipitaciones en 
esta región determina que, en muchos casos, los modelos de circulación gene-
ral no sean capaces de pronosticarlas, en cantidad y localización, con la exac-
titud requerida para su utilización como dato de entrada en modelos de culti-
vos.
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Esto puede deberse a la naturaleza de los datos de precipitación de los re-análisis, ya que no son 
generados por modelos de interpolación a partir de datos observados, sino que surgen de los 
pronósticos generados con 24 horas de anticipación (Kallberg et al., 2004). La naturaleza de las 
precipitaciones en esta región determina que, en muchos casos, los modelos de circulación general no 
sean capaces de pronosticarlas, en cantidad y localización, con la exactitud requerida para su utilización 
como dato de entrada en modelos de cultivos. 

Figura 2: Relación entre las precipitaciones decádicas generadas por el modelo (PPm) y  
las observadas (PPo) para General Pico en verano. 

Figura 3: Relación entre las precipitaciones decádicas generadas por el modelo (PPm) y  
las observadas (PPo) para General Pico en invierno. 

Figura 4: Relación entre las precipitaciones decádicas generadas por el modelo (PPm) y 
las observadas (PPo) para General Pico durante todo el año. 
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Figura 2: Relación entre las precipitaciones decádicas generadas por el modelo (PPm)  
y las observadas (PPo) para General Pico en verano.
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Figura 3: Relación entre las precipitaciones decádicas generadas por el modelo (PPm)  
y las observadas (PPo) para General Pico en invierno.

The 2nd International Workshop on Crop Monitoring and Forecasting in South America, Montevideo, Uruguay 2006         40 

Esto puede deberse a la naturaleza de los datos de precipitación de los re-análisis, ya que no son 
generados por modelos de interpolación a partir de datos observados, sino que surgen de los 
pronósticos generados con 24 horas de anticipación (Kallberg et al., 2004). La naturaleza de las 
precipitaciones en esta región determina que, en muchos casos, los modelos de circulación general no 
sean capaces de pronosticarlas, en cantidad y localización, con la exactitud requerida para su utilización 
como dato de entrada en modelos de cultivos. 

Figura 2: Relación entre las precipitaciones decádicas generadas por el modelo (PPm) y  
las observadas (PPo) para General Pico en verano. 

Figura 3: Relación entre las precipitaciones decádicas generadas por el modelo (PPm) y  
las observadas (PPo) para General Pico en invierno. 

Figura 4: Relación entre las precipitaciones decádicas generadas por el modelo (PPm) y 
las observadas (PPo) para General Pico durante todo el año. 

y = 0.27x + 18.45

R2 = 0.22

0

40

80

120

160

200

240

0 40 80 120 160 200 240

PPo (mm)

P
P

m
 
(m

m
)

y = 1.00x + 1.98

R2 = 0.43

0

30

60

90

120

150

0 30 60 90 120 150

PPo (mm)

P
P

m
 
(m

m
)

y = 0.40x + 10.12

R2 = 0.35

0

40

80

120

160

200

240

0 40 80 120 160 200 240

PPo (mm)

P
P

m
 
(m

m
)

Figura 4: Relación entre las precipitaciones decádicas generadas por el modelo (PPm)  
y las observadas (PPo) para General Pico durante todo el año.
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SISTEMA DE INFORMACIóN Y SOPORTE PARA LA TOMA 
DE DECISIONES (SISTD) qUE INCORPORA LA GESTIóN  

DE RIESGOS (UGR/MAG)

INFORMATION SYSTEM AND SUPPORT TO DECISION-
MAKING CONSIDERING RISK MANAGEMENT

Ing. Agr. (M.Sc.) Edgar Mayeregger
Unidad de Gestión de Riesgos (UGR/MAG)

Paraguay
ugr.mag@gmail.com

INTRODUCCIÓN

El sector agropecuario en la actualidad se enfrenta al desafío permanente de 
necesitar incrementar la productividad y de hacerlo de una manera sostenible. 
Para ello, un requerimiento fundamental es contar con información relevante y 
actualizada que permita mejorar estos procesos no es la falta de información. En 
muchos países en desarrollo existen sistemas de investigación adecuados que 
permanentemente están generando y difundiendo información técnica y cientí-
fica relevante. Por otro lado, los demandantes de información tienen acceso cada 
vez más fácil a información nacional e internacional a través de los sistemas 
tradicionales de comunicación, y más recientemente a través de la Internet. De 
hecho, en muchos casos las dificultades aparecen por la masiva cantidad de in-
formación disponible y la imposibilidad de priorizarla y analizarla.

Por otro lado, partiendo de la necesidad actual que se siente en el sector de in-
corporar lo denominado GESTIÓN DE RIESGO, que pueda permitir analizar 
las vulnerabilidades, amenazas, capacidades y oportunidades con el fin de bus-
car una efectividad en la formulación de estrategias, se plantea la idea del SISTD 
para aprovechar la disponibilidad de herramientas modernas de información, 
una base de datos completa para producir información que pueda ser fácilmen-
te interpretada y, por lo tanto utilizada por agentes del sector agropecuario para 
contribuir en el proceso de planificación. En este contexto, con la incorporación 
de la figura del seguro agrícola dentro del sistema y con la incorporación de 
nuevas herramientas para dar mayor seguridad al sector productivo, una uni-
dad que pueda atender los riesgos se justifica plenamente.
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OBJETIVOS

Los objetivos generales de esta unidad son:
• Generar información y productos útiles aplicables para el sector agro-

pecuario, dentro del MAG, pero con la interacción de las organizaciones 
de productores, empresas agropecuarias y agroindustriales, cooperativas, 
etc., a partir de trabajos de investigación puntuales.

• Utilizar el grupo de trabajo como ámbito de entrenamiento y capacitación 
de los técnicos a nivel país.

Los objetivos específicos basados en tres tipos de informaciones son:
• Información generada en el pasado.
• Información de la situación actual.
• Perspectivas probables para el futuro.

El enfoque SISTD contempla
• Mapas y bases de datos asociadas (suelo, clima, carreteras, divisiones 

políticas, centros de comercialización, etc.).
• Estadísticas nacionales y regionales.
• Precios de productos y costos de insumos.
• Información obtenida con sensoramiento remoto (vegetación y clima).
• Modelos de simulación (cultivos, pasturas, bosques).
• Un sistema de soporte para la toma de decisiones especialmente diseñado 

para la transferencia de tecnología agropecuaria.
• Un sistema para la evaluación de usos de tierra.
• Modelos de simulación para estudiar la dinámica de carbono y nutrientes 

en el suelo así como las pérdidas por erosión.
• Pronósticos climáticos probabilísticos (ej., basado en El Niño)

En el enfoque SISTD estos mapas, bases de datos, estadísticas, resultados de 
simulaciones, etc., se conectan mediante Sistemas de Información Geográfica 
(GIS) que permiten efectuar estudios de variabilidad espacial a diferentes es-
calas (nacional, regional, comunidades de agricultores, agricultores indivi-
duales) y presentar los resultados en una forma sencilla y entendible para 
cualquier agente del sector agropecuario (agencias del gobierno, organizacio-
nes de agricultores, asesores privados, agricultores individuales, bancos de 
crédito rural, sistemas de seguros agropecuarios, etc.)
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RESULTADOS ESPERADOS

• Asesorar a agencias gubernamentales para priorizar ayuda en casos de 
emergencias (ej., sequías, inundaciones, granizos, heladas).

• Evaluar variabilidad y riesgos en la producción como apoyo a programas 
de crédito rural y seguros agropecuarios.

• Establecer pronósticos de cosechas de cultivos anuales.
• Evaluar el impacto de la variabilidad climática interanual (ej., El Niño) y 

de largo plazo (cambio climático).
• Establecer sistemas de alerta de sequías e inundaciones.
• Realizar estudios del impacto ambiental resultante del cambio del uso de 

tierras (ej., introducción de cultivos en áreas de pasturas naturales).
• Desarrollar aplicaciones de la información de pronósticos climáticos esta-

cionales para la producción agropecuaria.

El enfoque SISTD también puede ser utilizado para explorar oportunidades 
en el sector agropecuario y forestal en el caso de que se establezca un mercado 
de carbono (basado en el Protocolo de Kioto).

Una característica importante del enfoque SISTD es que las aplicaciones se 
llevan a cabo a diferentes escalas espaciales: nacional, regional, provincial, de 
cuencas, grupos de agricultores, agricultores individuales. Una segunda ca-
racterística fundamental del enfoque SISTD es que se basa en el trabajo en 
condiciones típicas de países en desarrollo. Es decir, utilizando equipos y soft-
ware accesibles para las condiciones económicas de países en desarrollo. Por 
último, el trabajo en el enfoque SISTD está firmemente orientado a la capaci-
tación del personal del país en el uso y la actualización de herramientas, de 
forma tal que las actividades continúen una vez concluidos los proyectos de 
iniciación.

A. Personal operativo

COORDINACIóN
1. Ing. Agr. (M.Sc.) Edgar Mayeregger(*)
2. Ing. Agr. Renato Canesse (**)
3. Bta. Erico Cousiño (*)
4. Bach. Informático Gustavo Echeverría (**)
5. Cecilia Fatecha (*)

(*) Personal permanente del MAG.
(**) Personal contratado.
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También se cuenta con el grupo de observadores de la red de estación agro-
meteorológica, funcionarios de los campos y centros de investigación.

ALIANZAS ESTRATéGICAS – INSTITUCIONALES
• DINAC - Servicio Meteorológico Nacional
• Secretaría de Emergencia Nacional
• ITAIPU
• Centro de Multiuso de Monitoreo Ambiental del MOPC
• CAPECO
• Asociación Rural del Paraguay
• Cooperativas Agropecuarias
• Universidades
• Centros de Pronósticos de América del Sur y los EE.UU.
• IRI (Institute Research Internacional) y Universidad de Columbia de los 

Estados Unidos (en proceso de firma)

UNIDAD OPERATIVA

Institucionalmente, según resolución, depende del Gabinete del Señor Minis-
tro.

En funcionamiento como UGR/MAG, desde marzo de 2005. También forma 
parte del PATIDAF en el tema de la zonificacion de cultivos.

Esta Unidad cuenta con personal técnico capacitado, además de una infraes-
tructura física mínima, con equipos informáticos y software para el manejo y 
distribución de la información.

La Unidad cuenta con el apoyo, para la generación de la información prima-
ria, de las direcciones técnicas del MAG, Dirección de Investigación Agrícola 
(DIA), Dirección de Extensión Agrícola (DEAG), Censos y Estadísticas, Co-
mercialización; y el Servicio Nacional de Defensa Vegetal (SENAVE), además 
de las instituciones propias del área, como el Servicio Meteorológico Nacional 
y la Secretaría de Emergencia Nacional, Itaipu Binacional, Yacyreta, etc.

La oficina de recepción y procesamiento de la información primaria funciona 
en la ciudad de San Lorenzo, DEAG, oficina 21. El trabajo final, sin embargo, 
se lleva a cabo en la oficina central de la Red de Estaciones Agrometeorológi-
cas del MAG, en el IAN en Caacupé, que cuenta con el banco de datos meteo-
rológicos y fenologicos a nivel país. Finalmente el boletín de tirada quincenal, 
se edita y distribuye a todos los usuarios. A la fecha se cuenta con más de 500 
usuarios del material.
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INFRAESTRUCTURA FÍSICA

En el IAN, en la oficina base de la Red de Estaciones Agrometeorológicas del 
MAG, se cuenta con una oficina de 150 m2 equipada con un SIG y con una 
base de datos de clima, suelo e información socioeconómica sobre el país. 
Con la firma de un convenio de cooperación con el Servicio Meteorológico 
Nacional, se tiene acceso a 25 estaciones satelitales más y un radar meteoroló-
gico.

Por otro lado, en la DEAG (Dirección de Investigación Agrícola), oficina 21, 
se cuenta con un espacio físico para que estén instalados las computadoras y 
otros equipos portátiles que son de utilidad para la información primaria.

Sin embargo, es necesario potenciar ambas oficinas con máquinas más nuevas 
y potentes, especialmente el de la Red de Estaciones Agrometeorológicas que 
maneja información en tiempo real de todas las estaciones del MAG; el volu-
men de la información es muy grande. (Se tiene aprobada la propuesta de 
fortalecimiento de la Unidad de Gestión de Riesgos, con los Fondos Estructu-
rales del Mercosur, (FOCEM).

También se cuenta con un vehículo para los relevamientos de campo.

ACCIONES MÁS RELEVANTES A LA FECHA
1. Edición y publicación de un boletín quincenal conjunto con el Servicio 

Meteorológico Nacional (se adjunta una copia de la última edición) desde 
setiembre del 2005 en forma ininterrumpida llegando en forma efectiva a 
mas de 500 usuarios suscriptos y con incorporación de más entidades y 
personas cada mes.

2. Comentario agrometeorológico semanal de distribución masiva a técni-
cos, productores y prensa.

3. Zonificacion agrológica de cultivos de la región oriental del Paraguay: Al-
godón, maíz, trigo, tártago, soja, mandioca, ka’a he’e, sésamo, morera, caña 
de azúcar, maní y arroz. Toda la información se encuentra en formato 
digital por región, por departamento y por distritos. Eso involucra, la in-
formación de clima, suelo, cultivos y datos socioeconómicos. Todos map-
eados.

4. Tabla, por distritos, de zonas aptas, medianamente aptas y no aptas para 
los diferentes cultivos zonificados.

5. Trabajo técnico de investigación para fenología de cultivos apuntando al 
seguro agrícola.
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6. Trabajo conjunto con técnicos de la DEAG, DEyCA, DC, Prodesal, DIA, 
DEA y Patidaf, para generar informaciones sobre plagas y enfermedades, 
estado de los cultivos, rendimientos y otros.

7. Utilización de Sistemas de Información Geográfica y Sensoramiento Re-
moto para todos los trabajos de investigación y capacitación.

8. Capacitación a técnicos y productores en uso de la información agromete-
orológica local y regional.

9. Participación en los foros de discusión regional para pronósticos de clima 
trimestrales (Mercosur).

10. Soporte operativo y técnico del la Red de Estaciones Agrometeorológica 
del MAG a nivel del país.

11. Advertencias de riesgos climáticos para la producción, (heladas, sequías, 
etc.)

12. Integrante de la Comisión Nacional de Cambio Climático ante el IPCC – 
comisión coordinada por la SEAM.

13. Integrante del Grupo de trabajo científico regional (Mercosur) del MARS 
– FOOD (Crop Monitoring for Food Security) de la Comisión Europea 
(Centro Común de Investigación).

14. Trabajo técnico cooperativo con los gremios de la producción (UGP) para 
la elaboración de un material para asistencia técnica y financiamiento para 
la producción de soja.

15. Preparación del proyecto SISTD, dentro del tema Seguro Agrícola presen-
tado al FOCEM.

16. Propuesta de elaboración de ficha técnica de cultivos para propiciar las 
buenas prácticas agrícolas – Trabajo conjunto DGP y DIA.

17. Preparación de la propuesta al Estado de Israel para la implementación de 
un curso sobre sistema de riego (en ejecución), en el Paraguay.

PUNTOS PENDIENTES
1. Firma de convenios entre la DINAC y el MAG (falta firma), y con la  

Secretaría de Emergencia Nacional.
2. Firma de convenio con el IRI-Universidad de Columbia, EE.UU. y el 

MAG/UGR (en asesoria jurídica).
3. Propuesta de Proyecto presentada al IAI-IRI de EE. UU. de cambio 

climático. Concept Note enviada a Nueva York para su análisis por el 
PNUD y el GEF.

4. Trabajos propios para el seguro agrícola (FOCEM)
5. Propuesta de la Ley de Agua presentada al Senado (Seguimiento).
6. Consolidación física y económica de la Unidad; se está trabajando sin pre-

supuesto. (Urgente)
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COSTO DE IMPLEMENTACIóN

Costo del primer año: 1 800 000 USD

Costo de mantenimiento: 50 000 USD
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RELAÇÃO ENTRE OS DADOS METEOROLóGICOS ECMWF 
PREPARADOS PELO JRC-MARS-FOOD E DADOS  

DE SUPERFÍCIE PARA ESTIMATIVA DE PRODUTIVIDADE 
DE SOJA NO ESTADO DE SÃO PAULO, BRASIL

ADJUSTMENT OF METEOROLOGICAL OBSERVATIONS  
OF THE MARS-FOOD SYSTEM IN RELATION TO SURFACE 
DATA FOR SOYBEAN YIELD ESTIMATION IN THE STATE  

OF SÃO PAULO, BRAZIL

Gabriel C. Blain, Glauco de Souza Rolim, Marcelo B.P. de Camargo, 
Orivaldo Brunini

SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO 
INSTITUTO AGRONÔMICO DE CAMPINAS

Av. Barão de Itapura, 1481 Botafogo –
13020-902 Brasil

gabriel@iac.sp.gov.br, rolim@iac.sp.gov.br, mcamargo@iac.sp.gov.br,  
brunini@iac.sp.gov.br

ABSTRACT

Based on data of the Monitoring Agriculture with Remote Sensing (MARS) proj-
ect and on meteorological land observation of the Agronomic Institute Stations 
network, the aim of the work was to compare data on air temperature and pre-
cipitation obtained on the surface stations with satellite data. It also proposed a 
method to adjust the data obtained from remote sensing to those obtained from 
meteorological stations. After this adjustment, surface and orbital remote sensing 
observations were used in a crop model for soybean yield estimation (Paraná 
hybrid). The results for two sowing dates were compared afterwards. Using the 
regression analysis, the Willmott ‘d’ index model and crop growth simulation 
models, it can be concluded that data of the MARS-FOOD system can be used to 
estimate the agricultural yield of the soybean crop in the state of São Paulo.
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INTRODUÇÃO E OBJETIVOS

A importância do estudo do clima, nos diversos setores da sociedade e em 
especial nas ciências agrárias, é evidenciada por Ortolani e Camargo (1987) 
ao afirmarem que a produção agrícola depende fundamentalmente de quatro 
fatores: o germoplasma, o solo, o clima e o homem e que a compreensão de 
cada um desses fatores e suas inter-relações são premissas básicas aos avanços 
da produção agropecuária. Sob o aspecto climático, os elementos que deter-
minam a produtividade e a qualidade final dos produtos agrícolas são: tempe-
ratura do ar, radiação solar, suprimento hídrico, duração do período total de 
crescimento e necessidades específicas de cada cultura quanto ao fotoperíodo. 
Com isso, o conhecimento da variação espaço-temporal, contínua ou descon-
tínua, desses parâmetros meteorológicos e a comparação entre dados obtidos 
por sensoriamento remoto orbital e por estações de superfície é de suma im-
portância em políticas de segurança alimentar.

Nesse sentido, os objetivos do trabalho foram (a) comparar dados de tempe-
ratura do ar e de precipitação obtidos em superfície (pontuais) com dados de 
satélites (área); (b) propor um método de ajuste dos dados obtidos por senso-
riamento remoto aos obtidos em postos meteorológicos; (c) Utilizar os dados 
da MARS-FOOD para previsão de produtividade de soja variedade ‘Paraná’ 
em 12 localidades no Estado de São Paulo em duas datas de semeadura: 1/ou-
tubro/2005 e 1/dezembro/2005.

METODOLOGIA

Para este estudo utilizou-se dados decendiais de precipitação pluvial e de tem-
peratura do ar pertencentes aos postos meteorológicos do Instituto Agronô-
mico nas localidades de Adamantina (21º41’S 51º05’W), Assis (22º40’S 
50º26’W), Capão Bonito (24º00’S 48º32’W), Campinas (22º54’S 47º05’W), 
Ilha Solteira (20º25’S 51º06’W), Jaú (22º17’S 48º34’W), Jaboticabal (21º16’S 
48º19’W), Mococa (21º28’S 47º01’W), Pindamonhangaba (22º55’S 45º27’W), 
Piracicaba (22º43’S 47º48’W), Ribeirão Preto (21º11’S 47º48’W) e Votupo-
ranga (20º25’S 49º59’W) e dados provenientes de sensoriamento remoto pelo 
sistema Mars-Food. Os dados de superfície foram adotados como padrão 
para as comparações.

Foram considerados dois tipos possíveis de erro nos dados de sensoriamento 
remoto o erro aleatório e o sistemático:
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a. erro aleatório: quantificado por meio do coeficiente angular da reta e do 
intercepto gerados pela regressão linear simples entre as observações do 
IAC/CIIAGRO e as da MARS-FOOD em todas localidades;

b. erro sistemático: quantificado por meio do Índice ‘d’ de Willmott e do erro 
quadrado médio (EM).

Utilizou-se também o índice ‘c’ desenvolvido por Camargo e Camargo (2000) 
que proporciona uma quantificação de exatidão e acurácia entre dados obser-
vados e estimados.

Dessa forma, utilizando dados de temperatura e chuva dos meses de outu-
bro/2005, novembro/2005, janeiro/2006 e março/2006 foi feito a comparação 
dos dados de satélite em relação aos dados de superfície. Depois desta etapa 
foi feito o ajuste dos dados da MARS-FOOD somando-se o valor de EM. Fi-
nalmente a validação desse ajuste foi realizada com dados independentes de 
dezembro/2005 e fevereiro/2006.

Por fim, os dados ajustados foram utilizados no modelo de estimativa de pro-
dutividade proposto por Doorenbos e Kassam (1979) calculado pelo software 
desenvolvido Rolim et al. (1998).

RESULTADOS E CONCLUSÔES

Devido a grande variabilidade espacial do elemento chuva a análise quantitati-
va da comparação entre dados medidos em superfície (pontuais) e dados me-
didos em área (pixel do satélite) torna-se sujeita a um alto grau de incerteza, 
não sendo possível, por meio dos métodos utilizados, propor um ajuste entre 
as observações. Entretanto, a análise qualitativa permitiu detectar apenas 4 ca-
sos (em 192 possíveis) de registro de ocorrência de precipitação pelos dados da 
MARS-FOOD sem que estes tenham sidos registrados em superfície.

A temperatura do ar não apresenta a aleatoriedade espacial demonstrada pela 
precipitação pluvial, na escala decendial. Assim foi possível realizar análises 
quantitativas entre os dados das Instituições, como é descrito a seguir.
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A análise comparativa dos dados de temperatura máxima é apresentado na 
figura 1 e na tabela 1.
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Figura 1. Comparação entre dados de temperatura máxima do IAC/CIIAGRO e MARS-FOOD.

d R2 c EM
0,5882 0,4700 0,4032 2,9658

Tabela 1. Erros aleatórios e sistemáticos entre os dados de temperatura máxima  
do IAC/CIIAGRO e MARS-FOOD.

Segundo a tabela 1, o baixo valor do índice ‘d’ de Willmott indica a necessida-
de de correção do erro sistemático entre os dados de temperatura máxima da 
MARS-FOOD e do IAC. Dessa forma, ajustou-se as observações somando-se 
o valor do EM aos dados da MARS-FOOD.

A figura 2 e a tabela 2 demonstram que esse ajuste diminuiu sensivelmente 
tanto o erro aleatório quanto o sistemático, elevando o coeficiente de regres-
são linear de 0,47 para 0,78 e o índice ‘d’ de Willmott de 0,59 para 0,92.
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Figura 2. Ajuste entre dados de temperatura máxima do IAC/CIIAGRO e MARS-FOOD
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d R2 c EM
0,92 0,76 0,80 -0,31

Tabela 2. Erros aleatórios e sistemáticos entre os dados de temperatura máxima do IAC/
CIIAGRO e da Mars – Food (ajustados)

Análise comparativa dos dados de temperatura mínima é apresentado na  
figura 3 e na tabela 3.
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d R2 c EM
0,60 0,58 0,45 -2,33

Tabela 3. Erros aleatórios e sistemáticos entre os dados de temperatura mínima do IAC/
CIIAGRO e MARS–FOOD

Conforme a tabela 3, o baixo valor do índice ‘d’ de Willmott indica a necessi-
dade de correção do erro sistemático entre os dados de temperatura mínima 
da MARS-FOOD e do IAC. Novamente, ajustou-se as observações somando- 
-se o valor do EM aos dados da MARS-FOOD. A figura 4 e a tabela 4 demons-
tram que o ajuste baseado no erro quadrado médio diminuiu sensivelmente 
tanto o erro aleatório elevando o coeficiente de regressão linear de 0,58 para 
0,80 e o índice ‘d’ de Willmott de 0,60 para 0,96.
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d R2 c EM
0,96 0,80 0,86 0,68

Tabela 4. Erros aleatórios e sistemáticos entre (ajustados) os dados de temperatura 
máxima do IAC/CIIAGRO e da MARS-FOOD.

A análise comparativa dos dados de temperatura média é apresentado na  
figura 5 e na tabela 5.
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FOOD

d R2 c EM
0,84 0,75 0,73 -1,06

Tabela 5. Erros aleatórios e sistemáticos entre os dados de temperatura média do IAC/
CIIAGRO e MARS–FOOD

De acordo com a tabela 5, verifica-se que apesar do alto valor do índice ‘d’ de 
Willmott não indicar necessidade de correção do erro sistemático, uma tenta-
tiva de melhorar o ajuste foi realizada somando-se o valor do EM aos dados 
da MARS-FOOD.
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A figura 6 e tabela 6 demonstram que o ajuste diminuiu o erro aleatório au-
mentando o coeficiente de regressão linear de 0,75 para 0,83. O índice ‘d’ de 
Willmott aumentou de 0,84 para 0,92 (melhora no erro sistemático).
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produtividade de soja gerado com observações de superfície e de sensoria-
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Por meio da figura 7 é possível concluir que, após o ajuste, os dados de tempe-
ratura proveniente do sistema MARS-FOOD podem ser utilizados para esti-
mativa da produtividade agrícola para cultura de soja (variedade Paraná) no 
Estado de São Paulo.
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ABSTRACT

Remote sensing technologies are used in several knowledge fields. In meteorology 
and related fields, they provide data and information for atmosphere and land 
and sea surface monitoring and their complex phenomena. Specifically, in agri-
culture, remote sensing is used for crop monitoring and yield estimates, due to 
the possibility of imaging and synoptic coverage in near-real time. Normalised 
difference vegetation indexes (NDVIs), produced using land surface reflectance, 
are used as a basis for phenological evolution analysis. This is allowed because of 
the interaction between soil, plant and atmosphere. The main objective of this 
work was to analyse the surface reflectance temporal evolution, using NDVIs, 
for soya during the 2005-2006 crop season in Paraná state, Brazil. It was con-
cluded that the phenological evolution, based upon a state basis analysis, could 
be considered normal. In January the NDVI values reached their maximum, 
attaining 0.85. After that, the values dropped due to the beginning of the senes-
cent period. Based upon regional analysis, it was possible to identify in advance the 
developing stage of the crops. Future work will include area estimates analysis.

INTRODUÇÃO E OBJETIVOS

Dados de reflectância de superfície possuem amplas aplicações na caracteri-
zação de alvos terrestres. Estes dados podem ser obtidos diretamente a partir 
de observações e medidas de campo, bem como através da conversão de da-
dos de Sensoriamento Remoto. Neste caso, através da conversão de imagens 
de satélites para parâmetros físicos de reflectância.

A utilização de tecnologias de Sensoriamento Remoto pode tornar o sistema 
atual de monitoramento e previsão de safras mais eficiente e dinâmico (em 
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escalas regional e nacional). Estas tecnologias permitem a obtenção de dados 
e informações em tempo quase real e com reduzida relação custo/benefício 
sobre a extensão, condições de desenvolvimento e potencial de produção de 
culturas. Podem, também servir como importante apoio na análise de consis-
tência dos dados levantados por metodologias convencionais.

Levando em consideração tais aspectos, na área do Sensoriamento Remoto, 
os índices de vegetação são utilizados para indicar a presença e condições da 
vegetação, visto que a produção primária de uma comunidade vegetal tem 
estreita relação com a energia absorvida pela mesma (BARET e GUYOT, 
1991). Entre os produtos gerados atualmente por dados adquiridos por Sen-
soriamento Remoto, destaca-se o Índice de Vegetação por Diferença Norma-
lizada (IVDN). Tal índice é estabelecido a partir de uma amostragem tempo-
ral e espacial usando as bandas 1 (visível) e 2 (infravermelho próximo) do 
sensor MODIS, do satélite TERRA. Uma das várias aplicações em que IVDNs 
são utilizados, se refere ao monitoramento de culturas através de perfis espec-
trais, ou seja, se estabelecem os padrões de crescimento e desenvolvimento ao 
longo da estação de crescimento. As mudanças estruturais são gradativas com 
o tempo e resultam em correspondente mudança gradativa na reflectância 
espectral da vegetação, bem como distinguir diferentes tipos de vegetação e 
detectar possíveis problemas de crescimento. BATISTA et al. (1993) comenta 
que as mudanças na forma do perfil característico de uma determinada cultu-
ra podem estar associadas à condição e, em última instância, ao rendimento 
da mesma. Vários trabalhos realizados no Brasil nesta linha mostraram resul-
tados bastante promissores. Por exemplo, SCHROEDER et al. (1999) analisa-
ram os perfis temporais do IVDN de alguns tipos de vegetação na região nor-
deste do Brasil. FONTANA et al. (2000) analisaram o comportamento do 
IVDN obtido de imagens NOAA sobre lavouras de soja no Rio Grande do Sul 
e Paraná, evidenciando as diferenças de manejo e de condições de crescimen-
to entre os dois estados.

Este trabalho possui como objetivo analisar a evolução temporal da reflectân-
cia da superfície terrestre, a partir de Índices de Vegetação por Diferença Nor-
malizada (IVDNs), da cultura da soja na safra 2005-2006 no estado do Paraná 
(figura 1).
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p é a reflectância da superfície nas bandas NIR (Infravermelho Próximo) e 
RED (Vermelho).

Esse produto pode ser obtido com uma resolução temporal de 8 ou 16 dias. O 
produto final é uma imagem composição contendo os valores máximos de 
IVDNs. O sensor realiza imageamento em órbitas fixas e as imagens compo-
sição minimizam os efeitos provenientes de interferências atmosféricas. Para 
o propósito desse trabalho foram utilizadas as composições de 16 dias (tabela 
1).

Foi necessário a elaboração de um recorte nas imagens do produto MOD13, 
já que o tile em que se encontra o Estado do Paraná (MOD13Q1 h13v11) 

01_2006_4575_txt_EN.indd   71 21-09-2007   9:55:03



The Second International Workshop on Crop Monitoring and Forecasting in South America, Montevideo, Uruguay 2006 72

abrange praticamente toda a América do Sul. Foram então utilizadas 10 ima-
gens do produto MOD13-NDVI 16 dias, do Estado do Paraná no período 
entre 10/2005 e 03/2006. Estas imagens foram convertidas do formato HDF 
(Hierarchical Data Format) para o formato GEO-TIFF e da projeção Integeri-
zed Sinusoidal (ISIN) para a projeção WSG84.

N.º da Composição Dia Juliano Período de Composição (ano 2006)
1 273 30 de Setembro a 15 de Outubro (2005)
2 289 16 de Outubro a 31 de Outubro (2005)
3 305 01 de Novembro a 16 de Novembro (2005)
4 321 17 de Novembro a 02 de Dezembro (2005)
5 337 03 de Dezembro a 18 de Dezembro (2005)
6 353 19 de Dezembro a 31 de Dezembro (2005)
7 01 01 de Janeiro a 16 de Janeiro (2006)
8 17 17 de Janeiro a 01 de Fevereiro (2006)
9 33 02 de Fevereiro a 17 de Fevereiro (2006)
10 49 18 de Fevereiro a 05 de Março (2006)
11 65 06 de Março a 21 de Março (2006)
12 81 22 de Março a 08 de Abril (2006)

Tabela 1 – Períodos de composição das imagens de IVDN (MODIS)

Em uma segunda etapa, gerou-se uma máscara de solo exposto a partir de 
classificações digitais das imagens MODIS (Bandas 7, 2, 1), capturadas em 03 
de outubro de 2005 (figura 3). Esta máscara de solo exposto (Figura 4), foi 
gerada a partir de classificação digital supervisionada e serviu como base para 
extração das estatísticas referentes aos IVDNs. Todos os procedimentos fo-
ram executados utilizando os softwares ENVI 4.2 e ArcGIS 9.1.
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Em uma segunda etapa, gerou-se uma máscara de solo exposto a partir de classificações digitais das 
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Figura 3 – Imagens MODIS, Bandas 7,2,1 (03 de Outubro de 2005) 
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RESULTADOS E CONCLUSõES

A evolução fenológica abordada neste trabalho, se refere ao vigor vegetativo 
registrado pelos índices de vegetação (IVDNs), das imagens MODIS. Estes 
índices foram extraídos somente da área da máscara de solo exposto extraída 
da imagem MODIS 721 de outubro de 2005. Salienta-se que o vigor vegetativo 
é diretamente proporcional ao valor de IVDN.

A Figura 4 possui as imagens de IVDN MODIS, no período compreendido 
entre 30 de setembro de 2005 a 8 de abril de 2006, ilustrando a evolução e/ou 
modificação dos valores de IVDN ao longo do período. A paleta de cores 
adota vermelho para os valores de IVDN altos e azul para os valores de IVDN 
baixos. As datas se referem às datas de início para a primeira composição de 
IVDN e a data final da última composição utilizada.

A partir das análises dos perfis espectrais da safras de 2005-2006, pode-se 
concluir que o desenvolvimento fenológico ocorreu de maneira considerada 
normal, não apresentando redução significativa se comparada com outras 
safras. No mês de outubro, contatou-se que os picos de freqüência de valores 
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de IVDNs permaneceram em torno de 0,2 a 0,3, caracterizando a presença de 
plantios em fase inicial, ou seja, sem atividade vegetativa. Em novembro, 
houve um aumento considerável nos picos de freqüência de valores de IVDNs, 
atingindo valores superiores a 0,65. Estes valores representam atividade fisio-
lógica significativa, ilustrando que a cultura encontra-se em plena fase de 
crescimento. Os valores de IVDNs para a primeira quinzena de dezembro 
mostraram que a cultura da soja se desenvolveu de forma suficiente, ilustran-
do o aumento da atividade fotossintética. Também pode ser interpretado 
como o período em que a planta ainda cresce e inicia o ciclo de florescência. 
Na segunda quinzena do mês de dezembro, o pico de reflectância alcança 
IVDN de 0,80, elucidando que a cultura encontra-se em fase de produção dos 
grãos e atividade fisiológica intensa.

Em janeiro de 2006, os picos de valores de freqüências de IVDNs atingem 
seus valores máximos, chegando 0,85. Isso demonstra que a cultura teve cres-
cimento, florescência e produção de grão de maneira normal, ou seja, teve um 
ciclo vegetativo normal ou próximo ao normal. O mês de fevereiro já demons-
tra o amadurecimento dos grãos. Em termos de valores de IVDNs, nota-se 
uma queda gradativa, até atingir novamente valores de IVDNs baixos, quan-
do a planta já está seca, pronta para a colheita. A evolução fenológica da soja 
na safra 2005-2006 pode ser vista na figura 5.
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As Figuras 7 a 14 ilustram os IVDNs bem como os perfis espectrais extraídos da máscara das 4 
regionais que foram analisadas com mais detalhe. São elas Toledo, Londrina, Ponta Grossa e Francisco 
Beltrão. 

A partir da análise do perfil espectral da regional de Toledo, contatou-se que, assim como os perfis 
espectrais do estado com um todo, a evolução da cultura se comportou de maneira normal, tendo 
valores de IVDN no mês de outubro em torno de 0,2 a 0,3, atingindo seu pico máximo na segunda 
quinzena de dezembro, com valores de IVDN em torno de 0,9. No mês seguinte, os picos de freqüência 
de valores de IVDN decaem gradativamente. 

Para a regional de Londrina e Ponta Grossa, a evolução fenológica da cultura da soja é idêntica a 
Regional de Toledo, no entanto, os picos de freqüência de IVDN máximos se dão na primeira quinzena 
de janeiro, atingindo valores próximos a 0,9. Isso demonstra que a dinâmica de plantio é diferenciada 
nas diferentes regiões do estado, ou seja, as épocas de plantio em determinadas regiões são mais cedo 
quando comparadas com outras, principalmente em função do clima. 

A regional de Francisco Beltrão apresentou um quadro diferenciado. Analisando os perfis espectrais, 
observou-se que a evolução fenológica da cultura analisada não seguiu um mesmo padrão quando 
comparada com as outras regionais, ou seja, a curva de evolução ilustrada no gráfico da Figura 13 não 
demonstra o padrão de evolução que apresentam as curvas referentes aos gráficos das outras três 
regionais. Analisando-se o gráfico de IVDN médio e precipitação acumulada em cada quinzena, nota-se 
que houve um déficit hídrico na regional analisada. Com o déficit hídrico a planta não se desenvolve de 
maneira adequada e por conseqüência os picos de freqüência de valores de IVDN permanecem com 
valores baixos e praticamente constantes, mostrando apenas pequenas diferenças ao longo do ciclo 
fenológico. Do ponto de vista agrícola, gera-se uma redução significativa na safra. De acordo com 
dados oficiais, houve nesta regional, uma redução em torno de 60% da safra, o que foi facilmente 
observado com antecedência a partir dos dados de IVDN. 

Figura 6 – Evolução fenológica da soja (safra 2005-2006) no Estado do Paraná

As figuras 7 a 14 ilustram os IVDNs bem como os perfis espectrais extraídos 
da máscara das 4 regionais que foram analisadas com mais detalhe. São elas 
Toledo, Londrina, Ponta Grossa e Francisco Beltrão.

A partir da análise do perfil espectral da regional de Toledo, contatou-se que, 
assim como os perfis espectrais do estado com um todo, a evolução da cultura 
se comportou de maneira normal, tendo valores de IVDN no mês de outubro 
em torno de 0,2 a 0,3, atingindo seu pico máximo na segunda quinzena de 
dezembro, com valores de IVDN em torno de 0,9. No mês seguinte, os picos 
de freqüência de valores de IVDN decaem gradativamente.

Para a regional de Londrina e Ponta Grossa, a evolução fenológica da cultura 
da soja é idêntica a regional de Toledo, no entanto, os picos de freqüência de 
IVDN máximos se dão na primeira quinzena de janeiro, atingindo valores 
próximos a 0,9. Isso demonstra que a dinâmica de plantio é diferenciada nas 
diferentes regiões do Estado, ou seja, as épocas de plantio em determinadas 
regiões são mais cedo quando comparadas com outras, principalmente em 
função do clima.

A regional de Francisco Beltrão apresentou um quadro diferenciado. Anali-
sando os perfis espectrais, observou-se que a evolução fenológica da cultura 
analisada não seguiu um mesmo padrão quando comparada com as outras 
regionais, ou seja, a curva de evolução ilustrada no gráfico da figura 13 não 
demonstra o padrão de evolução que apresentam as curvas referentes aos grá-
ficos das outras três regionais. Analisando-se o gráfico de IVDN médio e pre-
cipitação acumulada em cada quinzena, nota-se que houve um déficite hídri-
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co na regional analisada. Com o déficite hídrico a planta não se desenvolve de 
maneira adequada e por conseqüência os picos de freqüência de valores de 
IVDN permanecem com valores baixos e praticamente constantes, mostran-
do apenas pequenas diferenças ao longo do ciclo fenológico. Do ponto de 
vista agrícola, gera-se uma redução significativa na safra. De acordo com da-
dos oficiais, houve nesta regional, uma redução em torno de 60% da safra, o 
que foi facilmente observado com antecedência a partir dos dados de IVDN.
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Figura 8 – IVDN Médio e Precipitação Acumulada 
(1); Evolução Fenológica da Soja na Safra 2005-2006 

(2) - Regional de Toledo 

 
 

Regional Toledo, PR 

(Precipitação acumulada e IVDN médio (MODIS))

0

50

100

150

200

250

300

01
/o
ut
/0
5

16
/o
ut
/0
5

1/
no
v/
05

17
/n
ov
/0
5

3/
de
z/
05

19
/d
ez
/0
5

2/
ja
n/
06

17
/ja
n/
06

2/
fe
v/
06

18
/fe
v/
06

6/
m
ar
/0
6

22
/m
ar
/0
6

Quinzenas

P
re

c
ip

it
a

ç
ã

o
 (

m
m

)

0

0.1
0.2

0.3
0.4

0.5
0.6

0.7
0.8

0.9

IV
D

N

Precipitação IVDN

Evolução Fenológica da Soja (Safra 2005-2006)

 Regional de Toledo - IVDN MODIS

0

250

500

750

1,000

1,250

1,500

1,750

2,000

2,250

2,500

-0.09-0.01 0.08 0.16 0.25 0.33 0.42 0.50 0.59 0.67 0.76 0.84 0.93

IVDN

F
re

q
u

ê
n

c
ia

IVDN 273/2005

IVDN 289/2005

IVDN 305/2005

IVDN 321/2005

IVDN 337/2005

IVDN 353/2005

IVDN 001/2006

IVDN 017/2006

IVDN 033/2006

IVDN 049/2006

Figura 7 – IVDNs na regional de Toledo (Outubro de 2005 a Março de 2006)

 

The 2nd International Workshop on Crop Monitoring and Forecasting in South America, Montevideo, Uruguay 2006         60 

 

 
 

Figura 7 – IVDNs na Regional de Toledo (Outubro de 2005 a Março de 2006) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 8 – IVDN Médio e Precipitação Acumulada 
(1); Evolução Fenológica da Soja na Safra 2005-2006 

(2) - Regional de Toledo 

 
 

Regional Toledo, PR 

(Precipitação acumulada e IVDN médio (MODIS))

0

50

100

150

200

250

300

01
/o
ut
/0
5

16
/o
ut
/0
5

1/
no
v/
05

17
/n
ov
/0
5

3/
de
z/
05

19
/d
ez
/0
5

2/
ja
n/
06

17
/ja
n/
06

2/
fe
v/
06

18
/fe
v/
06

6/
m
ar
/0
6

22
/m
ar
/0
6

Quinzenas

P
re

c
ip

it
a

ç
ã

o
 (

m
m

)

0

0.1
0.2

0.3
0.4

0.5
0.6

0.7
0.8

0.9

IV
D

N

Precipitação IVDN

Evolução Fenológica da Soja (Safra 2005-2006)

 Regional de Toledo - IVDN MODIS

0

250

500

750

1,000

1,250

1,500

1,750

2,000

2,250

2,500

-0.09-0.01 0.08 0.16 0.25 0.33 0.42 0.50 0.59 0.67 0.76 0.84 0.93

IVDN

F
re

q
u

ê
n

c
ia

IVDN 273/2005

IVDN 289/2005

IVDN 305/2005

IVDN 321/2005

IVDN 337/2005

IVDN 353/2005

IVDN 001/2006

IVDN 017/2006

IVDN 033/2006

IVDN 049/2006

Figura 8 – IVDN Médio e Precipitação Acumulada 
(1); Evolução Fenológica da Soja na safra 2005-2006 

(2) - Regional de Toledo

01_2006_4575_txt_EN.indd   77 21-09-2007   9:55:21



The Second International Workshop on Crop Monitoring and Forecasting in South America, Montevideo, Uruguay 2006 78

 

The 2nd International Workshop on Crop Monitoring and Forecasting in South America, Montevideo, Uruguay 2006         61 

 

 
 

Figura 9 – IVDNs da Regional de Londrina (Outubro de 2005 a Março de 2006) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 10 – IVDN Médio e Precipitação Acumulada  
(1); Evolução Fenológica da Soja na Safra 2005-2006  

(2) - Regional de Londrina 
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Figura 11 – IVDNs da Regional de Ponta Grossa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 12 – IVDN Médio e Precipitação Acumulada  
(1); Evolução Fenológica da Soja na Safra 2005-2006  

(2) - Regional de Ponta Grossa 
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Figura 11 – IVDNs da regional de Ponta Grossa
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ABSTRACT

SIMEPAR Institute of Technology operates and maintains a meteorological 
ground observation network in Paraná state, Brazil. This network include me-
teorological radar, meteorological and hydrological stations and discharge  
sensors. All equipment operates in near real time and data is stored in the  
SIMEPAR data base. This work aims to analyse a method for ECMWF precipi-
tation data validation with observed SIMEPAR precipitation data, collected at 
ground level. The need for synoptic, accurate and timely data and information 
about crop monitoring, crop development and crop yield estimates is well known. 
This applies to governments, the crop industry and local and world markets. 
Therefore, there is a need to produce meteorological data to be used as inputs in 
agrometeorological models. 

This data should have a certain accuracy, known errors, high temporal resolu-
tion, medium spatial resolution and regional coverage. Normally, they are pro-
duced using a mix of ground data, satellite data and modelled data. Observed 
ground data can be used to evaluate the appropriateness of such regional cove-
rage data, to be used in crop monitoring applications. In this work precipitation 
data collected using 38 telemetric ground meteorological stations, fairly well dis-
tributed over Paraná state, for all the 2005 decades, were used. This data was 
interpolated and resampled to a regular grid base in order to match ECMWF 
precipitation estimates. The selected area of study included Paraná state and 
adjacent areas. Results included precipitation maps, difference maps and statis-
tics comparing both data inputs. The method used should be tested against other 
methods, and also tested in different regions. Preliminary findings indicate shifts 
between super and sub precipitation estimates during the year 2005.
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INTRODUCTION AND OBJECTIVES

Meteorological data, as well as estimates, are becoming ever more important 
to be used as inputs to regional and global models. Temperature, precipita-
tion, evapotranspiration rate and radiation data estimates, in regional scales, 
are required for several models, for example, those including crop develop-
ment monitoring, crop growth and penalisation and yield estimates. In crop 
applications, estimates should be available preferably in near real time. There-
fore, results can be made available along and during the whole crop season. In 
this case, daily precipitation represents a key input variable. Data should also 
be available over large areas, such as regions or even countries, due to the need 
to monitor the so-called cash crops.

Due to the some restraints, including logistics, costs, time consumed, covera-
ge area, equipment calibration and maintenance, data telemetry, storage, con-
sistency and dissemination, explicit ground observation meteorological data 
are difficult to obtain in some areas. Therefore, meteorological data estimates 
as outputs of models are needed and represent, in some cases, the only data 
source.

At the present several institutions and organisations are in charge of running 
sophisticated systems which integrate satellite data (imaging and sounding), 
radar data, and ground observation in complex regional and global models to 
output spatially distributed estimates of meteorological data. In the case of 
global models, outputs have low spatial resolution, e.g. with 50 Km grids.

Based upon a set of meteorological data, users are confronted with a variety of 
stochastic and deterministic spatial interpolation methods. These are used to 
estimate variables at unsampled locations and at the same time to produce a 
data-continuous spatial coverage. Spatial interpolation is in most of the cases 
the first important step to using irregular point observation data and conver-
ting it for use in a GIS (geographic information system) environment. Depend-
ing upon data distribution and characteristics, spatial distribution estimates 
accuracies will vary according to the different spatial interpolation methods 
adopted (Rhind, 1975). The choice of spatial interpolator method and asso-
ciated parameters is especially important when dealing with spatial distribu-
tion of meteorological variables. This is due to the fact that related pheno-
mena and processes are complex, not spatially continuous and related and 
may change over short spatial scales.

According to Burrough (1987), when data is well distributed and dense, most 
interpolation methods will produce similar spatial results. However, when 
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data is sparse, surface interpolation methods present limitations in order to 
represent the spatial variability. This is because they do not consider the spa-
tial continuity of the observed phenomena. Additionally, there are some im-
portant issues that should be answered, such as: What is the ideal estimate 
window size? What would be the best window shape in order to obtain an 
optimum estimate? Would there be better ways to estimate weights, apart 
from the ones based on the distance function? In fact, terrestrial surface pro-
perties are spatially continuous, and therefore surface estimates using simple 
mathematical functions cannot be used. Among inferential methods kriging 
is one of them and its conceptual base is based upon the regional variables 
theory (Matheron, 1971).

The kriging method was derived from Daniel Krige, who was the first to use 
mean data to avoid systematic super estimates of mining reserves outputs. 
The main difference of kriging compared to other interpolation methods is 
the use of a spatial covariance matrix. This will determine the weights given to 
the different samples, data redundancy treatment, comprised neighborhood, 
and estimates errors. Isaaks and Srivastava (1989) show the description of the 
ordinary kriging, block kriging and co-kriging, as well as validation methods.

Specifically for precipitation data, Phillips et al. (1992) use interpolation  
methods to produce precipitation spatial distribution over mountainous 
areas, and analysed the effectiveness of the methods for predicting precipita-
tion. Carvalho et al. (2003), analysed the use of topography data (DEM) in 
order to generate a spatial distribution of precipitation data. It can be stated 
that estimating precipitation data surfaces is a complex task due to its spatial 
variability and occurrence. Additionally, in global terms, not all the regions 
have their own ground meteorological stations network.

The main aim of this work is to analyse a method to compare and/or validate 
global model output meteorological data, with explicit ground collected ob-
servation data. Issues involved are firstly the conversion of pointed observed 
data into a matched spatial resolution, and secondly the method to be used to 
compare and/or check one data source with the other, i.e. observed x model-
led data.

Precipitation data collected using 38 telemetric meteorological ground stations, 
fairly well distributed over Paraná state, Brazil, for all the 2005 decades, were 
used. This data was spatially interpolated and resampled to a regular grid base 
in order to match ECMWF precipitation estimates.
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The selected area of study included Paraná state, Brazil, and adjacent areas 
(Figure 2). This figure also shows the spatial distribution of the SIMEPAR 
Institute of Technology ground observation telemetric network.
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METHODOLOGY

Data sources included precipitation data over the 2005 year, 36 decades, ac-
quired from the European Centre for Medium-Range Weather Forecasts 
(ECMWF) and the Joint Research Centre (JRC), AgriFish Unit. This data was 
compiled in three decades for each month and downloaded in raster data (geo 
tif format) and converted and mapped using shape files format.

Precipitation data from SIMEPAR Institute of Technology, acquired over 38 
telemetric meteorological stations, was compiled from daily observed data. 
Therefore, the data was summed into three decades for each month. After 
that, all decades were mapped also using shape files format, in a 1 x 1 Km grid 
using kriging exponential method. In order to match the grid size to the 
ECMWF, the 1 x 1 Km grid data was resampled to a 55 x 55 Km grid. This was 
done using nears neighborhood function (using a 3 by 3 kernel). The grid is 
showing in Figure 3, which also shows the 195 pixels.

As the precipitation data in grids were going to be compared using statistical 
analysis, care was taken in order to spatially match both grids. After the grids 
were generated tabular data was compiled and statistical parameters extrac-
ted.
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RESULTS AND CONCLUSIONS

In order to analyse the decade precipitation spatial distribution and compari-
sons using both SIMEPAR and ECMWF data, maps and graphs were genera-
ted. Graphs were plotted for the 195 grid pixels for each of the decades. Differ-
ence graphs were also plotted showing precipitation differences per decade 
using as a basis the SIMEPAR precipitation data. Example of the 1st, 2nd and 
3rd January 2005 decades are shown in Figures 4, 5 and 6. Figure 7 shows the 
pair distribution of the whole data series.

Mean precipitation data per decade were also generated. Therefore, decades 
could be analysed as a whole. This is illustrated in Figures 8 and 9. The graphs 
show the precipitation distribution along the 2005 year pointed by the month-
ly decades, as well as their differences. Figure 10 shows the regression analysis 
of the mean decade precipitation. Examples of precipitation spatial distribu-
tion are shown in Figures 11, 12 and 13. If considering the spatial precipita-
tion distribution over the 195 pixels, in a decade basis, as should be expected 
correlation coefficients (R²) using linear regression are very low. For example 
in the January decades they reach 0.2.

Observing the distribution of precipitation values, along the 195 pixels, it 
should be possible to establish a trend between observed (SIMEPAR) and 
ECMWF precipitation.

Observing the mean decade precipitation along the 2005 year, a very good 
attachment of both data series can be stated. Also the linear regression analy-
sis showed a correlation coefficient (R²) of 0.6. If considering the whole data 
series, the regression correlation coefficient (R2) decreases to 0.4.

By observing precipitation data in November and December the ECMWF fig-
ures are around 20 mm higher. This can be explained by the occurrence of 
convective precipitation, which occurs in restricted and limited areas. In this 
case, it is possible that some of this kind of precipitation is not registered by 
the meteorological stations.

Further analysis should be carried out in two main tasks. The first will inves-
tigate and evaluate the spatial interpolation method used to generate the 55 x 
55 Km grid. Once this data is validated, the second task will investigate a sta-
tistical method to correlate SIMEPAR and ECMWF precipitation data, and 
validate the latter. In this case not only one year of data should be used, but a 
complete series.
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Figure 6 – Precipitation 3rd Decade, January, 2005 

Figure 4 – Precipitation 1st Decade January 2005

The 2nd International Workshop on Crop Monitoring and Forecasting in South America, Montevideo, Uruguay 2006         70 

By observing precipitation data over November and December the ECMWF figures are around 20 mm 
higher. This can be explained by the occurrence of convective precipitation, which occurs in restricted 
and limited areas. In this case, it is possible that some of this kind of precipitation are not registered by 
the meteorological stations. 

Further analysis should be carried out in two main tasks. The first will investigate and evaluate the 
spatial interpolation method used to generate the 55 x 55 Km grid. Once this data is validated, the 
second task will investigate a statistical method to correlate SIMEPAR and ECMWF precipitation data, 
and validate the latter. In this case not only one year of data should be used, but a complete serie. 

Figure 4 – Precipitation 1st Decade January, 2005 

Figure 5 – Precipitation 2nd Decade, January, 2005 

Figure 6 – Precipitation 3rd Decade, January, 2005 

Figure 5 – Precipitation 2nd Decade, January 2005

The 2nd International Workshop on Crop Monitoring and Forecasting in South America, Montevideo, Uruguay 2006         70 

By observing precipitation data over November and December the ECMWF figures are around 20 mm 
higher. This can be explained by the occurrence of convective precipitation, which occurs in restricted 
and limited areas. In this case, it is possible that some of this kind of precipitation are not registered by 
the meteorological stations. 

Further analysis should be carried out in two main tasks. The first will investigate and evaluate the 
spatial interpolation method used to generate the 55 x 55 Km grid. Once this data is validated, the 
second task will investigate a statistical method to correlate SIMEPAR and ECMWF precipitation data, 
and validate the latter. In this case not only one year of data should be used, but a complete serie. 

Figure 4 – Precipitation 1st Decade January, 2005 

Figure 5 – Precipitation 2nd Decade, January, 2005 

Figure 6 – Precipitation 3rd Decade, January, 2005 
Figure 6 – Precipitation 3rd Decade, January 2005

Precipitation y = 0.6057x + 15.175
R2 = 0.4299

0

50

100

150

200

250

0 50 100 150 200 250

Precipitation SIMEPAR (mm)

Pr
ec

ip
ita

tio
n

EC
M

W
F

(m
m

m
)

Figure 7 - Regression analysis of decade precipitation  
using ECMWF and SIMEPAR data (2005 year)
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Figure 8 – Mean decade precipitation using ECMWF and SIMEPAR data (2005 year) 

Figure 9 – Differences of mean decade precipitation using ECMWF and SIMEPAR data (2005 year) 
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Figure 8 – Mean decade precipitation using ECMWF and SIMEPAR data (2005 year) 

Figure 9 – Differences of mean decade precipitation using ECMWF and SIMEPAR data (2005 year) 
Figure 9 – Differences of mean decade precipitation  

using ECMWF and SIMEPAR data (2005 year)
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Figure 10 – Regression analysis of mean decade precipitation using ECMWF and SIMEPAR data (2005 year) 

Figure 11 – Precipitation spatial distribution of SIMEPAR meteorological stations (1st decade January, 2005) 

Figure 10 – Regression analysis of mean decade precipitation  
using ECMWF and SIMEPAR data (2005 year)
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Figure 10 – Regression analysis of mean decade precipitation using ECMWF and SIMEPAR data (2005 year) 

Figure 11 – Precipitation spatial distribution of SIMEPAR meteorological stations (1st decade January, 2005) Figure 11 – Precipitation spatial distribution of SIMEPAR meteorological stations  
(1st decade January, 2005)
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Figure 12 – Precipitation spatial distribution of SIMEPAR meteorological stations (2nd decade January, 2005) 

Figure 13 – Precipitation spatial distribution of SIMEPAR meteorological stations (3rd decade January, 2005) 

Figure 12 – Precipitation spatial distribution of SIMEPAR meteorological stations  
(2nd decade January, 2005)
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Figure 12 – Precipitation spatial distribution of SIMEPAR meteorological stations (2nd decade January, 2005) 

Figure 13 – Precipitation spatial distribution of SIMEPAR meteorological stations (3rd decade January, 2005) Figure 13 – Precipitation spatial distribution of SIMEPAR meteorological stations  
(3rd decade January, 2005)
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ABSTRACT

According to Sobrinho (1978), ‘desertification’ can be defined as ‘the progressive 
degradation process of vegetation, soil and water sources, due to climate condi-
tion, soil and/or human actions, leading to the destruction of the primary ecosys-
tem, lack of production and loss of growth capacity’. In Brazil, the areas with 
these characteristics, accepted by the United Nations, are those located in the 
semi-arid regions. The desertification in these regions, characterised by gradual 
loss of soil fertility, is caused mainly by inadequate land use, associated with 
local climate variation and soil characteristics, along with high evaporation le-
vels, due to high temperatures. In north-eastern Brazil, large areas have already 
been hit by the desertification process to severe or very severe levels. There are 
181 000 km2 of degraded lands which are mostly useless for agricultural practi-
ces. The objective of this study is to indicate areas with soils in a desertification 
process within the Pernambuco state, north eastern Brazil, using remote sensing 
and geoprocessing. Monthly NDVI composites, derived from NOAA/AVHRR 
NDVI images, were used, together with LST composition in areas with soil tem-
perature reference data. A map showing soils with desertification potential will 
allow the analysis of future scenarios for risks areas. It is expected that this map 
will support decision-making, through the definition of priority areas for conser-
vation and/or recovery and fighting the desertification process.
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INTRODUCTION AND OBJECTIVES

According to Chapter 12 of Agenda 21, ‘desertification’ can be defined as the 
degradation of soils in arid regions, and semi-arid soils and sub-humid dry 
soils, due to climate variation and human activities. Land degradation is cau-
sed by the decrease in economic and biological production and also by the 
complexity of the ecosystems in arid, semi-arid and dry sub-humid regions. 
Soil erosion (eolian or hydric) causes the deterioration of physical, chemical 
and biological proprieties, leading to the loss of natural vegetation.

In Brazil, the areas included in this concept, accepted by the United Nations, 
are those located in semi-arid regions. The semi-arid tropics occupy an area 
of 980 711 km2, within eight north-eastern states.

In north-east Brazil, an area the size of Ceará state has already been hit by the 
desertification process at severe or very severe levels. There are 181 000 km2 of 
degraded lands which are unusable for agricultural purposes. The area where 
the process is at moderate level totals 574 362 km2 — around one third of the 
country’s entire territory.

Human actions, mainly agricultural activities, predatory mining and defores-
tation, have contributed to the increase of desertification in large areas of Bra-
zil. Marked by gradual loss of the soil’s biological fertility, the desertification 
in these regions is caused mainly by inadequate land use, associated with local 
climate variation and soil characteristics, along with high evaporation levels, 
due to high temperatures.

Monitoring vegetation using NDVI (normalised difference vegetation index), 
and soil temperature using LST (land surface temperature), both derived from 
satellite images, will allow the detection and mapping of these areas, leading 
to detailed studies on regions not yet affected by the desertification process.

Considering the strong relation between soil temperature and vegetation co-
ver, this study aims at indicating areas with the potential for desertification 
processes in Pernambuco state, Brazil and establishing a relation with areas 
with similar desertification processes and soil types, with the objective of ela-
borating a map with desertification risk areas.

Specific objectives

• Classify regions within Pernambuco state with similar characteristics to 
those defined by the desertification centres of north-eastern Brazil, using 
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parameters related to NDVI (normalized difference vegetation index) and 
to LST (land surface temperature)

• Estimate the distribution of these regions in Pernambuco state, related to 
the desertification centres

• Generate similarity functions between NDVI and LST

• Estimate the magnitude of expansion of the desertification process towards 
neighbouring areas

• Establish relations between areas with desertification process and native 
soil types

• Based on soil maps of Pernambuco state, elaborate a map of areas suscep-
tible to desertification process.

METHODOLOGY

The vegetation index from satellite images is based on existence of a direct 
relation between biocomposition of green plants and the normalised differen-
ce of vegetation index (NDVI). Plant response to space, time and precipita-
tion variations in both dense vegetated and dried lands have been noticed 
through the use of NDVI derived from satellite images.

The NDVI presents the spectral contrast of green plants’ positions between 
red band waves and infrared band waves, given by the expression (Rouse et 
al., 1973):

NDVI = (NIR –R)/(NIR – R)

where:

NIR = spectral response of infrared band sensor;

R= spectral response of red band sensor.

The acquired images will be digitally processed and geo-referenced through 
algorithms developed by Deutsches Zentrum für Luft und Raumfahrt (DLR) 
of Germany. The monthly NDVI composites will be produced from NOAA/
AVHRR (advanced very high resolution radiometer). LST (land surface tem-
perature) monthly composites will also be produced for soil temperature in 
day time and night time.
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The available soil map and additional field data collection will be used. Data 
integration will be carried out using GIS, generating a map of areas under risk 
of desertification.

EXPECTED RESULTS

The expected results are:

• monthly comparison of NDVI and LST from desertification area centres 
with the NDVI and LST of areas under studies in Pernambuco state (e.g. 
July 2003, Figure 1);

   

 

Figure 1: NDVI and LST maps for July 2003

• comparison between desertification centres’ data and studying areas;

• quantification of space distribution of the areas most similar to the deser-
tification centres;

• mapping the soils under desertification risk in Pernambuco state to su-
pport local government policies towards fighting desertification;

• simulation of scenarios on desertification processes.
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ABSTRACT

The objective of this study was to correlate land surface temperature (LST) to 
pluviometric precipitation in the municipality of Floresta, Pernambuco State, 
Brazil. The data used (LST and pluviometric index) were gathered from a re-
search project that mapped areas under desertification processes within the state. 
The LST is a parameter frequently used in agrarian and environmental sciences 
to study desertification and detect forest fires. The LST data was generated from 
NOAA/AVHRR images, and the pluviometric index was taken from GOES/ME-
TEOSAT images. The municipality of Floresta has some areas with strong envi-
ronmental degradation that can be associated to desertification process. The al-
gorithm used in the calculation of the LST demands the previous calculation of 
NDVI. The data used comprehended the period from 2003 to 2005. The algo-
rithm to calculate LST was adjusted, with good correlation with pluviometric 
index and thus showing potential to be used for mapping desertification proc-
esses in the region.

INTRODUÇÃO E OBJETIVOS

Floresta está localizada a 434 quilômetros de Recife, inserida na mesorregião 
do São Francisco no Estado de Pernambuco e apresenta um índice médio 
anual pluviométrico de 508 milímetros (FLORESTA, 2006). Sua atividade 
agrícola é caracterizada por plantações de pequeno porte de cebola, melão, 
feijão, melancia e tomate (IBGE, 2000). A fim de otimizar essas culturas, é 
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necessário o monitoramento dos fenômenos naturais da região, a fim de for-
necer dados que auxiliem e otimizem a agricultura local, dentre eles, a tempe-
ratura da superfície do solo e o índice pluviométrico.

As imagens obtidas a partir de sensores multiespectrais são largamente utili-
zadas em estudos ambientais (FLORENZANO, 2002). As imagens do satélite 
NOAA (National Oceanographic Atmosferic Agency), ao recobrirem consecu-
tivas vezes a superfície terrestre, possibilitam o estudo de monitoramento de 
fenômenos naturais do meio ambiente. Esses fenômenos podem ser analisa-
dos a partir dos conceitos de tempo e clima. São com esses conceitos que po-
demos analisar a temperatura do solo levando em consideração a relação en-
tre o índice pluviométrico e a temperatura do solo.

A partir dos satélites meteorológicos, são obtidos dados que, em conjunto 
com informações proveniente de outras fontes, são utilizados na previsão do 
tempo e no estudo do clima e de outros fenômenos da atmosfera que afetam 
o clima. As imagens provenientes desses satélites podem estimar uma precipi-
tação, delimitar as áreas com ocorrência de precipitação e mapear as áreas 
com chuvas intensas.

Essas imagens podem também gerar mapas de temperatura do solo como ma-
pas de LST (Land Surface Temperature). Dessa forma mapas de LST junta-
mente com outros parâmetros ambientais podem indicar áreas susceptíveis a 
processos de desertificação, permitindo elaborar medidas mitigadoras visan-
do à recuperação, diminuição ou estagnação da degradação do solo.

METODOLOGIA

Foram utilizadas imagens do sensor AVHRR (Advanced Visible High Resolu-
tion Radiometer) do satélite NOAA 16. Essas imagens foram obtidas em tem-
po real na RRS (Recife Receiving Station) — estação de recepção de imagens 
de satélites da Universidade Federal Rural de Pernambuco — UFRPE. A RRS 
está localizada no Laboratório de Geoprocessamento e Sensoriamento Remo-
to – GEOSERE, no Departamento de Tecnologia Rural.

As imagens NOAA foram captadas pela RRS em tempo real através do siste-
ma High Resolution Picture Transmition — HRPT e em seguida processadas 
em uma workstation, sendo então apresentadas em formato RAW — imagem 
bruta. Após a aquisição, as imagens RAW foram georreferenciadas através do 
software TERASCAN, onde receberam um contraste TLM (Trackball Linear 
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Mapping), seguido do ajuste da linha de costa. A partir das imagens georrefe-
renciadas foram gerados os mapas de NDVI.

A partir destes foram gerados os mapas de LST diários, através de um algorit-
mo desenvolvido pelo Centro Aeroespacial Alemão – DLR. Baseado nos va-
lores diários de LST foram processados os composites mensais, onde são sele-
cionados os pixels que apresentam maior valor de LST durante todo o mês. 
Dessa forma, os efeitos de contaminação por nuvens foram reduzidos. Os va-
lores de LST variam de 15 a 60ºC com uma resolução radiométrica de 
0,0031546.

O índice pluviométrico é a quantidade de água que cai em uma determinada 
região e pode ser medida em milímetros. Tem uma grande importância na 
irrigação, pois influência no balanço hídrico das culturas, e na umidade do 
solo e conseqüentemente na conservação do solo e vegetação local. Os índices 
pluviométricos foram obtidos a partir das imagens do sensor GOES/METEO-
SAT cedida pela CPTEC/INPE (Centro de Previsão de Tempo e Estudos Cli-
máticos/Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais) para estudos das precipi-
tações acumuladas (CPETC, 2006; INPE, 2006).

Para a verificação das cartas pluviométricas, inicialmente foram analisados os 
mapas de pluviosidade, que foram ‘escanerizados’ e posteriormente vetoriza-
das as isoietas trabalhadas no AUTOCAD. Em seguida, o arquivo gerado pela 
vetorização das isoietas foi importado para o ArcView, e através do cruza-
mento com a base de limite de Pernambuco foram criados os polígonos co-
rrespondentes as diferentes classes de pluviosidade.

Depois de ponderados os mapas, foram verificadas as cartas pluviométricas, 
que correspondem a variação em dada região da pluviometria relativa a um 
determinado período de tempo representado usualmente por mapas dessa 
mesma região. Obtiveram-se posteriormente as precipitações acumuladas, 
geradas na interpolação ponderada por isoietas das médias dos totais anuais, 
que levou em conta os dados coletados nas estações pluviométricas, dentro da 
série temporal que vai de outubro de 2002 a março de 2006.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Foram obtidas cartas pluviométricas do município de Floresta no período de 
outubro de 2003 a outubro de 2005, e cartas LST DAY (diurna) dos anos de 
2003 e 2004.
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Com as cartas pluviométricas, podemos comparar a média de precipitação 
acumulada no período de outubro de 2003 a setembro de 2004 (figura 1), que 
correspondeu a 508 milímetros, e no período setembro de 2004 a outubro de 
2005 correspondeu a 636 milímetros (tabela 1).

A média anual da área estudada é de 508 milímetros, portanto, em um dos 
períodos estudados, o município apresentou uma anomalia de precipitação, 
ou seja, o índice de precipitação foi acima do normal esperado. Nos meses de 
janeiro de 2003 e 2004 e fevereiro de 2005, foram onde ocorreu mais precipi-
tação e os meses de agosto de 2003, outubro de 2004 e 2005 (Figura 3), houve 
diminuição na precipitação.

No mês de outubro de 2003 (Figura 2), a temperatura do solo apresentou-se 
elevada, onde choveu muito pouco, em relação aos meses anteriores. No mês 
de janeiro de 2004 (Figura 4), a temperatura do solo se mostrou inferior a 
média, devido as fortes chuvas que caíram durante todo o mês de janeiro de 
2004. Esta precipitação foi atípica, considerando que o mês de janeiro em Per-
nambuco não é um mês de intensa pluviosidade.

Observe que uma pequena área no município de Floresta apresenta valores de 
LST sempre acima da média do restante do território do município. Tal com-
portamento espectral tem sido similar a outras áreas mapeadas em processos 
de desertificação em Pernambuco e no Nordeste (MENDES, 1986; MMA, 
2000; SOBRINHO, 1978)
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2003 101,5 61,5 141 15,5 34 5 23 0 0,33 0,66 42,3 0,66 425,3

2004 322,3 92 38,5 10,5 55 7 5,6 2 0,6 0,3 49 5,3 588,1

2005 52,3 212,3 116,6 32 122,6 31,3 6,6 5 2,3 0 9,6 112,3 702,9

Tabela 1: Precipitação (mm) do município de Floresta - PE
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Foram obtidas cartas pluviométricas do município de Floresta no período de outubro de 2003 a outubro 
de 2005, e cartas LST DAY (diurna) dos anos de 2003 e 2004.  

Com as cartas pluviométricas, podemos comparar a média de precipitação acumulada no período de 
outubro de 2003 a setembro de 2004 (Figura 1), que correspondeu a 508 milímetros, e no período 
setembro de 2004 a outubro de 2005 correspondeu a 636 milímetros (Tabela 1). 

A média anual da área estudada é de 508 milímetros, portanto, em um dos períodos estudados, o 
município apresentou uma anomalia de precipitação, ou seja, o índice de precipitação foi acima do 
normal esperado. Nos meses de janeiro de 2003 e 2004 e fevereiro de 2005, foram onde ocorreu mais 
precipitação e os meses de agosto de 2003, outubro de 2004 e 2005 (Figura 3), houve diminuição na 
precipitação. 

No mês de outubro de 2003 (Figura 2), a temperatura do solo apresentou-se elevada, onde choveu 
muito pouco, em relação aos meses anteriores. No mês de janeiro de 2004 (Figura 4), a temperatura do 
solo se mostrou inferior a média, devido as fortes chuvas que caíram durante todo o mês de janeiro de 
2004. Esta precipitação foi atípica, considerando que o mês de janeiro em Pernambuco não é um mês 
de intensa pluviosidade. 

Observe que uma pequena área no município de Floresta apresenta valores de LST sempre acima da 
média do restante do território do município. Tal comportamento espectral tem sido similar a outras 
áreas mapeadas em processos de desertificação em Pernambuco e no Nordeste (MENDES, 1986; 
MMA, 2000; SOBRINHO, 1978)  

 Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Precipitação 
acumulada 

2003 101,5 61,5 141 15,5 34 5 23 0 0,33 0,66 42,3 0,66 425,3 
2004 322,3 92 38,5 10,5 55 7 5,6 2 0,6 0,3 49 5,3 588,1 
2005 52,3 212,3 116,6 32 122,6 31,3 6,6 5 2,3 0 9,6 112,3 702,9 

Tabela 1: Precipitação (mm) do município de Floresta - PE 

           Figura 1: Precipitação acumulada (mm)                 Figura 2: LSTDAY do mês de outubro  
            de 2003 no período 10/2003 a 09/2004                                            Fonte: RRS/GEOSERE/UFRPE  

         Fonte: CPTEC/INPE 
Figura 1: Precipitação acumulada (mm) 

de 2003 no período 10/2003 a 9/2004 
Fonte: CPTEC/INPE

Figura 2: LSTDAY do mês de outubro 
Fonte: RRS/GEOSERE/UFRPE
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Figura 3: Precipitação acumulada (mm)                Figura 4: LST DAY do mês de janeiro de 2004  
       no período 10/2004 a 09/2005                                     Fonte: RRS/GEOSERE/UFRPE  
             Fonte: CPTEC/INPE 

CONCLUSÕES 

Com os dados obtidos, consideramos que o ano de 2005 no município de Floresta apresentou um alto 
índice pluviométrico em relação aos anos de 2003 e 2004, contribuindo assim, para que o solo desta 
região tivesse a temperatura mais fria no período observado. 

O ano de 2003 foi considerado atípico, pois, sua média anual de precipitação acumulada foi abaixo da 
esperada, e suas temperaturas elevadas, dificultando assim a produção agrícola do Município. No ano 
de 2005 essa média acumulada foi muito acima do normal, diferente do resto dos municípios de 
Pernambuco, que apresentaram valores 50% abaixo da média. 

A umidade do solo que esta relacionada com a pluviometria é importante para determinação da 
quantidade de calor, com isso, se determina a variação da temperatura do solo. 

A permanência da temperatura acima de 30o C em uma parte norte do Município mostra como podem 
se obter resultados relativamente rápido sobre a temperatura do solo e sua relação com o índice 
pluviométrico. Assim sendo,  informações de temperatura do solo e de pluviosidade geradas e extraídas 
a partir de imagens orbitais se mostraram eficientes como fonte de dados para estudos de 
desertificação.  

Figura 3: Precipitação acumulada (mm) 
no período 10/2004 a 09/2005 

Fonte: CPTEC/INPE

Figura 4: LST DAY do mês de janeiro  
de 2004 

Fonte: RRS/GEOSERE/UFRPE

CONCLUSõES

Com os dados obtidos, consideramos que o ano de 2005 no município de 
Floresta apresentou um alto índice pluviométrico em relação aos anos de 2003 
e 2004, contribuindo assim, para que o solo desta região tivesse a temperatura 
mais fria no período observado.

O ano de 2003 foi considerado atípico, pois, sua média anual de precipitação 
acumulada foi abaixo da esperada, e suas temperaturas elevadas, dificultando 
assim a produção agrícola do município. No ano de 2005 essa média acumu-
lada foi muito acima do normal, diferente do resto dos municípios de Per-
nambuco, que apresentaram valores 50% abaixo da média.

A umidade do solo que esta relacionada com a pluviometria é importante 
para determinação da quantidade de calor, com isso, se determina a variação 
da temperatura do solo.

A permanência da temperatura acima de 30o C em uma parte norte do muni-
cípio mostra como podem se obter resultados relativamente rápido sobre a 
temperatura do solo e sua relação com o índice pluviométrico. Assim sendo, 
informações de temperatura do solo e de pluviosidade geradas e extraídas a 
partir de imagens orbitais se mostraram eficientes como fonte de dados para 
estudos de desertificação.
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ABSTRACT

The Joint Research Centre (JRC), which works as a centre of science and technol-
ogy reference for the European Union (EU), has been developing technologies 
and organising a system for monitoring and forecasting crop yields in different 
parts of the world. JRC makes available at its website meteorological data with 
0.5 degrees of latitude and longitude resolution. In this work the JRC-estimated 
data of maximum, minimum and average temperatures, rainfall and evapo-
transpiration were evaluated through the comparison between the simulated 
and observed data at surface meteorological stations in Rio Grande do Sul state, 
Brazil.

INTRODUÇÃO E OBJETIVOS

O Joint Research Centre (JRC) funciona como um centro de referência de 
ciência e tecnologia para a União Européia (UE), cuja missão é fornecer a 
sustentação científica e técnica dirigida aos usuários para concepção, desen-
volvimento, execução e monitoramento de políticas da UE. Atua junto ao pro-
cesso de estabelecimento de políticas, servindo ao interesse comum dos Esta-
dos-Membros, sendo independente de interesses especiais, sejam privados ou 
nacionais.

A unidade AGRIFISH é uma fusão das ações de monitoramento da agricultu-
ra e das atividades de pesca através de sensoriamento remoto. Os experimen-
tos desenvolvidos integram a pesquisa e técnicas em estatística, processamen-
to e interpretação de imagens, gerenciamento de Sistema de Informações 
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Geográficas, informação em rede, geomática, modelos agrometeorológicos 
(crescimento e rendimento) e controle de qualidade. O objetivo inicial do 
projeto de Monitoramento da Agricultura através de Sensoriamento Remoto 
(MARS) foi aplicar tecnologias espaciais emergentes para fornecer infor-
mações independentes e oportunas de área cultivada e rendimento de cultu-
ras agrícolas.

Para a implementação das políticas de ajuda e segurança alimentares euro-
péias, são necessárias informações da situação dos alimentos e das colheitas. 
Para atender a esta necessidade, dentro da estrutura de Monitoramento Glo-
bal do Ambiente e da Segurança (GMES), a unidade MARS FOOD está orga-
nizando um sistema para monitorar e produzir estimativas de rendimento de 
culturas em diferentes partes do mundo, inicialmente cobrindo a África 
Oriental, a Rússia e os Estados Independentes, a bacia do Mediterrâneo e 
América do Sul (Mercosul e Bolívia).

Com este intuito, estão sendo desenvolvidos ferramentas e modelos avança-
dos para prever e monitorar os rendimentos. Este trabalho é feito em colabo-
ração com sócios europeus e com a Organização das Nações Unidas para Ali-
mentação e Agricultura (FAO). A MARS FOOD recebe os dados de satélite 
(SPOT-VGT) e do modelo atmosférico do Centro Europeu para a Previsão de 
Tempo de Média Resolução. Os dados globais, em uma resolução espacial de 
um grau de latitude e longitude, são pré-processados pela Meteoconsult (Ho-
landa) e transformados em grades de 0,5 grau. Dados de temperatura, preci-
pitação pluvial, evapotranspiração, radiação solar e deposição de neve podem 
ser obtidos gratuitamente a partir do website do JRC. A disponibilização des-
tes dados em curto espaço de tempo e a facilidade de obtenção dos mesmos 
pelos usuários é de grande importância para programas de previsão de safras, 
que necessitam constantemente de dados atuais e confiáveis para utilização e 
aplicação nos modelos de estimativas de rendimentos. Estes dados, no entan-
to, necessitam de testes de adequação para as diferentes partes do mundo, 
dado que são oriundos de um modelo de simulação global.

O objetivo deste trabalho foi avaliar a qualidade dos dados fornecidos pelo 
JRC em comparação com dados observados em estações de superfície no Es-
tado do Rio Grande do Sul.

METODOLOGIA

Neste estudo foram utilizados dados meteorológicos simulados pelo JRC e 
medidos em estações meteorológicas, no período de 1 de janeiro de 2003 a 31 
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de dezembro de 2005. Os dados simulados, todos em nível decendial, foram 
obtidos, junto ao website do JRC (JRC, 2006) na forma de imagens GeoTIFF 
de temperaturas máxima, mínima e média (ºC), precipitação pluvial (mm) e 
evapotranspiração (mm) calculada por Penman-Monteith (MONTEITH, 
1965). As imagens foram convertidas para o formato ASCII, sendo os dados 
tabulados em matrizes com informações de latitude, longitude e valor de cada 
variável em cada pixel nas imagens.

Os dados meteorológicos de 17 estações de superfície localizadas no Estado 
do Rio Grande do Sul (Figura 1) foram obtidos das redes de observação do 8.º 
Distrito do Instituto Nacional de Meteorologia (8.º DISME/INMET) e da 
Fundação Estadual de Pesquisa Agropecuária da Secretaria de Ciência e Tec-
nologia (FEPAGRO/SCT). Os dados, em nível diário, constaram de tempera-
turas máxima, mínima e média (ºC), umidade relativa (%), precipitação plu-
vial (mm), velocidade do vento (m.s-1 ou km.dia-1) e radiação solar global 
(W.m-2) ou insolação (horas). A partir destes dados, foram calculados os valo-
res médios e totais decendiais e mensais para cada variável em todos os de-
cêndios que não apresentaram falhas nas observações. Foi calculada a evapo-
transpiração (mm) pelo método de Penman-Monteith (MONTEITH, 1965), 
em nível decendial e mensal. Todos estes dados foram tabulados baseados nas 
coordenadas geográficas de cada estação meteorológica de superfície. Por fim, 
foi feita a comparação entre os dados simulados pelo JRC, de acordo com as 
coordenadas de cada pixel nas imagens, e os dados observados nas estações 
meteorológicas. Foram gerados gráficos de dispersão para demonstrar o ajus-
te entre os dados fornecidos pelo JRC e os dados observados em superfície.
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RESULTADOS E CONCLUSõES

Temperaturas máxima, mínima e média (ºC)

No Estado do Rio Grande do Sul a temperatura média anual é de 17,9ºC, sen-
do a temperatura máxima média de 24,3ºC e a temperatura mínima média de 
13,0ºC. Estes valores correspondem à normal climatológica 1961-1990 
(MARA, 1992). O período avaliado neste trabalho apresentou valores médios 
próximos desta normal climatológica.

Os dados decendiais de temperatura máxima simulados pelo JRC superesti-
maram em 5,2ºC, em média, os dados observados nas estações meteorológi-
cas, enquanto que os dados de temperatura mínima apresentaram uma subes-
timativa média de 4,9ºC. Os dados de temperatura média simulados pelo JRC 
apresentaram leve tendência de subestimativa, ficando muito próximos da 
linha 1:1, com um desvio médio de 1,1ºC (figura 2).Os coeficientes de corre-
lação, no período decendial, entre os dados simulados e observados foram de 
0,739 para a temperatura máxima; 0,957 para a temperatura média e 0,863 
para a temperatura mínima. Já quando foram analisados os dados mensais, as 
correlações foram, repectivamente de 0,766, 0,961 e 0,887 para as temperatu-
ras máxima, média e mínima.
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Figura 2. Temperaturas máxima, média e mínima decendiais (a) e mensais (b) simuladas pelo JRC e observadas em 
estações de superfície no Estado do Rio Grande do Sul (2003 a 2005). 

A introdução de um fator de correção ou a verificação, e eventual correção, da metodologia de obtenção 
dos valores de temperatura máxima e mínima pelo JRC, podem reduzir as diferenças entre os dados 
simulados e os observados em superfície. 

Precipitação Pluvial (mm)

A deficiência hídrica, dentre os componentes limitantes ao desenvolvimento das culturas, é aquele que 
afeta a produção agrícola com maior freqüência e intensidade (CUNHA & BERGAMASCHI, 1992). 
MATZENAUER et al. (2002) demonstraram que, em praticamente todos os anos, ocorre deficiência 
hídrica no Estado do Rio Grande do Sul. Sendo a maioria dos cultivos realizados sem irrigação, é de 
grande importância que as informações de totais de precipitação pluvial ocorrida sejam as mais exatas, 
para que sejam melhor avaliados os efeitos de ocorrência de possíveis estiagens. 

 Os dados de precipitação pluvial simulados pelo JRC apresentam uma grande dispersão quando 
comparados aos dados observados nas estações meteorológicas de superfície (Figura 3). O coeficiente 
de correlação, entre os dados simulados e observados foi de 0,586 e 0,600 nos períodos decendial e 
mensal, respectivamente. 

Figura 2. Temperaturas máxima, média e mínima decendiais (a) e mensais  
(b) simuladas pelo JRC e observadas em estações de superfície no Estado do Rio Grande 

do Sul (2003 a 2005).

A introdução de um fator de correção ou a verificação, e eventual correção, da 
metodologia de obtenção dos valores de temperatura máxima e mínima pelo 
JRC, podem reduzir as diferenças entre os dados simulados e os observados 
em superfície.
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Precipitação pluvial (mm)

A deficiência hídrica, dentre os componentes limitantes ao desenvolvimento 
das culturas, é aquele que afeta a produção agrícola com maior freqüência e 
intensidade (CUNHA & BERGAMASCHI, 1992). MATZENAUER et al. 
(2002) demonstraram que, em praticamente todos os anos, ocorre deficiência 
hídrica no Estado do Rio Grande do Sul. Sendo a maioria dos cultivos realiza-
dos sem irrigação, é de grande importância que as informações de totais de 
precipitação pluvial ocorrida sejam as mais exatas, para que sejam melhor 
avaliados os efeitos de ocorrência de possíveis estiagens.

Os dados de precipitação pluvial simulados pelo JRC apresentam uma grande 
dispersão quando comparados aos dados observados nas estações meteoroló-
gicas de superfície (figura 3). O coeficiente de correlação, entre os dados si-
mulados e observados foi de 0,586 e 0,600 nos períodos decendial e mensal, 
respectivamente. A grande dispersão observada nos dados é devida ao fato de, 
no Estado do Rio Grande do Sul, existir grande variabilidade espacial das 
precipitações pluviais, principalmente nos meses de verão, que não é percebi-
da em uma grade regular de 0,5 graus de latitude e longitude. Parte da disper-
são pode ser decorrente do fato de que a análise foi feita comparando dados 
coletados em um ponto de observação (estação meteorológica) e dados mé-
dios da uma grade gerada pelo modelo JRC. Esta grande dispersão entre os 
dados simulados e observados, entretanto, exige cautela na utilização destes 
valores em outros modelos, como os de estimativa de rendimento de culturas. 
Estes modelos consideram a disponibilidade hídrica e erros devido à dife-
rença dos valores de precipitação pluvial serão introduzidos nos cálculos dos 
balanços hídricos, podendo induzir valores errôneos também nas estimativas 
de rendimento.
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Evapotranspiração (mm)

Os dados de evapotranspiração simulados pelo JRC apresentam uma razoável dispersão, com 
tendência de subestimativa de valores pequenos e superestimativa de valores de maior magnitude, 
quando comparados aos valores calculados com base nos dados meteorológicos observados nas 
estações de superfície (Figura 4). O coeficiente de correlação, entre os dados simulados e observados 
no período decendial foi de 0,893 e mensal de 0,908.  

Figura 4. Evapotranspiração decendial (a) e mensal (b) simulada pelo JRC e calculada (Penman-Monteith) 
no Estado do Rio Grande do Sul (2003 a 2005). 

Figura 3. Total de precipitação pluvial decendial (a) e mensal (b) simulada pelo JRC  
e observada em estações de superfície no Estado do Rio Grande do Sul (2003 a 2005).
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Evapotranspiração (mm)

Os dados de evapotranspiração simulados pelo JRC apresentam uma razoável 
dispersão, com tendência de subestimativa de valores pequenos e superesti-
mativa de valores de maior magnitude, quando comparados aos valores cal-
culados com base nos dados meteorológicos observados nas estações de su-
perfície (figura 4). O coeficiente de correlação, entre os dados simulados e 
observados no período decendial foi de 0,893 e mensal de 0,908.
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(Penman-Monteith) no Estado do Rio Grande do Sul (2003 a 2005).

As diferenças entre os dados simulados e observados possivelmente sejam 
devido às diferenças existentes entre os valores das variáveis que são utilizadas 
para o cálculo da ET. No entanto, observa-se que há um agrupamento dos 
pontos maior do que o existente no gráfico de precipitação pluvial, indicando 
que pequenos ajustes possivelmente possam melhorar o desempenho das es-
timativas.

Enfatiza-se que atualmente existem disponíveis diversos modelos de estimati-
va de rendimentos de culturas que utilizam dados de evapotranspiração como 
dado de entrada. No Rio Grande do Sul, o modelo proposto por BIANCHI et 
al. (2006) tem sido utilizado pela Companhia Nacional de Abastecimento 
(CONAB) como uma das informações para a definição dos números da safra 
de soja.

MARCHIORI (2006) obteve resultados semelhantes aos encontrados neste 
trabalho quanto à dispersão dos pontos de temperatura média, precipitação 
pluvial e evapotranspiração em comparação de dados observados em seis es-
tações meteorológicas no Rio Grande do Sul e dados simulados pelo modelo 
BRAMS (Brazilian Regional Atmospheric Modeling System) para a mesma re-
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gião. As correlações entre dados de temperatura média foram todos significa-
tivos a 1% de probabilidade, enquanto que as correlações entre os dados de 
precipitação pluvial só foram significativas em duas das seis estações, devido 
à grande dispersão dos pontos.

CONSIDERAÇõES FINAIS

O uso de dados meteorológicos simulados, em aplicações de modelos de pre-
visão e estimativas de rendimento de culturas, deve ser feito sempre com cau-
tela. O próprio ajuste dos modelos, quando realizado com dados simulados, 
deve considerar o fato de que, quando da utilização de dados observados em 
estações de superfície em sua aplicação, os resultados poderão conter um erro 
devido à diferença existente nos dados utilizados para a parametrização.

Os dados de temperatura média, simulados pelo JRC para o Estado do Rio 
Grande do Sul, podem ser utilizados com segurança em modelos ou outras 
ferramentas para estimativas de rendimento de culturas. Os dados de evapo-
transpiração e de temperaturas máxima e mínima necessitam de uma cali-
bração ou introdução de um fator de correção. Os dados de precipitação plu-
vial, entretanto, necessitam de uma análise em sua metodologia de obtenção, 
sendo que a sua utilização deve ser feita com cuidado.

A realização de ajustes, para que os dados simulados na região do Estado do 
Rio Grande do Sul sejam mais próximos dos observados, apresenta grande 
vantagem para os usuários de dados meteorológicos para aplicação em mode-
los de previsão de rendimentos. Devido ao reduzido número de estações me-
teorológicas existentes na região, grandes áreas permanecem sem informações 
meteorológicas. A utilização dos dados simulados pelo JRC aumenta em mui-
to a disponibilidade de dados meteorológicos, além de torná-los mais rapida-
mente acessível aos usuários destas informações.
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ABSTRACT

For a better planning of storage, transport and commercialisation activities of 
grains production, it is essential to get information about agricultural crop yields 
quickly and with accuracy. In Brazil, objective methodologies for the attainment 
of this information are necessary due to its great territorial extension and to the 
volume of production. Amongst the tools used for the attainment of yield estima-
tes are highlighted the agrometeorological models, based in the crop responses to 
the occurred meteorological conditions. Agrometeorological-spectral models add 
to the meteorological information vegetal biomass data obtained through remote 
sensors. In these models, the agrometeorological terms express the meteorologi-
cal conditions whereas the spectral components express other factors that contri-
buted to the yield definition. For the Rio Grande do Sul state, Bianchi et al. 
(2006) adjusted an agrometeorological-spectral model to estimate the soybean 
crop yield. However, there are difficulties in the attainment of meteorological 
data in skillful time to produce the estimates in an adequate time to attend the 
necessities of the users of this information. Moreover, the low density of meteo-
rological stations is responsible for leaving great agricultural areas without 
trustworthy meteorological information. The Joint Research Centre (JRC) makes 
available at its website meteorological data with 0.5 degrees of latitude and long-
itude resolution. This data availability in short space of time and the easiness of 
attainment of the same ones by the users has great importance for harvest- 
estimate programmes. The objective of this work was to evaluate the performance 
of the agrometeorological-spectral model of Bianchi et al., used to produce the 
soybean yield estimate in Rio Grande do Sul state, using meteorological data 
from surface meteorological stations and data simulated by the Joint Research 
Centre, in three agricultural years.
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INTRODUÇÃO E OBJETIVOS

Para um melhor planejamento, por parte de entidades governamentais e não 
governamentais ligadas ao setor agrícola, de ações como preparação de má-
quinas, mão-de-obra, armazenagem, transporte e comercialização (incluindo 
importação e exportação) da produção de grãos, é essencial obter informações 
sobre o rendimento das culturas agrícolas, com a maior antecedência e exati-
dão possíveis. No Brasil, metodologias objetivas para a obtenção destas infor-
mações são necessárias, devido à sua grande extensão territorial e ao volume 
de produção.

Dentre as ferramentas utilizadas para a obtenção de estimativas de rendimen-
tos, destacam-se os modelos agrometeorológicos, que são baseados nas res-
postas das culturas às condições meteorológicas ocorridas nas lavouras (Ber-
lato, 1987; Ortolani et al., 1996; Delgado-Rojas & Barbieri, 1999; Fontana et 
al., 2001). Modelos agrometeorológico-espectrais agregam às informações 
meteorológicas, dados de biomassa vegetal obtidos através de sensores remo-
tos. Nestes modelos, o termo agrometeorológico expressa as condições me-
teorológicas, enquanto que o componente espectral expressa outros fatores 
que contribuem na definição dos rendimentos, como práticas de manejo, cul-
tivares, pragas e moléstias, entre outras (Rudorff & Bastista, 1990).

No Estado do Rio Grande do Sul, Fontana & Berlato (1998), Melo et al. (2003), 
Rizzi (2004) e Bianchi et al. (2006) ajustaram modelos agrometeorológico-
espectrais para estimar os rendimentos da cultura da soja, mostrando claro 
avanço na precisão das estimativas quando da incorporação dos dados espec-
trais. Entretanto, existe dificuldade de obtenção de dados meteorológicos em 
tempo hábil para que as estimativas possam ser produzidas em um tempo 
adequado às necessidades dos órgãos governamentais e do setor agrícola.

Além de uma defasagem de tempo entra a coleta dos dados nas estações me-
teorológicas de superfície e o recebimento destes dados pelo usuário para a 
aplicação dos modelos, a baixa densidade de estações é responsável por deixar 
grandes áreas agrícolas sem informações meteorológicas confiáveis, princi-
palmente quando se tratam de dados de precipitação pluvial.

O Joint Research Centre (JRC), que funciona como um centro de referência de 
ciência e tecnologia para a União Européia (UE), está desenvolvendo tecnolo-
gias e organizando um sistema de monitoramento e previsão de rendimento 
de culturas agrícolas em diferentes partes do mundo. O JRC disponibiliza em 
seu website, na internet, dados meteorológicos com uma resolução de 0,5 grau 
de latitude e longitude. A disponibilização destes dados em curto espaço de 
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tempo e a facilidade de obtenção dos mesmos pelos usuários é de grande im-
portância para programas de previsão de safras, que necessitam constante-
mente de dados atuais e confiáveis para utilização nos modelos de estimativas 
de rendimentos.

O objetivo deste trabalho foi avaliar o desempenho do modelo agrometeoro-
lógico-espectral de estimativa de rendimento de soja, ajustado por Bianchi et 
al. (2006), para a região maior produtora de soja no Estado do Rio Grande do 
Sul, utilizando dados de estações meteorológicas de superfície e dados simu-
lados pelo Joint Research Centre, em três safras agrícolas.

METODOLOGIA

Nesta avaliação é utilizado o modelo agrometeorológico-espectral ajustado 
por Bianchi et al. (2006), para a região maior produtora de soja no Estado do 
Rio Grande do Sul definida por Berlato e Fontana (1999) (figura 1). Esta re-
gião está localizada na parte norte-noroeste do Estado e responde por aproxi-
madamente 76% do total de soja produzido no Estado (IBGE, 2005). A região 
é dividida em três sub regiões (figura 2), classificadas conforme os rendimen-
tos de soja obtidos nos municípios que as compõem (Melo et al., 2004).
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Figura 1. Estado Rio Grande do Sul. Em cinza está representada a região de maior produção de soja. Os 

pontos amarelos situam as estações meteorológicas utilizadas (Fonte: Berlato & Fontana, 1999). 
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Figura 1. Estado Rio Grande do Sul. Em cinza está representada a região de maior 
produção de soja. Os pontos amarelos situam as estações meteorológicas utilizadas  

(Fonte: Berlato & Fontana, 1999).
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Figura 2. Sub regiões de produção agrupadas conforme o rendimento médio 

da soja (Fonte: Melo et al., 2004). 

A estimativa de rendimento foi obtida pela equação (Bianchi et al., 2006): 

[ ])TEb()TAa(YmY +=  (1) 

em que: Y é o rendimento estimado (kgha-1), Ym rendimento máximo observado na série de anos 
utilizada no ajuste do modelo (respectivamente 2.929, 2.578 e 2.261kgha-1 para as regiões 1, 2 e 3), TA
o termo agrometeorológico, TE o termo espectral e a e b (Tabela 1) são os coeficientes de ajuste da 
equação. 

Coeficientes 
Região 

a b 
1 0,882 0,083 

2 0,852 0,123 

3 0,799 0,173 

Tabela 1. Coeficientes para estimação do rendimento médio da cultura da soja através  do modelo 
agrometeorológico-espectral (Bianchi et al., 2006) 

O termo agrometeorológico foi obtido pela equação proposta por Jensen (1968), modificada por Berlato 
(1987): 

=
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 (2) 

em que ETr/ETo é a evapotranspiração relativa do período i (meses) e  é o expoente que expressa a 
sensibilidade relativa da planta ao déficit hídrico em cada período i (Tabela 2). 

Figura 2. Sub regiões de produção agrupadas conforme o rendimento médio da soja 
(Fonte: Melo et al., 2004).

A estimativa de rendimento foi obtida pela equação (Bianchi et al., 2006):
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em que ETr/ETo é a evapotranspiração relativa do período i (meses) e λ é o 
expoente que expressa a sensibilidade relativa da planta ao déficit hídrico em 
cada período i (tabela 2).

Região
Expoentes

Dezembro Janeiro Fevereiro Março
1 0,299 0,261 0,652 0,586
2 0,361 0,277 0,720 0,727
3 0,427 0,233 0,630 0,487

Tabela 2. Expoentes para estimação do termo agrometeorológico do modelo de estimativa 
do rendimento da cultura da soja (Bianchi et al., 2006)

Os dados meteorológicos para a obtenção de TA foram obtidos das estações 
meteorológicas pertencentes ao 8° Distrito do Instituto Nacional de Meteoro-
logia (8º DISME/INMET) e à Fundação de Pesquisa Agropecuária (FEPA-
GRO). Foram utilizados dados meteorológicos das estações de Erechim, Cruz 
Alta, Santa Rosa, São Luiz Gonzaga, Iraí, Júlio de Castilhos e Passo Fundo 
(figura 1), do período de novembro a março das safras de 2003, 2004 e 2005. 
A evapotranspiração de referência (ETo) foi calculada pelo método de Pen-
man (1956). A evapotranspiração real (ETr) foi obtida a partir do balanço 
hídrico meteorológico, pelo método de Thornthawaite & Mather (1955), uti-
lizando uma capacidade de armazenamento de água disponível no solo, mé-
dia para a região, de 75mm.

Foram obtidas, a partir do website do JRC (JRC, 2006), as imagens de tempe-
ratura média e evapotranspiração simuladas para a mesma região de pro-
dução de soja. Os dados de evapotranspiração das imagens foram transforma-
dos devido à diferença existente nas equações que determinam o saldo de 
radiação em função da cobertura do solo, através da seguinte equação:
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3 0,427 0,233 0,630 0,487 
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Cruz Alta, Santa Rosa, São Luiz Gonzaga, Iraí, Júlio de Castilhos e Passo Fundo (Figura 1), do período 
de novembro a março das safras de 2003, 2004 e 2005. A evapotranspiração de referência (ETo) foi 
calculada pelo método de Penman (1956). A evapotranspiração real (ETr) foi obtida a partir do balanço 
hídrico meteorológico, pelo método de Thornthawaite & Mather (1955), utilizando uma capacidade de 
armazenamento de água disponível no solo, média para a região, de 75mm.  

Foram obtidas, a partir do website do JRC (JRC, 2006), as imagens de temperatura média e 
evapotranspiração simuladas para a mesma região de produção de soja. Os dados de 
evapotranspiração das imagens foram transformados devido à diferença existente nas equações que 
determinam o saldo de radiação em função da cobertura do solo, através da seguinte equação: 

)053,1xET(328,0ET JRCsoja +=  (3) 

em que ETsoja é o valor utilizado como evapotranspiração de referência (ETo), utilizada como dado de 
entrada no balanço hídrico de Thornthawaite & Mather (1955), para a obtenção da evapotranspiração 
real (ETr), e ETJRC é o valor de evapotranspiração nas imagens disponibilizadas pelo JRC. 
O termo TE é representado pela média das composições mensais de máximo valor do índice de 
vegetação por diferença normalizada (NDVI) nos meses de janeiro e fevereiro de cada safra. As 
imagens que originaram as composições são provenientes do sensor AVHRR (Advanced Very High 
Resolution Radiometer), a bordo dos satélites da série NOAA (National Oceanic and Atmospheric 
Administration). As imagens foram fornecidas pelo Centro Estadual de Pesquisas em Sensoriamento 
Remoto e Meteorologia (CEPSRM) da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). 

RESULTADOS E CONCLUSÔES 

As três safras de soja avaliadas apresentaram rendimentos bastante diferenciados. O ano de 2003 foi o 
recorde de rendimento do Estado. Em 2004 os rendimentos se mantiveram próximo à média histórica, 
enquanto que o ano de 2005 se constituiu na maior frustração de safra da história desta cultura no Rio 
Grande do Sul. 

Os resultados obtidos da aplicação do modelo de estimativa de Bianchi et al. (2006) com dados de 
estações de superfície e com dados simulados pelo JRC foram muito semelhantes, quando 
consideradas as médias de estimativa para toda a região de produção de soja.  Os rendimentos, 
calculados com os dados simulados pelo JRC, foram mais próximos dos rendimentos estimados pelo 
IBGE nas safras de 2003 e 2004 do que os rendimentos estimados com dados de estações 
meteorológicas (Figura 3). Na safra de 2005, a estimativa que mais se aproximou da estimativa do IBGE 
foi a realizada com dados de estações meteorológicas. 

Nas três safras, os rendimentos estimados com os dados do JRC foram superiores aos estimados com 
os dados de estações meteorológicas. Este fato ocorre pois os valores de evapotranspiração estimados 

 (3)

em que ETsoja é o valor utilizado como evapotranspiração de referência (ETo), 
utilizada como dado de entrada no balanço hídrico de Thornthawaite & Ma-
ther (1955), para a obtenção da evapotranspiração real (ETr), e ETJRC é o valor 
de evapotranspiração nas imagens disponibilizadas pelo JRC.

O termo TE é representado pela média das composições mensais de máximo 
valor do índice de vegetação por diferença normalizada (NDVI) nos meses de 
janeiro e fevereiro de cada safra. As imagens que originaram as composições 
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são provenientes do sensor AVHRR (Advanced Very High Resolution Radio-
meter), a bordo dos satélites da série NOAA (National Oceanic and Atmosphe-
ric Administration). As imagens foram fornecidas pelo Centro Estadual de 
Pesquisas em Sensoriamento Remoto e Meteorologia (CEPSRM) da Univer-
sidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS).

RESULTADOS E CONCLUSõES

As três safras de soja avaliadas apresentaram rendimentos bastante diferen-
ciados. O ano de 2003 foi o recorde de rendimento do Estado. Em 2004 os 
rendimentos se mantiveram próximo à média histórica, enquanto que o ano 
de 2005 se constituiu na maior frustração de safra da história desta cultura no 
Rio Grande do Sul.

Os resultados obtidos da aplicação do modelo de estimativa de Bianchi et al. 
(2006) com dados de estações de superfície e com dados simulados pelo JRC 
foram muito semelhantes, quando consideradas as médias de estimativa para 
toda a região de produção de soja. Os rendimentos, calculados com os dados 
simulados pelo JRC, foram mais próximos dos rendimentos estimados pelo 
IBGE nas safras de 2003 e 2004 do que os rendimentos estimados com dados 
de estações meteorológicas (figura 3). Na safra de 2005, a estimativa que mais 
se aproximou da estimativa do IBGE foi a realizada com dados de estações 
meteorológicas.

Nas três safras, os rendimentos estimados com os dados do JRC foram supe-
riores aos estimados com os dados de estações meteorológicas. Este fato ocor-
re pois os valores de evapotranspiração estimados pelo JRC, que são a expres-
são da disponibilidade hídrica, principal determinante do rendimento final 
de grãos de soja, são maiores do que os valores de evapotranspiração calcula-
dos a partir dos dados observados nas estações meteorológicas.

Na safra de 2005, os rendimentos médios estimados pelo IBGE foram mais 
baixos pois, devido à grande estiagem ocorrida na região produtora de soja, 
muitas lavouras foram abandonadas, por ser economicamente inviável reali-
zar a colheita das mesmas.
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pelo JRC, que são a expressão da disponibilidade hídrica, principal determinante do rendimento final de 
grãos de soja, são maiores do que os valores de evapotranspiração calculados a partir dos dados 
observados nas estações meteorológicas. 
Na safra de 2005, os rendimentos médios estimados pelo IBGE foram mais baixos pois, devido à 
grande estiagem ocorrida na região produtora de soja, muitas lavouras foram abandonadas, por ser 
economicamente inviável realizar a colheita das mesmas.  

Figura 3. Rendimentos médios estimados pelo IBGE e pelo modelo agrometeorológico-espectral, usando dados do JRC e de 
estações meteorológicas, para a região produtora de soja do Rio Grande do Sul em três safras agrícolas. 

Nas Figuras 4 e 5 são apresentadas imagens de estimativas de rendimento realizadas para a região de 
produção de soja obtidas através da aplicação do modelo utilizando o dado meteorológico das duas 
fontes. Na Figura 6 são apresentadas as diferenças entre as estimativas de rendimento utilizando dados 
estimados pelo JRC e dados meteorológicos de estações de superfície. 

Observa-se que no ano de 2003, não ocorreu grande diferença entre as estimativas obtidas com os 
dados das estações meteorológicas (Figura 4) e as obtidas com os dados do JRC (Figura 5), sendo que 
estas foram, em geral, superiores àquelas. Nos demais anos existiram maiores diferenças entre as 
estimativas, sendo que as realizadas com os dados do JRC tendem a ser superiores às realizadas com 
os dados de estações, na maior parte da região de produção. 
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Figura 3. Rendimentos médios estimados pelo IBGE e pelo modelo agrometeorológico-
espectral, usando dados do JRC e de estações meteorológicas, para a região produtora de 

soja do Rio Grande do Sul em três safras agrícolas.

Nas figuras 4 e 5 são apresentadas imagens de estimativas de rendimento rea-
lizadas para a região de produção de soja obtidas através da aplicação do mo-
delo utilizando o dado meteorológico das duas fontes. Na figura 6 são apre-
sentadas as diferenças entre as estimativas de rendimento utilizando dados 
estimados pelo JRC e dados meteorológicos de estações de superfície.

Observa-se que no ano de 2003, não ocorreu grande diferença entre as esti-
mativas obtidas com os dados das estações meteorológicas (figura 4) e as ob-
tidas com os dados do JRC (figura 5), sendo que estas foram, em geral, supe-
riores àquelas. Nos demais anos existiram maiores diferenças entre as 
estimativas, sendo que as realizadas com os dados do JRC tendem a ser supe-
riores às realizadas com os dados de estações, na maior parte da região de 
produção.
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Figura 4. Estimativas de rendimento para a região maior produtora de soja no Estado do Rio Grande do Sul, realizada 
utilizando dados de estações meteorológicas de superfície, em três safras agrícolas. 

2003 

2004 

2005 

Figura 4. Estimativas de rendimento para a região maior produtora de soja no Estado do 
Rio Grande do Sul, realizada utilizando dados de estações meteorológicas de superfície, 

em três safras agrícolas.
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Figura 5. Estimativas de rendimento para a região maior produtora de soja no Estado do Rio Grande do Sul, 
realizada utilizando dados estimados pelo JRC, em três safras agrícolas. 
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Figura 5. Estimativas de rendimento para a região maior produtora de soja  
no Estado do Rio Grande do Sul, realizada utilizando dados estimados pelo JRC,  

em três safras agrícolas.
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Figura 6. Diferenças entre as estimativas de rendimento para a região maior produtora de soja no Estado do Rio Grande do 
Sul, realizadas utilizando dados estimados pelo JRC e dados meteorológicos  

de estações de superfície, em três safras agrícolas. 
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Figura 6. Diferenças entre as estimativas de rendimento para a região maior produtora de 
soja no Estado do Rio Grande do Sul, realizadas utilizando dados estimados pelo JRC e 

dados meteorológicos de estações de superfície, em três safras agrícolas.
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Observa-se também que existe uma tendência de aumento das estimativas de 
rendimento dentro da região de produção, de oeste para leste. Esta tendência 
é observada em todas as estimativas realizadas com os dados do JRC e nos 
anos de 2003 e 2004 quando realizada com os dados de estações meteorológi-
cas. Este é o padrão esperado de obtenção de rendimento da cultura da soja 
no Rio Grande do Sul, visto que as condições meteorológicas tornam-se mais 
favoráveis a medida em que se vai em direção a porção leste da região. Estas 
condições mais favoráveis definem o próprio zoneamento agrícola para soja 
no Estado (Rio Grande do Sul, 1994), o qual define três zonas dentro da região 
maior produtora de soja: uma mais a oeste considerada tolerada, com limi-
tações por baixa disponibilidade hídrica, uma outra central, que é considera-
da zona preferencial, e uma terceira mais a leste, também definida como tole-
rada com limitações por baixas temperaturas. Cunha et al. (2001), no entanto, 
agrupa considera a zona tolerada mais a leste como sendo também zona pre-
ferencial. No ano de 2005, esta tendência não foi verificada na imagem de es-
timativas realizada com dados das estações devido à grande estiagem que 
atingiu mais fortemente a parte central da região de produção. O efeito desta 
estiagem é verificado nas imagens de diferença entre as estimativas com dados 
do JRC e com dados das estações meteorológicas (figura 6). Particularmente, 
no ano de 2005, os dados do JRC não apresentaram a sensibilidade necessária 
para detectar a ocorrência desta estiagem, sendo que nesta safra ocorreu, na 
média, a maior diferença entre as estimativas obtidas.

Quando as estimativas para cada município pertencente à região maior pro-
dutora de soja são extraídas das imagens de rendimento geradas, estas tam-
bém apresentam diferença entre as duas fontes de dados meteorológicos.

As correlações entre as estimativas de rendimento obtidas para cada municí-
pio através da aplicação do modelo de Bianchi et al. (2006) e estimadas pelo 
IBGE são apresentadas na tabela 3. Observa-se que a aplicação do modelo 
utilizando os dados do JRC apresentou valores de coeficiente de correlação 
semelhantes à aplicação com dados meteorológicos, quando na comparação 
com os dados estimados pelo IBGE. Entretanto, observa-se a tendência das 
correlações obtidas com os dados do JRC apresentarem, em todos os anos 
agrícolas, maiores valores do que as obtidas com os dados de estações meteo-
rológicas. Quando foi analisada a correlação entre as informações geradas 
pelos dois modelos, observam-se, valores que variaram de 0,992 a 0,500, o que 
demonstra que as estimativas do modelo estão mais próximas entre si do que 
das estimativas do IBGE.
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Safras 2003 2004 2005
IBGE x MAE estações 0,609 0,551 0,179
IBGE x MAE JRC 0,625 0,611 0,391
MAE estações x MAE JRC 0,992 0,914 0,500

Tabela 3. Coeficientes de correlação entre os rendimentos de soja estimados pelo IBGE e 
pelo modelo agrometeorológico espectral, utilizando dados estimados pelo JRC e 

observados em estações meteorológicas.

Os resultados mostram, também, que em anos com menores valores de eva-
potranspiração, maiores são as diferenças entre os valores de rendimento es-
timados para cada município ao serem usadas as duas fontes de dados. A 
dispersão dos pontos quando visualizados em conjunto, no entanto, não apre-
senta grande diferença (figura 7). Cabe ressaltar que, apesar dos agrupamen-
tos de pontos se apresentarem bastante similares, as diferenças entre as esti-
mativas, dentro de um mesmo município, são muito grandes quando são 
avaliados os resultados obtidos da utilização de diferentes fontes de dados.
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Figura 7. Rendimentos médios estimados para cada município da região maior produtora de soja  
do Rio Grande do Sul em três safras agrícolas. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O teste de aplicação do modelo agrometeorológico espectral proposto por Bianchi et al. (2006) 
utilizando dados meteorológicos de estações de superfície e dados estimados pelo JRC, demonstrou 
que os dados do JRC podem ser utilizados com opção de fonte de dados para o cálculo da estimativa 
de rendimento de soja na região maior produtora do Estado do Rio Grande do Sul. No entanto, quando 
esta estimativa é realizada para áreas menores (municípios), os desvios entre as estimativas realizadas 
apresentam grande divergência, principalmente em anos com menor disponibilidade hídrica. Por outro 
lado, esta divergência pode ser devida ao fato do modelo ter sido ajustado para as três sub regiões 
dentro da região de produção de soja, sendo que uma possível reparametrização, ou ajuste do modelo, 
pode possivelmente eliminar este problema. 
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Figura 7. Rendimentos médios estimados para cada município da região  
maior produtora de soja do Rio Grande do Sul em três safras agrícolas.

CONSIDERAÇõES FINAIS

O teste de aplicação do modelo agrometeorológico espectral proposto por 
Bianchi et al. (2006) utilizando dados meteorológicos de estações de superfí-
cie e dados estimados pelo JRC, demonstrou que os dados do JRC podem ser 
utilizados com opção de fonte de dados para o cálculo da estimativa de rendi-
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mento de soja na região maior produtora do Estado do Rio Grande do Sul. No 
entanto, quando esta estimativa é realizada para áreas menores (municípios), 
os desvios entre as estimativas realizadas apresentam grande divergência, 
principalmente em anos com menor disponibilidade hídrica. Por outro lado, 
esta divergência pode ser devida ao fato do modelo ter sido ajustado para as 
três sub regiões dentro da região de produção de soja, sendo que uma possível 
reparametrização, ou ajuste do modelo, pode possivelmente eliminar este 
problema.
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ABSTRACT

The Joint Research Centre (JRC), which works as a centre of science and technol-
ogy reference for the European Union (EU), has been developing technologies 
and organising a crop yield monitoring and forecasting system in different parts 
of the world. Based on the experience of the Monitoring Agriculture with Re-
mote Sensing (MARS) project in Europe, in 2001 the European Commission 
decided to enlarge the monitoring activities to the other regions of the world. In 
Brazil, both Rio Grande do Sul and Paraná states are important exporters of 
national grain production, especially soybean. This paper shows an inter-annual 
comparative study of the normalised difference vegetation index (NDVI) ob-
tained both from the advanced very high resolution radiometer (AVHRR) in-
strument of the National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) 
satellites system and vegetation instrument of the Systeme pour l’Observation de 
la Terre (SPOT) from July 2004 to July 2006. The objective was to investigate 
specific temporal profiles of NDVI measurements over crop field areas in order 
to observe the relationship between these two sensors.

INTRODUÇÃO E OBJETIVOS

O uso de dados de sensoriamento remoto no monitoramento dos processos 
da biosfera como a produção primaria e evapotranspiração exigem o imagea-
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mento freqüente da superfície terrestre (Goetz, 1997). Adicionalmente, as 
aplicações agrícolas da tecnologia de sensoriamento remoto requerem um 
processamento quantitativo dos dados, com grande precisão e confiabilida-
de.

O Joint Research Centre (JRC) funciona como um centro de referência de 
ciência e tecnologia para a União Européia (UE), cuja missão é fornecer a 
sustentação científica e técnica dirigida aos usuários para concepção, desen-
volvimento, execução e monitoramento de políticas da UE. A unidade AGRI-
FISH é uma fusão das ações de monitoramento da agricultura e das atividades 
de pesca através de sensoriamento remoto. Os experimentos desenvolvidos 
integram a pesquisa e técnicas em estatística, processamento e interpretação 
de imagens, gerenciamento de Sistema de Informações Geográficas, infor-
mação em rede, geomática, modelos agrometeorológicos (crescimento e ren-
dimento) e controle de qualidade. Com base em dados dos satélites Systeme 
Pour L’Observation de la Terre (SPOT).

Na última década, índices espectrais de vegetação, e particularmente aqueles 
derivados dos instrumentos Advanced Very High Resolution Radiometer 
(AVHRR) do National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) têm 
demonstrado grande potencial no monitoramento de parâmetros ambientais 
e da vegetação (Kogan et al., 2003). Apesar dos dados NOAA/AVHRR, desde 
meados dos anos 80, serem usados para o monitoramento dos diferentes am-
bientes sobre a superfície terrestre, o potencial científico destes dados tem 
encontrado um vasto campo de aplicações no monitoramento de parâmetros 
agrometeorológicos sobre o território brasileiro (e.g. Fontana et al., 2002; Ko-
gan 2001; Liu e Kogan 2002; Melo 2003; Motta et al. 2003).

Atualmente, com a necessidade do acesso de informações e a tomada de de-
cisões em tempo hábil, tem se evidenciado a importância conhecimento sobre 
técnicas que proporcionem a interpretação de dados gerados por diferentes 
instrumentos colocados em órbita.

Objetivos  
O objetivo deste trabalho foi investigar o perfil de evolução do produto NDVI 
(Normalized Difference Vegetation Index) obtido pelos sensores SPOT Vegeta-
tion e NOAA/AVHRR, sobre áreas de intenso cultivo da soja e verificar a re-
lação da estimativa do NDVI obtidos entre os dois sensores, no período ana-
lisado.
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METODOLOGIA

Área de estudo  
Para este estudo, foram selecionados 20 municípios em áreas de grande pro-
dução de soja nos Estados do Rio Grande do Sul e Paraná. No Rio Grande do 
Sul os dez municípios analisados estão dentro de uma grande área na metade 
norte do Estado, e de intenso cultivo da soja. No Paraná, os dez municípios 
analisados também são provenientes de uma área de intenso cultivo da soja, 
na região oeste do Estado. O clima predominante nos dois estados é subtropi-
cal e temperado, respectivamente caracterizados pelos tipos Cfa e Cfb de Köp-
pen (1948). A figura 1 apresenta os municípios analisados nos dois Estados e 
a tabela 1 apresenta a distribuição dos municípios analisados nos dois Esta-
dos, a área total do município e a área de cultivo de soja (IBGE, 2002).

The 2nd International Workshop on Crop Monitoring and Forecasting in South America, Montevideo, Uruguay 2006         105 

Atualmente, com a necessidade do acesso de informações e a tomada de decisões em tempo hábil, 
tem se evidenciado a importância conhecimento sobre técnicas que proporcionem a interpretação de 
dados gerados por diferentes instrumentos colocados em órbita.   

Objetivos 

O objetivo deste trabalho foi investigar o perfil de evolução do produto NDVI (Normalized Difference 
Vegetation Index) obtido pelos sensores SPOT Vegetation e NOAA/AVHRR, sobre áreas de intenso 
cultivo da soja e verificar a relação da estimativa do NDVI obtidos entre os dois sensores, no período 
analisado. 

METODOLOGIA 

Área de estudo 

Para este estudo, foram selecionados 20 municípios em áreas de grande produção de soja nos Estados 
do Rio Grande do Sul e Paraná. No Rio Grande do Sul os dez municípios analisados estão dentro de 
uma grande área na metade norte do Estado, e de intenso cultivo da soja. No Paraná, os dez 
municípios analisados também são provenientes de uma área de intenso cultivo da soja, na região 
oeste do Estado. O clima predominante nos dois estados é subtropical e temperado, respectivamente 
caracterizados pelos tipos Cfa e Cfb de Köppen (1948). A figura 1 apresenta os municípios analisados 
nos dois Estados e a Tabela 1 apresenta a distribuição dos municípios analisados nos dois Estados, a 
área total do município e a área de cultivo de soja (IBGE, 2002). 

Figura 1 – Localização da área de estudos. 
Figura 1 – Localização da área de estudos.
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Municípios (PR)
Coordenadas
(LatLong)

Área total
(Km2)

Área cultivada
(%)

1 Assis Chateaubriand 24º 31’S 53º 33’W 970 75,84
2 Boa Esperança 24º 15’S 52º 48’W 307 92,83
3 Brasilândia do Sul 24º10’S 53º 30’W 291 58,42
4 Cambé 23º 79’S 51º 13W 495 56,86
5 Campo Mourão 24º 10’S 52º 22’W 757 64.99
6 Paiçandu 23º 26’S 52º 10’W 171 56,49
7 Rolândia 23º 18’S 51º 30’W 460 48,09
8 São Jorge do Ivaí 23º 28’S 52º 24’W 315 85,71
9 Sertanópolis 23º 00’S 50º 57’W 506 53,02

10 Toledo 24º 45’S 53º 48’W 1.197 56,10

Municípios (RS)
Coordenadas
(LatLong)

Área total
(Km2)

Área cultivada 
(%)

1 Campinas do Sul 27º 41’S 52º 39’W 261 53,64
2 Colorado 28º 28’S 52º 56’W 286 55,59
3 Cruz Alta 28º 43’S 53º 34’W 1.360 58,82
4 Giruá 28º 04’S 54º 25’W 856 66,59
5 Jóia 28º 47’S 54º 09’W 1.236 51,78
6 Palmeira das Missões 27º 50’S 53º 16’W 1.416 63,56
7 Pejuçara 28º 23’S 53º 33’W 414 66,67
8 Santa Bárbara 28º 24’S 53º 10’W 971 66,94
9 Tapejara 28º 00’S 52º 01’W 241 54,15

10 Três de Maio 27º 41’S 54º 18’W 422 63,39

Tabela 1 — Municípios avaliados, coordenadas centrais, área total do município e a área 
relativa referente ao cultivo com soja.

Cálculo do NDVI a partir do sensor SPOT Vegetation  
As imagens/produto NDVI do SPOT Vegetation, foram cedidas gratuitamen-
te pelo Joint Research Centre (JRC) of European Commision: ftp://agrifish.
jrc.it/Public/. Estas imagens fornecem o valor máximo mensal do NDVI cal-
culado a partir das imagens diárias, com uma resolução radiométrica de 8bits. 
Para o cálculo são consideradas as bandas do vermelho que está posicionada 
em 0,61-0,68µm e do infravermelho posicionada em 0,78-0,89µm (Carreiras 
et al., 2002). Estas imagens foram importadas integralmente para o aplicativo 
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ENVI 4.2, em formato Geotiff. Posteriormente foram redimensionadas para a 
resolução espacial de 0.01 graus (aproximadamente 1100metros no nadir) 
DATUM WGS84, para possibilitar a comparação com os dados NOAA/AVH-
RR, uma vez que o sensor SPOT/Vegetation produz com resolução espacial de 
1000 metros (no nadir) sobre a superfície terrestre. As imagens que cobriam 
toda a América do Sul foram recortadas deixando apenas os três estados da 
região sul do Brasil (Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná), visando 
facilitar a manipulação dos dados. Após, foram convertidos valores de nível 
de cinza dos pixels da imagem em unidades de NDVI, por meio do cálculo 
(NDVI = 0.004*imagem – 0.1), conforme indicado pelo VEGETATION pro-
gramme, disponibilizado em: http://www.vgt.vito.be/.

Cálculo do NDVI a partir do sensor NOAA/AVHRR  
O processamento das imagens NOAA/AVHRR, em índice de vegetação, foi 
realizado no programa ERDAS-Imagine (versão 8.5), com dados obtidos da 
estação de recepção de imagens NOAA instalada no CEPSRM, no Campus do 
Vale da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) localizada nas 
coordenadas aproximadas 30º 03’S 51º 09’W.

Neste procedimento estão incluídos os seguintes passos: a inspeção visual da 
qualidade mínima dos dados digitais, calibração radiométrica atualizada se-
gundo os procedimentos descritos por Rao e Chen (1999) — recomendados 
pela NOAA — e primeira e segunda etapas de georeferenciamento e cálculo 
do NDVI (Rouse et al., 1974) obtido por meio de uma combinação matemá-
tica simples, que relaciona a radiação refletida na faixa do vermelho (0,58 – 
0,68µm) e infravermelho (0,725 – 1,0µm). As composições de imagens de 
NDVI foram obtidas pelo cálculo do MVC (Maximum Value Composite) de 
Holben (1986), a partir das imagens diárias do satélite NOAA-17.

Análise dos valores do NDVI sobre a área de estudos  
Os dados mensais do NDVI obtidos pelos dois sensores foram extraídos con-
siderando toda a da área dos municípios, a qual foi delimitada pelo arquivo 
vetorial da malha municipal oficial (IBGE). Foram extraídos os valores de 
NDVI de todos os pixels do interior de cada um dos 20 municípios avaliados, 
totalizando 11 817 pixels para cada um dos sensores, para cada um dos meses 
do período estudado (julho 2004 a julho de 2006).

Os dados foram tabulados mês a mês para cada município visando a cons-
trução de perfis temporais e uma análise estatística da variação mensal da 
diferença entre os valores de NDVI dos dois sensores, considerando todo o 
período estudado. Para esta análise o número de pixels foi variável de acordo 
com área do município, apresentada na tabela 1.
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Para o estabelecimento de relações empíricas entre os dois conjuntos de valo-
res de NDVI os valores foram tabulados mês a mês, considerando todo o con-
junto de 11 817 pixels. Estas relações foram estabelecidas somente o último 
ano safra, considerando apenas os meses do ciclo do cultivo da soja (outubro 
de 2005 a março de 2006).

RESULTADOS E CONCLUSõES

Os valores médios do NDVI entre os sensores diferem em números absolutos 
quando comparados mês a mês, sobre um mesmo município, como pode ser 
observado na figura 2 que apresenta os perfis temporais dos valores obtidos 
sobre o município de Assis Chateaubriand – PR e na figura 3 que mostra os 
perfis temporais dos valores obtidos para o município Campinas do Sul – RS. 
Esta mesma análise foi feita para todos os municípios avaliados neste trabalho 
(Tabela 1), entre julho de 2004 e julho de 2006.
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Neste procedimento estão incluídos os seguintes passos: a inspeção visual da qualidade mínima dos 
dados digitais, calibração radiométrica atualizada segundo os procedimentos descritos por Rao e Chen 
(1999) - recomendados pela NOAA - e primeira e segunda etapas de georeferenciamento e cálculo do 
NDVI (Rouse et al., 1974) obtido por meio de uma combinação matemática simples, que relaciona a 
radiação refletida na faixa do vermelho (0,58 – 0,68 m) e infravermelho (0,725 – 1,0 m). As 
composições de imagens de NDVI foram obtidas pelo cálculo do MVC (Maximum Value Composite) de 
Holben (1986), a partir das imagens diárias do satélite NOAA-17. 

Análise dos valores do NDVI sobre a área de estudos 

Os dados mensais do NDVI obtidos pelos dois sensores foram extraídos considerando toda a da área 
dos municípios, a qual foi delimitada pelo arquivo vetorial da malha municipal oficial (IBGE). Foram 
extraídos os valores de NDVI de todos os pixels do interior de cada um dos 20 municípios avaliados, 
totalizando 11.817 pixels para cada um dos sensores, para cada um dos meses do período estudado 
(julho 2004 a julho de 2006).  

Os dados foram tabulados mês a mês para cada município visando a construção de perfis temporais e 
uma análise estatística da variação mensal da diferença entre os valores de NDVI dos dois sensores, 
considerando todo o período estudado. Para esta análise o número de pixels foi variável de acordo com 
área do município, apresentada na Tabela 1. 

Para o estabelecimento de relações empíricas entre os dois conjuntos de valores de NDVI os valores 
foram tabulados mês a mês, considerando todo o conjunto de 11.817 pixels. Estas relações foram 
estabelecidas somente o último ano safra, considerando apenas os meses do ciclo do cultivo da soja 
(outubro de 2005 a março de 2006). 

RESULTADOS E CONCLUSÔES 

Os valores médios do NDVI entre os sensores diferem em números absolutos quando comparados mês 
a mês, sobre um mesmo município, como pode ser observado na Figura 2 que apresenta os perfis 
temporais dos valores obtidos sobre o município de Assis Chateaubriand – PR e na Figura 3 que mostra 
os perfis temporais dos valores obtidos para o município Campinas do Sul – RS. Esta mesma análise foi 
feita para todos os municípios avaliados neste trabalho (Tabela 1), entre julho de 2004 e julho de 2006.  

Figura 2 – Perfis temporais do NDVI obtidos com os sensores SPOT Vegetation e NOAA/AVHRR para  
o município de Assis Chateaubriand – PR 
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Figura 2 – Perfis temporais do NDVI obtidos com os sensores SPOT Vegetation  
e NOAA/AVHRR para o município de Assis Chateaubriand – PR
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Figura 3 - Perfis temporais do NDVI obtidos com os sensores SPOT Vegetation e NOAA/AVHRR para  
o município de Capinas do Sul - RS 

Para uma melhor análise desta variação foi calculada a amplitude da variação entre dois índices mês a 
mês para os 20 municípios avaliados (Tabela 2 e 3). Através do teste de análise de variância, 
considerando cada municípios com um conjunto de dados ( =5%) verificou-se que a média mensal da 
diferença dos valores do NDVI obtidos com o sensor SPOT Vegetation e NOAA/AVHRR calculada 
sobre todos municípios não é constante ao longo do período avaliado, nas duas regiões estudadas 
(Paraná e Rio Grande do Sul). 

Mês/ano Mun 
1

Mun 
2

Mun3 Mun4 Mun 
5

Mun 
6

Mun7 Mun8 Mun9 Mun10 

jul-04 0,153 0,134 0,140 0,156 0,133 0,189 0,157 0,198 0,169 0,153
ago-04 0,153 0,119 0,103 0,175 0,101 0,123 0,163 0,113 0,168 0,131
set-04 0,171 0,181 0,141 0,091 0,143 0,062 0,096 0,061 0,102 0,161
out-04 0,041 0,033 0,032 0,078 0,050 0,045 0,060 0,043 0,115 0,048
nov-04 0,088 0,059 0,072 0,072 0,076 0,099 0,080 0,072 0,067 0,094
dez-04 0,161 0,228 0,175 0,150 0,210 0,183 0,202 0,144 0,130 0,109
jan-05 0,102 0,114 0,139 0,091 0,115 0,141 0,110 0,123 0,081 0,133
fev-05 0,258 0,097 0,179 0,117 0,111 0,123 0,132 0,119 0,121 0,271

mar-05 0,090 0,059 0,102 0,096 0,099 0,089 0,103 0,078 0,101 0,083
abr-05 0,125 0,115 0,162 0,093 0,127 0,171 0,083 0,202 0,134 0,125
mai-05 0,141 0,115 0,109 0,098 0,117 0,122 0,101 0,135 0,108 0,136
jun-05 0,169 0,161 0,136 0,180 0,136 0,153 0,177 0,153 0,171 0,172
jul-05 0,127 0,124 0,128 0,131 0,126 0,153 0,137 0,150 0,143 0,133

ago-05 0,106 0,106 0,116 0,121 0,115 0,117 0,114 0,094 0,119 0,109
set-05 0,115 0,101 0,094 0,095 0,087 0,039 0,068 0,048 0,094 0,089
out-05 0,094 0,075 0,107 0,099 0,067 0,103 0,092 0,065 0,110 0,086
nov-05 0,215 0,198 0,169 0,117 0,167 0,185 0,095 0,197 0,133 0,190
dez-05 0,129 0,128 0,106 0,091 0,115 0,104 0,110 0,107 0,094 0,126
jan-06 0,160 0,135 0,085 0,098 0,097 0,124 0,098 0,099 0,094 0,157
fev-06 0,101 0,075 0,111 0,067 0,081 0,081 0,065 0,075 0,075 0,097

mar-06 0,104 0,193 0,113 0,191 0,157 0,136 0,173 0,172 0,178 0,105
abr-06 0,092 0,068 0,097 0,077 0,088 0,137 0,095 0,137 0,100 0,101
mai-06 0,102 0,107 0,102 0,108 0,098 0,109 0,100 0,114 0,118 0,108
jun-06 0,168 0,144 0,128 0,152 0,177 0,146 0,163 0,152 0,134 0,165
jul-06 0,146 0,140 0,141 0,161 0,153 0,154 0,162 0,161 0,157 0,147

Tabela 2 – Amplitude mensal dos valores de NDVI obtido a partir da relação  
NDVI SPOT – NDVI NOAA para cada um dos 10 municípios avaliados, do Paraná. 
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Figura 3 - Perfis temporais do NDVI obtidos com os sensores SPOT Vegetation  
e NOAA/AVHRR para o município de Capinas do Sul - RS
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Para uma melhor análise desta variação foi calculada a amplitude da variação 
entre dois índices mês a mês para os 20 municípios avaliados (tabela 2 e 3). 
Através do teste de análise de variância, considerando cada municípios com 
um conjunto de dados (α=5%) verificou-se que a média mensal da diferença 
dos valores do NDVI obtidos com o sensor SPOT Vegetation e NOAA/AVH-
RR calculada sobre todos municípios não é constante ao longo do período 
avaliado, nas duas regiões estudadas (Paraná e Rio Grande do Sul).

Mês/ano

M
un

 1

M
un

 2

M
un

3

M
un

4

M
un

 5

M
un

 6

M
un

7

M
un

8

M
un

9

M
un

10

jul-04 0,153 0,134 0,140 0,156 0,133 0,189 0,157 0,198 0,169 0,153
ago-04 0,153 0,119 0,103 0,175 0,101 0,123 0,163 0,113 0,168 0,131
set-04 0,171 0,181 0,141 0,091 0,143 0,062 0,096 0,061 0,102 0,161
out-04 0,041 0,033 0,032 0,078 0,050 0,045 0,060 0,043 0,115 0,048
nov-04 0,088 0,059 0,072 0,072 0,076 0,099 0,080 0,072 0,067 0,094
dez-04 0,161 0,228 0,175 0,150 0,210 0,183 0,202 0,144 0,130 0,109
jan-05 0,102 0,114 0,139 0,091 0,115 0,141 0,110 0,123 0,081 0,133
fev-05 0,258 0,097 0,179 0,117 0,111 0,123 0,132 0,119 0,121 0,271

mar-05 0,090 0,059 0,102 0,096 0,099 0,089 0,103 0,078 0,101 0,083
abr-05 0,125 0,115 0,162 0,093 0,127 0,171 0,083 0,202 0,134 0,125
mai-05 0,141 0,115 0,109 0,098 0,117 0,122 0,101 0,135 0,108 0,136
jun-05 0,169 0,161 0,136 0,180 0,136 0,153 0,177 0,153 0,171 0,172
jul-05 0,127 0,124 0,128 0,131 0,126 0,153 0,137 0,150 0,143 0,133
ago-05 0,106 0,106 0,116 0,121 0,115 0,117 0,114 0,094 0,119 0,109
set-05 0,115 0,101 0,094 0,095 0,087 0,039 0,068 0,048 0,094 0,089
out-05 0,094 0,075 0,107 0,099 0,067 0,103 0,092 0,065 0,110 0,086
nov-05 0,215 0,198 0,169 0,117 0,167 0,185 0,095 0,197 0,133 0,190
dez-05 0,129 0,128 0,106 0,091 0,115 0,104 0,110 0,107 0,094 0,126
jan-06 0,160 0,135 0,085 0,098 0,097 0,124 0,098 0,099 0,094 0,157
fev-06 0,101 0,075 0,111 0,067 0,081 0,081 0,065 0,075 0,075 0,097

mar-06 0,104 0,193 0,113 0,191 0,157 0,136 0,173 0,172 0,178 0,105
abr-06 0,092 0,068 0,097 0,077 0,088 0,137 0,095 0,137 0,100 0,101
mai-06 0,102 0,107 0,102 0,108 0,098 0,109 0,100 0,114 0,118 0,108
jun-06 0,168 0,144 0,128 0,152 0,177 0,146 0,163 0,152 0,134 0,165
jul-06 0,146 0,140 0,141 0,161 0,153 0,154 0,162 0,161 0,157 0,147

Tabela 2 – Amplitude mensal dos valores de NDVI obtido a partir da relação 
NDVI SPOT – NDVI NOAA para cada um dos 10 municípios avaliados, do Paraná.
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jul-04 0,153 0,134 0,140 0,156 0,133 0,189 0,157 0,198 0,169 0,153
ago-04 0,153 0,119 0,103 0,175 0,101 0,123 0,163 0,113 0,168 0,131
set-04 0,171 0,181 0,141 0,091 0,143 0,062 0,096 0,061 0,102 0,161
out-04 0,041 0,033 0,032 0,078 0,050 0,045 0,060 0,043 0,115 0,048
nov-04 0,088 0,059 0,072 0,072 0,076 0,099 0,080 0,072 0,067 0,094
dez-04 0,161 0,228 0,175 0,150 0,210 0,183 0,202 0,144 0,130 0,109
jan-05 0,102 0,114 0,139 0,091 0,115 0,141 0,110 0,123 0,081 0,133
fev-05 0,258 0,097 0,179 0,117 0,111 0,123 0,132 0,119 0,121 0,271

mar-05 0,090 0,059 0,102 0,096 0,099 0,089 0,103 0,078 0,101 0,083
abr-05 0,125 0,115 0,162 0,093 0,127 0,171 0,083 0,202 0,134 0,125
mai-05 0,141 0,115 0,109 0,098 0,117 0,122 0,101 0,135 0,108 0,136
jun-05 0,169 0,161 0,136 0,180 0,136 0,153 0,177 0,153 0,171 0,172
jul-05 0,127 0,124 0,128 0,131 0,126 0,153 0,137 0,150 0,143 0,133
ago-05 0,106 0,106 0,116 0,121 0,115 0,117 0,114 0,094 0,119 0,109
set-05 0,115 0,101 0,094 0,095 0,087 0,039 0,068 0,048 0,094 0,089
out-05 0,094 0,075 0,107 0,099 0,067 0,103 0,092 0,065 0,110 0,086
nov-05 0,215 0,198 0,169 0,117 0,167 0,185 0,095 0,197 0,133 0,190
dez-05 0,129 0,128 0,106 0,091 0,115 0,104 0,110 0,107 0,094 0,126
jan-06 0,160 0,135 0,085 0,098 0,097 0,124 0,098 0,099 0,094 0,157
fev-06 0,101 0,075 0,111 0,067 0,081 0,081 0,065 0,075 0,075 0,097

mar-06 0,104 0,193 0,113 0,191 0,157 0,136 0,173 0,172 0,178 0,105
abr-06 0,092 0,068 0,097 0,077 0,088 0,137 0,095 0,137 0,100 0,101
mai-06 0,102 0,107 0,102 0,108 0,098 0,109 0,100 0,114 0,118 0,108
jun-06 0,168 0,144 0,128 0,152 0,177 0,146 0,163 0,152 0,134 0,165
jul-06 0,146 0,140 0,141 0,161 0,153 0,154 0,162 0,161 0,157 0,147

Tabela 3 – Amplitude mensal dos valores de NDVI obtido a partir da relação  
NDVI SPOT – NDVI NOAA para cada um dos 10 municípios avaliados,  

do Rio Grande do Sul.

Os gráficos da figura 4 apresentam uma análise pixel-à-pixel da distribuição 
dos 11.817 pontos analisados, os valores de determinação (R2) entre os dois 
conjuntos de dados de NDVI e uma equação de regressão linear empírica 
para cada um dos 6 meses analisados, que correspondem os meses da safra de 
verão 2005/2006 (de outubro a março).
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Figura 4 – Gráficos de dispersão da safra de verão 2005/2006 (de outubro a março). 

Observa-se que em períodos de grande dispersão dos valores de NDVI como nos meses de outubro 
(que apresenta valores de NDVI entre 0,2 a 0,7) e março (com valores de NDVI entre 0,4 a 0,9) os 
valores do coeficiente de determinação foram altos, bem como no mês de dezembro, onde os valores 
de NDVI estão concentrados entre 06 e 0,8. Cabe ressaltar que os meses de outubro e março 
representam o inicio e o final do ciclo de cultivo da soja na região sul do Brasil. De acordo com o 
calendário agrícola médio, o período preferencial de semeadura em novembro determina baixa 
densidade, ou mesmo ausência de biomassa, correspondendo a valores de NDVI associado ao 
crescimento e desenvolvimento da biomassa, notadamente da cultura da soja no Rio Grande do Sul 
(Fontana et al., 2002). Já o mês de dezembro representa o final do período vegetativo para a maior 
parte das cultivares utilizadas nesta região. Esta é uma fase bem definida uma vez que o florescimento 
da soja (que marca o início do período reprodutivo) é definido pelo fotoperíodo, tornando o final deste 
estádio homogêneo.  

Figura 4 – Gráficos de dispersão da safra de verão 2005/2006 (de outubro a março).

Observa-se que em períodos de grande dispersão dos valores de NDVI como 
nos meses de outubro (que apresenta valores de NDVI entre 0,2 a 0,7) e março 
(com valores de NDVI entre 0,4 a 0,9) os valores do coeficiente de determi-
nação foram altos, bem como no mês de dezembro, onde os valores de NDVI 
estão concentrados entre 06 e 0,8. Cabe ressaltar que os meses de outubro e 
março representam o inicio e o final do ciclo de cultivo da soja na região sul 
do Brasil. De acordo com o calendário agrícola médio, o período preferencial 
de semeadura em novembro determina baixa densidade, ou mesmo ausência 
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de biomassa, correspondendo a valores de NDVI associado ao crescimento e 
desenvolvimento da biomassa, notadamente da cultura da soja no Rio Grande 
do Sul (Fontana et al., 2002). Já o mês de dezembro representa o final do pe-
ríodo vegetativo para a maior parte das cultivares utilizadas nesta região. Esta 
é uma fase bem definida uma vez que o florescimento da soja (que marca o 
início do período reprodutivo) é definido pelo fotoperíodo, tornando o final 
deste estádio homogêneo.

Já ao considerarmos o período de floração, enchimento de grãos e maturação 
fisiológica que ocorre nos meses de janeiro e fevereiro para a maioria dos 
cultivares, existe uma menor correlação entre os valores de NDVI obtido pe-
los dois sensores. Ressalta-se que nestas fases do ciclo fenológico, existem va-
riações na fisiologia da planta que não são perceptíveis visualmente, mas po-
dem ser detectadas diferentemente pelos dois sensores analisados, em função 
do posicionamento e largura das bandas do vermelho e infravermelho, mais 
estreitas no SPOT Vegetation, com o vermelho localizado em um máximo de 
absorção da clorofila, quando comparado ao NOAA/AVHRR. Estas caracte-
rísticas da resolução espectral dos sensores aliadas às características fisiológi-
cas da vegetação podem influenciar no menor R2 observado.

CONCLUSÃO

Dada a forte variabilidade na estimativa do NDVI observada na safra 
2005/2006 e obtida somente pela comparação entre sensores, como um resul-
tado esperado, não foi confirmada a possibilidade destes dois sensores atua-
rem como simples substituidores mútuos de dados. Foi observado que o co-
eficiente de determinação (R2) entre os dois conjuntos de dados é 
significativamente variável de um mês para outro. Por isso, alguma relação 
com as variações do ciclo da cultura da soja deve ser ponderada com cautela.

Para o uso destas imagens em modelos agrometeorológicos-espectrais reco-
menda-se parametrizações distintas para cada um dos sensores e o uso con-
comitante das duas parametrizações, em caráter complementar, na geração de 
informações mais confiáveis sobre as condições da vegetação.
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ABSTRACT

Brazil is the most important producer of agricultural products in the world. In 
the 2003/04 crop season, Brazil exported USD 10.6 billion worth of soybean, 1.2 
million tons of concentrated orange juice, 14.5 million tons of sugar and 23.8 
million 60 kg coffee bags. The knowledge of how much each agricultural area 
will produce is one of the main challenges of Brazil. Many works have demon-
strated that remote sensing is a potential tool for crop monitoring and yield esti-
mate. In this way, the main objective of this work was to evaluate the potential 
of Landsat data for yield estimate and soybean monitoring. The identification of 
the soybean areas was carried out using six Landsat images (TM and ETM+), 
including the west region of Parana state, Brazil, an important soybean produc-
tion area. The images covered the whole soybean phenological cycle during the 
2003/04 season crop. One of the images (taken on 23 December 2003) was cho-
sen as a reference, in which the atmospheric correction was carried out. This 
image was also used as a base to normalise the other images using MAD (mul-
tivariate alteration detection). Then, the images were geo-referenced. The soy-
bean mask was generated from the MaxVer classification and the visual inter-
pretation of soybean areas in each image. The Kappa index and the global 
accuracy were used for the mask quality evaluation. The NDVI and GVI were 
extracted from the images over each municipal district and compared with the 
official yield estimate from SEAB (Parana Government Agricultural Statistics 
Office). The Kappa index and the global accuracy showed values around 70 %, 
which can be considered as good, according to Landis and Koch (1977). The cor-
relation between the vegetation indices (NDVI and GVI) and the official yield 
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was good, with coefficients r2 = 58,7 and r2 = 53,0 for NDVI and GVI, respec-
tively. Furthermore, the crop monitoring was possible using the vegetation index 
curves throughout the phenological cycle. The crop monitoring also could show 
that the vegetation peaks may occur in different moments, which can indicate 
the seed date, important information for yield estimate models.

INTRODUÇÃO E OBJETIVOS

O Brasil é um dos principais produtores agrícolas do mundo. Na safra 
2003/2004 exportou 10,6 bilhões dólares de soja, 1.252 mil toneladas de suco 
concentrado de laranja, 14,5 milhões de toneladas de açúcar e 23,8 milhões de 
sacas de 60 kg de café, todos ocupando a primeira colocação em relação aos 
países produtores. Estes são alguns exemplos da importância da agricultura 
para a economia nacional e mundial.

Saber quanto cada segmento da área agrícola vai produzir é um dos principais 
desafios do Brasil.

Vários trabalhos têm demonstrado que o Sensoriamento Remoto é uma ferra-
menta de potencial no monitoramento e na estimativa de safras de culturas 
agrícolas. Pode-se citar Doraiswamy et al. 2003, Doraiswamy et al. 2004 e 
Mercante et al., 2006. Nos dois primeiros são utilizados dados do Landsat, 
Modis e NOAA onde são desenvolvidas metodologias de monitoramento e 
estimativa de safras utilizando valores de índices de vegetação. O terceiro tra-
balho (Mercante et al.) apresenta resultados de estimativa de produtividade 
utilizando dados do satélite Landsat para pequenas áreas. Os valores não são 
altos, mas mostram o quanto os dados orbitais contribuem na explicação da 
produtividade. Os valores variaram de 50% a 70% de correlação e aumenta-
ram do NDVI para GVI e quando os dados trabalhados passaram de pixel a 
pixel para dados médios por região também produziram aumento na corre-
lação.

Assim este trabalho tem o objetivo de mostrar que o sensoriamento remoto 
de média resolução pode ser uma ferramenta que apresenta potencial para 
ajudar na tarefa de monitorar e estimar safras, neste caso, para a cultura da 
soja, ao nível de municípios.
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METODOLOGIA

O monitoramento da área e a estimativa de safra foram realizados para a área 
do oeste do Paraná, importante área produtora de soja do país (figura 1).
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Figura 1: Área de estudo: Oeste do Estado do Paraná – Brasil. 

Para identificar a área de soja foram utilizadas seis imagens (05/11/2003, 21/11/2003, 07/12/2003, 
23/12/2003, 24/01/2004, 09/02/2004) Landsat TM e ETM+ cobrindo o período do ciclo vegetativo da 
soja para a safra 2003/04.  A imagem de 23/12/2003 foi corrigida pela atmosfera e as outras imagens 
normalizadas tendo esta como referência. O método de normalização foi o de MAD (Multivariate 
Alteration Detection) (Shroeder et al. 2006). Posteriormente todas as imagens foram georreferenciadas. 

Figura 1: Área de estudo: Oeste do Estado do Paraná – Brasil.

Para identificar a área de soja foram utilizadas seis imagens (05/11/2003, 
21/11/2003, 07/12/2003, 23/12/2003, 24/01/2004, 09/02/2004) Landsat TM e 
ETM+ cobrindo o período do ciclo vegetativo da soja para a safra 2003/04. A 
imagem de 23/12/2003 foi corrigida pela atmosfera e as outras imagens nor-
malizadas tendo esta como referência. O método de normalização foi o de 
MAD (Multivariate Alteration Detection) (Shroeder et al. 2006). Posterior-
mente todas as imagens foram georreferenciadas.

A delimitação da área de soja foi realizada por processamento digital de ima-
gens pela classificação Maxver (Máxima Verossimilhança) e posteriormente a 
interpretação visual para as 6 imagens. Para cada imagem/data foi gerada uma 
máscara que ao final foram superpostas dando origem ao mapa final. As 
amostras para a classificação digital de imagens foram identificadas a partir 
de algumas áreas de referência, no campo (figura 2).
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A delimitação da área de soja foi realizada por processamento digital de imagens pela classificação 
Maxver (Máxima Verossimilhança) e posteriormente a interpretação visual para as 6 imagens. Para 
cada imagem/data foi gerada uma máscara que ao final foram superpostas dando origem ao mapa final. 
As amostras para a classificação digital de imagens foram identificadas a partir de algumas áreas de 
referência, no campo (Figura 2).  
 
 

 
 

 

 
 

 
 

Figura 2: As áreas marcadas com contorno de preto são aquelas conhecidas. 
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Soja no começo do ciclo (cor verde)
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Figura 2: As áreas marcadas com contorno de preto são aquelas conhecidas. 

 

Milho colhido (cor azul mais escura) 
Soja no final do ciclo (amarelo)

Figura 2: As áreas marcadas com contorno de preto são aquelas conhecidas.
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Figura 3: Máscara de soja gerada pela superposição das áreas de soja identificadas em cada imagem/data 

Para medir a qualidade do mapa final, geradora da máscara de soja, foi aplicado o índice Kappa e 
acurácia global, para cem pontos distribuídos em oito municípios da área abrangida pela máscara. Ao 
final deste processo foi obtida a qualidade da máscara de soja do oeste do Paraná.  

Os valores de área foram comparados com aqueles apresentados pela SEAB (Secretaria da Agricultura 
e de Abastecimento do Estado do Paraná). Foram também gerados os índices de vegetação GVI 
(Greenness Vegetation Index) e NDVI (Normalized Difference Vegetation Index) para cada município e 
comparados com valores de produtividade, no sentido de avaliar qual é a relação estatística entre eles. 

Figura 3: Máscara de soja gerada pela superposição das áreas de soja identificadas  
em cada imagem/data
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Para medir a qualidade do mapa final, geradora da máscara de soja, foi aplica-
do o índice Kappa e acurácia global, para cem pontos distribuídos em oito 
municípios da área abrangida pela máscara. Ao final deste processo foi obtida 
a qualidade da máscara de soja do oeste do Paraná.

Os valores de área foram comparados com aqueles apresentados pela SEAB 
(Secretaria da Agricultura e de Abastecimento do Estado do Paraná). Foram 
também gerados os índices de vegetação GVI (Greenness Vegetation Index) e 
NDVI (Normalized Difference Vegetation Index) para cada município e com-
parados com valores de produtividade, no sentido de avaliar qual é a relação 
estatística entre eles.

RESULTADOS E CONCLUSõES

Como resultado primordial, na etapa inicial deste trabalho, pode-se destacar 
a avaliação da qualidade da máscara gerada pela classificação digital e visual. 
A tabela 1 mostra, para 8 municípios, o índice Kappa e acurácia global da 
imagem gerada.
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Tabela 1: Índices de qualidade da máscara gerada

Os valores de Kappa e Exatidão Global, mostrados, apresentam-se entre bons 
a ótimos segundo Landis e Koch (1977).

O segundo resultado deste trabalho foi a geração de imagens índices, neste 
caso, NDVI e GVI, por município, para serem comparados com valores de 
produtividade, dados pela SEAB. Como ilustração, os mapas dos índices GVI 
e NDVI, para o município de Toledo, são mostrados na figura 3.

01_2006_4575_txt_EN.indd   143 21-09-2007   9:56:37



The Second International Workshop on Crop Monitoring and Forecasting in South America, Montevideo, Uruguay 2006 144

 

The 2nd International Workshop on Crop Monitoring and Forecasting in South America, Montevideo, Uruguay 2006         118 

 
RESULTADOS E CONCLUSÔES 

 
Como resultado primordial, na etapa inicial deste trabalho, pode-se destacar a avaliação da qualidade 
da máscara gerada pela classificação digital e visual. A Tabela 1 mostra, para 8 municípios,  o índice 
Kappa e acurácia global da imagem gerada. 
 
 
 

 

 
Tabela 1: Índices de qualidade da máscara gerada 

 
 
Os valores de Kappa e Exatidão Global, mostrados, apresentam-se entre bons a ótimos segundo Landis 
e Koch ( 1977). 
 

 

  

 

 
 
 

NDVI do Município de Toledo

 

The 2nd International Workshop on Crop Monitoring and Forecasting in South America, Montevideo, Uruguay 2006         118 

 
RESULTADOS E CONCLUSÔES 

 
Como resultado primordial, na etapa inicial deste trabalho, pode-se destacar a avaliação da qualidade 
da máscara gerada pela classificação digital e visual. A Tabela 1 mostra, para 8 municípios,  o índice 
Kappa e acurácia global da imagem gerada. 
 
 
 

 

 
Tabela 1: Índices de qualidade da máscara gerada 

 
 
Os valores de Kappa e Exatidão Global, mostrados, apresentam-se entre bons a ótimos segundo Landis 
e Koch ( 1977). 
 

 

  

 

 
 
 

GVI do Município de Toledo

Figura 3: Índices de vegetação NDVI e GVI para o município de Toledo

Comparando os valores médios dos índices de vegetação com os valores de 
produtividade final apresentados pela Seab pode-se encontrar os seguintes 
resultados na tabela 2. Na tabela são mostrados os valores correlação dos da-
dos de NDVI e GVI para os municípios estudados com os respectivos valores 
de produtividade.
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Comparando os valores médios dos índices de vegetação com os valores de produtividade final 
apresentados pela Seab pode-se encontrar os seguintes resultados na Tabela 2. Na Tabela são 
mostrados os valores correlação dos dados de NDVI e GVI para os municípios estudados com os  
respectivos valores de produtividade. 
 

Safra_03/04 
NDVI 

Ref_ap Ref_Norm Data Imagem n 

R2 p-valor R2 p-valor 

21/11/03 36 5,9 0,154 NS 22,4 0,004* 
07/12/03 36 1,4 0,496 NS 12,3 0,036* 
23/12/03 36 0,3 0,756 NS 0,5 0,683 NS 
24/01/04 36 15,1 0,019* 6,0 0,150 NS 
09/02/04 36 26,9 0,001* 31,2 0,000* 
25/02/04 36 26,0 0,001* 27,9 0,001* 

Médio 36 51,4 0,000* 58,7 0,000* 
n – número de amostras utilizadas nas regressões; * correlação e regressão significativas com 95 % de confiança.  

 

Safra_03/04 
GVI 

Ref_ap Ref_Norm Data Imagem n 

R2 p-valor R2 p-valor 

21/11/03 36 7,1 0,117 NS 8,8 0,079 NS 
07/12/03 36 5,9 0,152 NS 3,2 0,294 NS 
23/12/03 36 2,3 0,376 NS 1,6 0,456 NS 
24/01/04 36 0,2 0,781 NS 3,7 0,260 NS 
09/02/04 36 43,8 0,000* 29,1 0,001* 
25/02/04 36 25,3 0,002* 25,8 0,002* 

Médio 36 43,0 0,000* 53,0 0,000 
n – número de amostras utilizadas  nas regressões; * correlação e regressão significativas com 95 % de confiança.   

 
 

A Tabela 2 mostra os valores de correlação gerados pela regressão entre os índices e os valores de produtividade. 
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Figura 4: Análise de regressão dos valores de índices versus produtividade, por município 

 
 
Pode-se observar que a perfomance dos dois índices, GVI e NDVI, transformados para reflectância 
normalizada, são muito próximos. A correlação linear entre GVI e produtividade foi de 0.72 enquanto 
para o NDVI foi de 0.76.  
 
 
 

A tabela 2 mostra os valores de correlação gerados pela regressão entre os 
índices e os valores de produtividade.
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Comparando os valores médios dos índices de vegetação com os valores de produtividade final 
apresentados pela Seab pode-se encontrar os seguintes resultados na Tabela 2. Na Tabela são 
mostrados os valores correlação dos dados de NDVI e GVI para os municípios estudados com os  
respectivos valores de produtividade. 
 

Safra_03/04 
NDVI 

Ref_ap Ref_Norm Data Imagem n 

R2 p-valor R2 p-valor 

21/11/03 36 5,9 0,154 NS 22,4 0,004* 
07/12/03 36 1,4 0,496 NS 12,3 0,036* 
23/12/03 36 0,3 0,756 NS 0,5 0,683 NS 
24/01/04 36 15,1 0,019* 6,0 0,150 NS 
09/02/04 36 26,9 0,001* 31,2 0,000* 
25/02/04 36 26,0 0,001* 27,9 0,001* 

Médio 36 51,4 0,000* 58,7 0,000* 
n – número de amostras utilizadas nas regressões; * correlação e regressão significativas com 95 % de confiança.  

 

Safra_03/04 
GVI 

Ref_ap Ref_Norm Data Imagem n 

R2 p-valor R2 p-valor 

21/11/03 36 7,1 0,117 NS 8,8 0,079 NS 
07/12/03 36 5,9 0,152 NS 3,2 0,294 NS 
23/12/03 36 2,3 0,376 NS 1,6 0,456 NS 
24/01/04 36 0,2 0,781 NS 3,7 0,260 NS 
09/02/04 36 43,8 0,000* 29,1 0,001* 
25/02/04 36 25,3 0,002* 25,8 0,002* 

Médio 36 43,0 0,000* 53,0 0,000 
n – número de amostras utilizadas  nas regressões; * correlação e regressão significativas com 95 % de confiança.   

 
 

A Tabela 2 mostra os valores de correlação gerados pela regressão entre os índices e os valores de produtividade. 
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Pode-se observar que a perfomance dos dois índices, GVI e NDVI, transfor-
mados para reflectância normalizada, são muito próximos. A correlação li-
near entre GVI e produtividade foi de 0.72 enquanto para o NDVI foi de 
0.76.
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Figura 5: Ciclo da soja mostrado pelo perfil de NDVI e GVI 
 
A Figura 5 mostra o perfil de crescimento da cultura da soja traduzido pelo índice de vegetação NDVI e 
GVI. Foi possível acompanhar o ciclo da cultura, mas não foi possível verificar no pico vegetativo, dia 
08/01/2004, e observar se realmente os índices saturaram, pois a imagem deste dia estava totalmente 
coberta de nuvens.  Pode-se observar também que foi possível identificar diferenças de datas de 
plantio. Alguns municípios têm seus ciclos mais tardios como os de Boa Esperança e Campo Mourão. 
Isto possibilita o acompanhamento e também melhora das estimativas de datas de plantio. 
 
 

CONCLUSÕES 
 
Foi possível monitorar a cultura de soja por meio de índices de vegetação NDVI e GVI oriundos de 
dados orbitais de média resolução; 
 
As regressões entre índices de vegetação e produtividade produziram correlações por volta de 70%; 
 
O GVI e NDVI apresentaram correlações com a produtividade muito próximas; 
 
É possível identificar datas diferentes de plantio pelo comportamento dos índices NDVI e GVI. 
 
Devido a esta similaridade o NDVI pode ser escolhido para monitoramento e estimativa de safra em 
soja em detrimento ao GVI, pois o GVI requer mais processamento e inclui mais bandas no seu cálculo. 
 
 

Figura 5: Ciclo da soja mostrado pelo perfil de NDVI e GVI

A figura 5 mostra o perfil de crescimento da cultura da soja traduzido pelo 
índice de vegetação NDVI e GVI. Foi possível acompanhar o ciclo da cultura, 
mas não foi possível verificar no pico vegetativo, dia 8/1/2004, e observar se 
realmente os índices saturaram, pois a imagem deste dia estava totalmente 
coberta de nuvens. Pode-se observar também que foi possível identificar dife-
renças de datas de plantio. Alguns municípios têm seus ciclos mais tardios 
como os de Boa Esperança e Campo Mourão. Isto possibilita o acompanha-
mento e também melhora das estimativas de datas de plantio.
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CONCLUSõES

Foi possível monitorar a cultura de soja por meio de índices de vegetação 
NDVI e GVI oriundos de dados orbitais de média resolução.

As regressões entre índices de vegetação e produtividade produziram corre-
lações por volta de 70%.

O GVI e NDVI apresentaram correlações com a produtividade muito próxi-
mas.

É possível identificar datas diferentes de plantio pelo comportamento dos ín-
dices NDVI e GVI.

Devido a esta similaridade o NDVI pode ser escolhido para monitoramento e 
estimativa de safra em soja em detrimento ao GVI, pois o GVI requer mais 
processamento e inclui mais bandas no seu cálculo.
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ABSTRACT

Vegetation indices are a product of remote sensing and have been used for vege-
tation and crop monitoring. The normalised difference vegetation index (NDVI) 
is one of the most used indices and reflects the vegetation biomass status. High 
temporal resolution satellites have enabled the acquiring of such indices very 
often, allowing the generation of temporal NDVI profiles, describing the crop 
biomass status throughout its phenological cycle. The objective of this work was 
to develop a method for the automatic generation of temporal NDVI profiles 
from several crop areas, trying to make such acquisition faster, more accurate 
and less labour-intensive. The methodology was applied to 29 municipal dis-
tricts in the west region of Paraná state, Brazil, in the soybean crop monitoring. 
AVHRR/NOAA and SPOT/vegetation data were used for system evaluation. 
The results showed that this methodology allowed the total automation of the 
NDVI values extraction and the development of temporal profiles from a large 
amount of crop areas. These activities were faster and less labour-intensive when 
compared with the manual method. Some quantitative parameters retrieved 
from the NDVI profiles showed correlation with the official municipal yield, es-
sentially when the whole crop season is considered. Some differences between 
AVHRR and SPOT data were realised and may be due to different sensor char-
acteristics and processing methods. The information provided by the described 
system can be useful for yield prediction models which use the spectral data as 
an input variable.
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INTRODUÇÃO E OBJETIVOS

As imagens de satélite são fonte importante de informações para modelos de 
previsão da produção agrícola. Um produto largamente utilizado são os índi-
ces de vegetação, sendo o Índice de Vegetação da Diferença Normalizada 
(Normalized Difference Vegetation Index – NDVI), proposto por Rouse et al. 
(1973), o mais comumente utilizado. Por apresentar estreita correlação com a 
biomassa verde (Justice & Hiernaux, 1986) e com o índice de área foliar (Pri-
ce, 1993), o NDVI tem sido utilizado no monitoramento de vegetações natu-
rais e de áreas agrícolas. A existência de plataformas orbitais com elevada re-
solução temporal (ex. AVHRR/NOAA, MODIS, SPOT/Vegetation) permite a 
geração desses índices com maior regularidade, o que favorece a análise e o 
monitoramento de culturas anuais de ciclo curto, com elevada dinâmica es-
pectral. Essa análise pode ser realizada por meio da construção de gráficos 
que descrevem o perfil temporal do NDVI, ou seja, o comportamento do ín-
dice de vegetação ao longo de todo o ciclo produtivo, mostrando a emergên-
cia da cultura, seu desenvolvimento, maturação e senescência (Labus et al., 
2002). Parâmetros quantitativos (Hill & Donald, 2003) podem ser extraídos 
dos perfis temporais, ou de parte deles, e correlacionados com valores de pro-
dutividade agrícola. Entretanto, quando este monitoramento é realizado num 
número excessivo de áreas agrícolas, torna-se trabalhoso, demanda tempo e 
nem sempre é feito de maneira precisa. Assim, o objetivo deste trabalho foi o 
de desenvolver um sistema para a geração automática dos perfis temporais de 
NDVI, produzindo saídas gráficas e tabulares do comportamento deste índice 
em um elevado número de áreas agrícolas, com fins ao desenvolvimento de 
um modelo de previsão de safras regional. Imagens AVHRR/NOAA (Advan-
ced Very High Resolution Radiometer/National Oceanic and Atmospheric 
Administration) e SPOT/Vegetation (Satellite Pour l’Observation de la Terre) 
foram utilizadas como fonte de dados para a avaliação do sistema, que utili-
zou como alvo a cultura da soja numa das maiores regiões de produtoras do 
Brasil.

METODOLOGIA

A metodologia proposta é baseada em informações em nível municipal e foi 
aplicada no monitoramento da cultura da soja na região oeste do estado do 
Paraná (figura 1), segundo maior produtor do Brasil e responsável por cerca 
de 20% da produção nacional. A safra analisada foi a dos anos 2003/2004.
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avaliação do sistema, que utilizou como alvo a cultura da soja numa das maiores regiões de produtoras 
do Brasil. 

METODOLOGIA 

A metodologia proposta é baseada em informações em nível municipal e foi aplicada no monitoramento 
da cultura da soja na região oeste do estado do Paraná (Figura 1), segundo maior produtor do Brasil e 
responsável por cerca de 20% da produção nacional. A safra analisada foi a dos anos 2003/2004.  
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Figura 1. Estado do Paraná e a área monitorada na avaliação do sistema. 

A Figura 2 mostra um fluxograma simplificado do sistema proposto, onde os valores de NDVI são 
coletados a partir de imagens de alta resolução temporal sobre áreas de soja de um dado município, 
delimitadas por meio de uma imagem de média ou alta resolução espacial. Todas as rotinas do sistema 
foram desenvolvidas em linguagem IDL (Interactive Data Language).

Para a extração dos valores de NDVI foram utilizadas imagens dos sensores AVHRR/NOAA e 
SPOT/Vegetation, ambos com cobertura diária e resolução espacial próxima a 1 km. As imagens 
AVHRR/NOAA foram obtidas em seu estado bruto do Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas 
Aplicadas à Agricultura (CEPAGRI/UNICAMP), sendo necessário o seu processamento para a geração 
dos valores diários de NDVI, que incluiu calibração radiométrica, georreferenciamento preciso, recorte 
da área de estudo e a geração de produtos, onde utilizou-se o sistema automático proposto por 
Esquerdo et al. (2006). Composições máximas decendiais de NDVI foram geradas por meio de uma 
rotina IDL, a fim de reduzir os efeitos da atmosfera e das sombras (Holben, 1986). 
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Figura 2. Fluxograma do sistema para geração automática dos perfis temporais de NDVI. 

Figura 1. Estado do Paraná e a área monitorada na avaliação do sistema.

A Figura 2 mostra um fluxograma simplificado do sistema proposto, onde os 
valores de NDVI são coletados a partir de imagens de alta resolução temporal 
sobre áreas de soja de um dado município, delimitadas por meio de uma ima-
gem de média ou alta resolução espacial. Todas as rotinas do sistema foram 
desenvolvidas em linguagem IDL (Interactive Data Language).
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Esquerdo et al. (2006). Composições máximas decendiais de NDVI foram geradas por meio de uma 
rotina IDL, a fim de reduzir os efeitos da atmosfera e das sombras (Holben, 1986). 
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Figura 2. Fluxograma do sistema para geração automática dos perfis temporais de NDVI.

Para a extração dos valores de NDVI foram utilizadas imagens dos sensores 
AVHRR/NOAA e SPOT/Vegetation, ambos com cobertura diária e resolução 
espacial próxima a 1 km. As imagens AVHRR/NOAA foram obtidas em seu 
estado bruto do Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à 
Agricultura (CEPAGRI/UNICAMP), sendo necessário o seu processamento 
para a geração dos valores diários de NDVI, que incluiu calibração radiomé-
trica, georreferenciamento preciso, recorte da área de estudo e a geração de 
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produtos, onde utilizou-se o sistema automático proposto por Esquerdo et al. 
(2006). Composições máximas decendiais de NDVI foram geradas por meio 
de uma rotina IDL, a fim de reduzir os efeitos da atmosfera e das sombras 
(Holben, 1986).

As imagens SPOT/Vegetation, cobrindo toda a América do Sul, foram obtidas 
do VITO (Flemish Institute for Technological Research) já em valores de NDVI, 
escalonados em 256 níveis. Foram utilizados dois tipos de composições de-
cendiais: VGT-S10 (imagem síntese incluindo o pixel de ‘melhor’ refletância 
no período) e VGT-D10 (imagem síntese de composição bidirecional). Maio-
res informações sobre o produto VGT-D10 podem ser obtidas em Duchemin 
et al. (2000). Ambos produtos foram recortados para o estado do Paraná e os 
valores digitais foram convertidos em valores reais de NDVI.

Para a localização das áreas de soja foi utilizada a classificação supervisionada 
da cena Landsat-TM 223/77, com 30 metros de resolução espacial. Para a ex-
tração de áreas com tamanhos compatíveis às imagens de baixa resolução es-
pacial, foi aplicado à imagem boolena classificada um filtro passa-baixas numa 
janela de 37 x 37 pixels, dando origem a uma imagem com valores flutuantes 
entre 0 e 1 (fazendo com que a parte central das grandes áreas de soja apresen-
tasse valor 1). A Figura 3 mostra um exemplo de como as áreas significativas 
de soja dentro do município de Toledo foram delimitadas.

Para cada município de entrada (representados por arquivos de máscaras mu-
nicipais), a rotina IDL verifica a existência de áreas de soja dentro de seus li-
mites. Se existirem, a rotina faz a busca dos valores de NDVI dessas áreas em 
cada uma das composições máximas decendiais, gerando os perfis temporais. 
Em cada município é gerado um perfil médio, no qual são calculados parâme-
tros quantitativos, como área integrada, valor médio, somatória e amplitude 
(diferença entre os valores máximos e mínimos no período), que são exporta-
dos para uma planilha.

Os parâmetros quantitativos foram mais tarde analisados e correlacionados 
aos valores oficiais de produtividade municipal, gerados pelo SEAB/DERAL 
(Departamento de Economia Rural da Secretaria de Agricultura e Abasteci-
mento do Paraná).
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As imagens SPOT/Vegetation, cobrindo toda a América do Sul, foram obtidas do VITO (Flemish Institute 
for Technological Research) já em valores de NDVI, escalonados em 256 níveis. Foram utilizados dois 
tipos de composições decendiais: VGT-S10 (imagem síntese incluindo o pixel de “melhor” refletância no 
período) e VGT-D10 (imagem síntese de composição bidirecional). Maiores informações sobre o 
produto VGT-D10 podem ser obtidas em Duchemin et al. (2000). Ambos produtos foram recortados 
para o estado do Paraná e os valores digitais foram convertidos em valores reais de NDVI. 
 
Para a localização das áreas de soja foi utilizada a classificação supervisionada da cena Landsat-TM 
223/77, com 30 metros de resolução espacial. Para a extração de áreas com tamanhos compatíveis às 
imagens de baixa resolução espacial, foi aplicado à imagem boolena classificada um filtro passa-baixas 
numa janela de 37 x 37 pixels, dando origem a uma imagem com valores flutuantes entre 0 e 1 (fazendo 
com que a parte central das grandes áreas de soja apresentasse valor 1). A Figura 3 mostra um 
exemplo de como as áreas significativas de soja  dentro do município de Toledo foram delimitadas. 
 
Para cada município de entrada (representados por arquivos de máscaras municipais), a rotina IDL 
verifica a existência de áreas de soja dentro de seus limites. Se existirem, a rotina faz a busca dos 
valores de NDVI dessas áreas em cada uma das composições máximas decendiais, gerando os perfis 
temporais. Em cada município é gerado um perfil médio, no qual são calculados parâmetros 
quantitativos, como área integrada, valor médio, somatória e amplitude (diferença entre os valores 
máximos e mínimos no período), que são exportados para uma planilha.  
 
Os parâmetros quantitativos foram mais tarde analisados e  correlacionados aos valores oficiais de 
produtividade municipal, gerados pelo SEAB/DERAL (Departamento de Economia Rural da Secretaria 
de Agricultura e Abastecimento do Paraná). 
 

  

 
Figura 3. Exemplo da extração das áreas de soja no município de Toledo: imagem boolena com as áreas de soja (a) e filtrada 

(b), com valores entre 0 e 1. As regiões em branco de (b) representam as grandes áreas de soja. 
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Figura 3. Exemplo da extração das áreas de soja no município de Toledo:  
imagem boolena com as áreas de soja (a) e filtrada (b), com valores entre 0 e 1.  

As regiões em branco de (b) representam as grandes áreas de soja.

RESULTADOS E CONCLUSõES

Foram monitorados os 29 municípios de maior produção de soja na região oes-
te do Estado do Paraná, coberta pela cena Landsat 223/77. Para cada município 
foram gerados um gráfico com os perfis de NDVI e uma planilha contendo os 
parâmetros quantitativos extraídos dos perfis. A figura 4 mostra os gráficos dos 
perfis gerados para o município de Assis Chateaubriand a partir das três fontes 
de NDVI utilizadas neste trabalho. As partes em cinza abaixo do perfil repre-
sentam o período de cultivo, que na região acontece entre o segundo decêndio 
de outubro e primeiro decêndio de março. Devido ao curto período entre as 
datas (10 dias), verificou-se a presença de nuvens nas composições máximas, 
cujos pixels foram marcados com valores específicos em ambos sensores. Tais 
pixels foram então retirados da análise e seus valores substituídos pela média 
das composições adjacentes, favorecendo a geração de perfis mais suaves e com 
menores oscilações decorrentes de fatores não relacionados à cultura.
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Figura 4. Perfis temporais de NDVI do município de Assis Chateaubriand: AVHRR (a), VGT-S10 (b) e VGT-D10. 

Neste município, tomado como exemplo, foram gerados 99 perfis de NDVI de áreas de soja, sendo que 
a linha em vermelho representa o perfil médio municipal. Analisando-se as três curvas nota-se que as 
composições AVHRR (Figura 4a) apresentam valores de NDVI menores em relação às composições 
SPOT/Vegetation, numa diferença média de 0,15. Esse fato pode estar relacionado às características 
dos sensores utilizados, como por exemplo as faixas espectrais, que são mais estreitas nos canais do 
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relacionada ao nível de processamento das imagens, que no caso do sensor SPOT/Vegetation 
apresenta correção atmosférica, o que atenua o efeito de gases e aerossóis, aumentando os valores de 
refletância nos canais que dão origem ao NDVI. 

Apesar da diferença entre a escala de valores dos sensores AVHRR e SPOT/Vegetation, verificou-se 
um mesmo comportamento do NDVI entre as três curvas geradas, com valores baixos no início do 
desenvolvimento, aumentando conforme a cultura ganhava biomassa até um pico vegetativo, a partir do 
qual os valores decresceram até os patamares iniciais, de solo exposto ou palhada. Os pontos de início 
e fim do ciclo cultural foram definidos visualmente, conforme o comportamento do NDVI. Nos três casos, 
o início se deu no terceiro decêndio de outubro e o fim no primeiro decêndio de março, com exceção 
dos dados VEG-D10 (c), que mostraram o término da safra no terceiro decêndio de fevereiro.  

Os parâmetros quantitativos foram mensurados em cinco períodos distintos ao longo da curva do NDVI: 
durante todo o ciclo e entre o início até 10, 20, 30 e 40 dias antes do término da safra. As correlações 
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Figura 4. Perfis temporais de NDVI do município de Assis Chateaubriand:  
AVHRR (a), VGT-S10 (b) e VGT-D10.
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Neste município, tomado como exemplo, foram gerados 99 perfis de NDVI de 
áreas de soja, sendo que a linha em vermelho representa o perfil médio muni-
cipal. Analisando-se as três curvas nota-se que as composições AVHRR  
(figura 4a) apresentam valores de NDVI menores em relação às composições 
SPOT/Vegetation, numa diferença média de 0,15. Esse fato pode estar relacio-
nado às características dos sensores utilizados, como por exemplo as faixas 
espectrais, que são mais estreitas nos canais do visível e infravermelho próxi-
mo no sensor SPOT/Vegetation. Outra causa dessa diferença pode estar rela-
cionada ao nível de processamento das imagens, que no caso do sensor SPOT/
Vegetation apresenta correção atmosférica, o que atenua o efeito de gases e 
aerossóis, aumentando os valores de refletância nos canais que dão origem ao 
NDVI.

Apesar da diferença entre a escala de valores dos sensores AVHRR e SPOT/
Vegetation, verificou-se um mesmo comportamento do NDVI entre as três 
curvas geradas, com valores baixos no início do desenvolvimento, aumentan-
do conforme a cultura ganhava biomassa até um pico vegetativo, a partir do 
qual os valores decresceram até os patamares iniciais, de solo exposto ou pa-
lhada. Os pontos de início e fim do ciclo cultural foram definidos visualmen-
te, conforme o comportamento do NDVI. Nos três casos, o início se deu no 
terceiro decêndio de outubro e o fim no primeiro decêndio de março, com 
exceção dos dados VEG-D10 (c), que mostraram o término da safra no tercei-
ro decêndio de fevereiro.

Os parâmetros quantitativos foram mensurados em cinco períodos distintos 
ao longo da curva do NDVI: durante todo o ciclo e entre o início até 10, 20, 30 
e 40 dias antes do término da safra. As correlações entre tais parâmetros e os 
valores de produtividade municipal são mostrados nas tabelas 1, 2 e 3, para os 
dados AVHRR, VGT-S10 e VGT-D10, respectivamente.

Parâmetros
Períodos

Ciclo inteiro 10 dias antes 20 dias antes 30 dias antes 40 dias antes
Área Integrada 0.78 (0.61) 0.75 (0.57) 0.70 (0.49) 0.59 (0.34) 0.50 (0.21)
Somatório 0.79 (0.62) 0.78 (0.60) 0.74 (0.54) 0.65 (0.42) 0.56 (0.31)
V. Médio 0.83 (0.68) 0.79 (0.62) 0.73 (0.54) 0.70 (0.49) 0.57 (0.33)
Amplitude -0.34 (0.11)

Tabela 1. Correlação r e (r2) entre os parâmetros quantitativos extraídos dos perfis 
municipais e a produtividade municipal, em diferentes períodos do ciclo, utilizando dados 

AVHRR.
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Parâmetros
Períodos

Ciclo inteiro 10 dias antes 20 dias antes 30 dias antes 40 dias antes
Área Integrada 0.74 (0.55) 0.69 (0.48) 0.60 (0.36) 0.54 (0.29) 0.49 (0.24)
Somatório 0.75 (0.57) 0.73 (0.54) 0.66 (0.44) 0.57 (0.33) 0.53 (0.28)
V. Médio 0.79 (0.62) 0.75 (0.56) 0.63 (0.40) 0.50 (0.25) 0.43 (0.18)
Amplitude -0.40 (0.16) - - - -

Tabela 2. Correlação r e (r2) entre os parâmetros quantitativos extraídos dos perfis 
municipais e a produtividade municipal, em diferentes períodos do ciclo, utilizando dados 

VGT-S10.

Parâmetros
Períodos

Ciclo inteiro 10 dias antes 20 dias antes 30 dias antes 40 dias antes
Área Integrada 0.80 (0.63) 0.76 (0.58) 0.72 (0.52) 0.69 (0.48) 0.67 (0.45)
Somatório 0.79 (0.62) 0.78 (0.61) 0.75 (0.56) 0.71 (0.50) 0.68 (0.47)
V. Médio 0.81 (0.66) 0.73 (0.54) 0.67 (0.45) 0.61 (0.37) 0.61 (0.37)
Amplitude -0.38 (0.14) -

Tabela 3. Correlação r e (r2) entre os parâmetros quantitativos extraídos dos perfis 
municipais e a produtividade municipal, em diferentes períodos do ciclo, utilizando dados 

VGT-D10.

Em todos os casos analisados, as correlações NDVI x produtividade dimi-
nuem na medida em que menores partes da curva são analisadas (períodos 
mais curtos). As maiores correlações ocorreram quando se considerou o ciclo 
todo, alcançando o valor máximo, nos dados analisados, de r=0,83 (r2=0,68), 
no caso das composições AVHRR, indicando que este índice de vegetação 
apresenta forte correlação com a produtividade da soja nesses municípios. 
Quando considerado o perfil todo, verificou-se que o parâmetro valor médio 
foi o que apresentou melhor correlação, embora os parâmetros área integrada 
e somatório tenham apresentado valores similares. Já o parâmetro amplitude 
apresentou as piores correlações e não deve ser proposto para análises deste 
tipo. Considerando o menor período, correspondente ao início da safra até 40 
dias antes da colheita, os dados do sensor VGT-D10 foram os que apresenta-
ram os melhores resultados, embora os valores de correlação nesse período 
sejam significativamente menores em relação às análises feitas no perfil todo.

A metodologia proposta mostrou-se eficiente na extração de perfis temporais 
de NDVI sobre áreas agrícolas em nível municipal. A extração dos valores 
espectrais, assim como o desenvolvimento dos perfis temporais de um eleva-
do número de áreas se mostraram totalmente automáticos, reduzindo o tem-
po e trabalho gastos caso isso fosse feito manualmente. Os parâmetros quan-
titativos área integrada, somatório e valor médio apresentaram correlação 
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com a produtividade, principalmente ao considerar o ciclo todo, e podem ser 
utilizados em modelos de previsão agrícola que considerem variáveis espec-
trais.
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ABSTRACT

The presentation discusses the WebMaps project, a multidisciplinary effort de-
veloped at UNICAMP, Brazil, involving computer scientists and experts on agri-
cultural and environmental sciences, whose goal is to develop a platform based 
on web services for agro-environmental planning. One big challenge concerns 
providing users with the means to interact with, summarise and analyse long 
time series of satellite images. This analysis must correlate these series, for arbi-
trary temporal intervals and regions, with data streams from distinct kinds of 
weather sensor networks (for rainfall, humidity, temperature, etc.). Additional 
sources include data to allow the characterisation of a region (e.g. relief or soil 
properties), crop physiological characteristics and productivity. Data quality 
and provenance are important factors, directly influencing analysis results. Be-
sides massive data volumes, several other factors complicate data management 
and analysis. Heterogeneity is a big barrier — many kinds of data need to be 
considered, and weather sensors are varied and often faulty. Moreover, data cor-
relations must consider a variety of time-warp factors. For instance, the effect of 
rainfall in a region, combined with temperature and soil parameters, takes 
months to be reflected in vegetation growth detected by satellite imagery. Still 
other factors cannot be directly measured, being derived from primary sources 
such as images. Furthermore, there is a wide range of user profiles, with many 
kinds of analysis and summarisation needs. The first prototype is available, con-
centrating on spatio-temporal analysis of image series, creating graphs that show 
vegetation evolution in arbitrary areas. Present data management efforts in-
clude analysis of time series co-evolution, visualisation, annotation, and prove-
nance management. Already financed by the Brazilian government, part of this 
project has now been submitted for joint financing by Brazil and Germany.
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INTRODUÇÃO E OBJETIVOS

O trabalho apresenta resultados do projeto WebMAPS, apoiado pelo CNPq 
(Brasil). O objetivo do WebMAPS é disponibilizar, na Web, um sistema que 
permita processar dados científicos heterogêneos de diversas fontes, a partir 
da especificação de serviços Web que gerenciem estes dados. O objetivo final 
é o estabelecimento de uma plataforma base para a formulação, implementa-
ção e avaliação de políticas integradas de planejamento agrícola. Este projeto 
iniciou em 2003 e já tem vários resultados, tanto do ponto de vista de publi-
cações e alunos formados, quanto de implementação. Envolve pesquisadores 
de três unidades da UNICAMP — do Instituto de Computação, da Faculdade 
de Engenharia Agrícola e do CEPAGRI (Medeiros et al 2005). Ao contrário da 
maioria dos sistemas semelhantes no resto do mundo, a ênfase deste projeto é 
em pesquisa em Computação, motivado por problemas em Ciências Agrárias. 
Com isto, estão surgindo soluções para problemas importantes na Computa-
ção, que podem ser usadas para resolver questões de planejamento agrícola e 
monitoramento de safra.

Do lado computacional, estão sendo especialmente estudados pontos em 
aberto nas áreas de grandes bancos de dados multimídia e algoritmos para 
manipulá-los, engenharia de software de grandes sistemas, processamento di-
gital de imagens, redes de alto desempenho, e interfaces multimodais. Além 
disso, o projeto vem atuando na formação multidisciplinar de recursos huma-
nos. Do lado de Ciências Agrárias, os estudos vêm envolvendo aspectos de 
sensoriamento remoto, desenvolvimento de novas metodologias de previsão 
de safra, especificação de novos métodos e ferramentas de apoio à decisão no 
domínio agrícola, dentre outros.

O sistema que está sendo desenvolvido dentro desta pesquisa conjunta é mo-
tivado pela necessidade da tomada de decisões tanto no âmbito governamen-
tal (apoio a políticas agrícolas) quanto no de cooperativas agrícolas e agro-
negócios. O diferencial deste projeto em relação a iniciativas internacionais 
de natureza semelhante são: (1) ênfase em pesquisa multidisciplinar em Com-
putação aplicada a Ciências Agrárias — na maioria das iniciativas, a pesquisa 
é centrada no último domínio e apenas utiliza recursos da Tecnologia da In-
formação; (2) adequação ao contexto geográfico brasileiro, com forte ênfase 
de dados obtidos via sensores; (3) utilização de novos resultados de pesquisa 
sobre a Web Semântica; (4) exploração, em tempo real, do conteúdo de ima-
gens, e não apenas de dados textuais; (5) consideração de aspectos de inte-
ração humano-computador em todas as etapas do projeto
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Dentre os resultados que vêm sendo obtidos ao longo dos anos, destacam-se:

(1) Novas técnicas, algoritmos, metodologias e software para sistemas Web 
avançados de informação, a partir de dados científicos espaço-temporais; (2) 
Modelos computacionais, métodos e ferramentas para reuso e gerenciamento 
de conteúdo digital; (3) Algoritmos e métodos para gerenciamento de séries 
temporais e suas correlações; (4) Uso de sensoriamento remoto e ferramentas 
computacionais para o planejamento agrícola; (5) Proposta de mecanismos 
para rastreabilidade de processos na agricultura; (6) Implantação de um siste-
ma que auxilie a tomada de decisão no setor agrícola; (7) Formação de mão de 
obra em vários níveis, com ênfase em multidisciplinariedade.

METODOLOGIA

A metodologia básica do projeto vem seguindo o ciclo estabelecido dentro da 
Engenharia de Software para desenvolvimento de sistemas, ou seja, análise de 
requisitos, especificação de módulos, especificação de casos teste, desenvolvi-
mento, testes com usuários e retorno à especificação de requisitos. Todo o 
trabalho vem sendo acompanhado por reuniões mensais dos participantes, 
com discussão envolvendo inclusive usuários externos (por exemplo, especia-
listas de cooperativas agrícolas). O processo vem também seguindo passos 
preconizados pela Semiótica Organizacional, que dirigiu o levantamento de 
requisitos e todas as etapas subsequentes (detalhes em (Schimiguel et al 2004, 
Schimiguel et al 2005).

Como o desenvolvimento do sistema vem sendo fortemente centrado em pes-
quisas em Engenharia de Software, muitas das metodologias envolvem teste 
de desempenho (vide Torres Zenteno et al 2006), com ênfase em serviços Web 
(Bussler et al, 2002). Ainda outros resultados deste trabalho envolvem cadeias 
produtivas (Bacarin et al 2004), e workflows (Fileto et al 2003). Um outro as-
pecto inovador é a ênfase em aspectos de sensoriamento remoto, envolvendo 
séries de imagens de satélite (Martinko et al 2000, Lunetta et al 2003). A cola-
boração entre grupos distintos usando como meio de colaboração dados geo-
gráficos (Maceachren e Brewer 2004) é uma das grandes motivações neste 
desenvolvimento.

A metodologia sendo utilizada poderá ser estendida para abranger parceiros 
de outros países, aproveitando a rede que será estabelecida e discutida duran-
te o Workshop em Montevidéu. Apenas para ilustrar alguns dos resultados e 
pontos de vista, seja a cópia de tela a seguir.
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Esta figura mostra o resultado de uma consulta ao sistema WebMAPS, na Web, para a qual o usuário 
forneceu a indicação da região de interesse e do período para o qual gostaria de ver a evolução dos 
valores NDVI. Ela usa como base um conjunto de 100 imagens MODIS das regiões Sul e Sudeste do 
Brasil. Para o usuário, a curva indica o comportamento da cultura (no caso, cana) naquela região ao 
longo do tempo. Este comportamento pode ser relacionado a coletas obtidas para fenômenos 
associados (chuva, temperatura) e à produtividade da cultura para a mesma região e periodo. Isto 
permite diferentes ações aos usuários, dependendo do perfil (agricultor,agência governamental, 
pesquisador): 

• Monitorar o comportamento da cultura na região, cotejando-o com outros periodos e outras 
regiões; 

• Fazer previsão de produção futura; 
• Estabelecer políticas de gerenciamento agrícola para a região; 
• Desenvolver novos modelos de avaliação de produção a partir de dados de sensoriamento 

remoto. 

Do ponto de vista da Computação, entretanto, a cópia de tela corresponde à materialização, via código, 
de vários aspectos de pesquisa de ponta,ressaltando-se 

• Integração de pesquisa em processamento de imagens e bancos de dados geográficos, para 
grandes volumes de dados heterogêneos; 

• Implementação de novos métodos de teste de software para a Web, com \^enfase em 
distribuição, confiabilidade e tolerância a falhas; 

• projeto de interface de software geográfico para a Web, a partir de pesquisa em semiótica; 
• Aplicação de metodologias de engenharia de software e semiótica ao desenvolvimento e 

integração de software centrados em cooperação; 
• Uso de técnicas e padrões da Web semântica para aumentar a interoperabilidade entre fontes 

de dados distintas. 

Esta figura mostra o resultado de uma consulta ao sistema WebMAPS, na 
Web, para a qual o usuário forneceu a indicação da região de interesse e do 
período para o qual gostaria de ver a evolução dos valores NDVI. Ela usa 
como base um conjunto de 100 imagens MODIS das regiões Sul e Sudeste do 
Brasil. Para o usuário, a curva indica o comportamento da cultura (no caso, 
cana) naquela região ao longo do tempo. Este comportamento pode ser rela-
cionado a coletas obtidas para fenômenos associados (chuva, temperatura) e 
à produtividade da cultura para a mesma região e periodo. Isto permite dife-
rentes ações aos usuários, dependendo do perfil (agricultor,agência governa-
mental, pesquisador):

• monitorar o comportamento da cultura na região, cotejando-o com out-
ros periodos e outras regiões;

• fazer previsão de produção futura;
• estabelecer políticas de gerenciamento agrícola para a região;
• desenvolver novos modelos de avaliação de produção a partir de dados de 

sensoriamento remoto.

Do ponto de vista da Computação, entretanto, a cópia de tela corresponde à ma-
terialização, via código, de vários aspectos de pesquisa de ponta, ressaltandose
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• integração de pesquisa em processamento de imagens e bancos de dados 
geográficos, para grandes volumes de dados heterogêneos;

• implementação de novos métodos de teste de software para a Web, com 
ênfase em distribuição, confiabilidade e tolerância a falhas;

• projeto de interface de software geográfico para a Web, a partir de pesqui-
sa em semiótica;

• aplicação de metodologias de engenharia de software e semiótica ao 
desenvolvimento e integração de software centrados em cooperação;

• uso de técnicas e padrões da Web semântica para aumentar a interopera-
bilidade entre fontes de dados distintas.

Esta variedade de objetivos e pontos de vista mostra a complexidade do pro-
blema, e ao mesmo tempo justifica a sua inserção em projetos de ampla enver-
gadura, como aqueles pretendidos pela rede a ser discutida no Workshop.

RESULTADOS E CONCLUSõES

O trabalho sendo desenvolvido há três anos na UNICAMP já vem rendendo 
vários frutos, Além do software cuja tela ilustra a seção anterior, software 
(protótipo Web), houve publicações (10 artigos revistas internacionais, 25 ar-
tigos em congresso — 10 internacionais) e formação de 11 mestres e 2 douto-
res em Computação e em Ciências Agrárias.

Acaba de ser renovado por mais 2 anos com financiamento do CNPq, e foi 
alvo de um pedido recente de financiamento conjunto Brasil – Alemanha 
(IUB-UNICAMP), dentro de um acordo bilateral. Caso seja aprovado, isto 
permitirá a utilização de software desenvolvido na Alemanha, com padrões 
usados em todo o mundo, para gerenciamento das imagens. Além disso, per-
mitirá que os parceiros do lado europeu possam usar os algoritmos e métodos 
sendo desenvolvidos no Brasil.

Além dos resultados de pesquisa e formação de recursos humanos, o projeto 
visa produzir tecnologia de informação para apoio a políticas agrícolas. Servi-
rá, dentre outros, como base para agilizar a tomada de decisões ligadas a ati-
vidades como: planejamento agrícola, monitoramento e planejamento de 
operações agrícolas e gerenciamento de agronegócios Consolidará, também, 
o domínio da área de desenvolvimento de ferramentas para apoio à decisão 
voltadas a agricultura, o que resultará em maior independência tecnológica, 
com consequente aumento de competitividade das soluções desenvolvidas.
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The third day of the workshop was divided in two parts. The morning sessions 
were occupied by presentations about opportunities for research projects and 
scientific exchange offered by the European Commission, and a presentation 
by CONAB (Brazilian Agency for Food Supply, Ministry of Agriculture) about 
the ‘Geosafras’ project, a project carried out by a network of institutions (uni-
versities, research institutes and government agencies) to develop and im-
prove methodologies for crop monitoring and yield estimates in Brazil.

The first presentation was done by Dr Laura Diaz-Arnesto, International Re-
lations & Projects Area, Ministry of Education and Culture (Uruguay), and 
National Contact Point for the framework programmes of the EU. She presen-
ted the EU seventh framework programme and described how the South 
America Scientific Network could fit into the programme and submit joint 
projects. This was followed by the presentation of Jerome Poussielgue, Head 
of Cooperation at the EC Delegation in Uruguay, about the ALBAN pro-
gramme and opportunities for training and exchange of post-graduate stu-
dents and professionals.

The presentation by CONAB was done by Mr Airton Camargo, responsible 
for the Geosafras project, who described how the project and network of ins-
titutions were created as well as some results obtained so far. The idea was to 
present to the participants an example of a similar network with the same 
objectives, on a smaller scale.

The morning session was closed with the proposal of main themes to be dis-
cussed by workgroups in the afternoon.

The afternoon sessions was used to form workgroups, divided in the main 
themes of study/research/cooperation detected during the previous sessions. 
Hence, the groups were:

—  Meteorological/agrometeorological methods
—  Remote sensing
—  Information systems for crop monitoring

The groups were formed so as to have, when possible, at least one person from 
each participating institution, and the task was to list the main topics of stud-
ies, people involved in each topic and basic needs to carry out the studies.  
The groups produced short proposals, shown below, that could be basis for a 
networking cooperation project.
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(a) Meteorological/agrometeorological methods

The theme was proposed because of the perception that there is a great poten-
tial for using regional meteorological data estimated by models (e.g. ECMWF). 
Another aspect considered was climate change and its influence on crop pro-
duction. But, in order to spread the use of such data, and have a reliable analy-
sis of climate change impacts, it is necessary to go through a calibration pro-
cess to check the validity of the models for different regions.

Main objective: to obtain reliable input data for crop yield models

Topics of interest

(a1) Calibration of meteorological estimates from ECMWF in areas of interest

Objective: to test ECMWF data against ground reference data

— Daily data
• Average temperature
• Maximum temperature
• Minimum temperature

— Dekadal data
• Precipitation sum
• Evapotranspiration sum (ET0, Penman–Monteith)
• Global radiation sum

— Record length: period of analysis from 1974 to 2006

Methods

To compare point data with ECMWF estimates. For precipitation data the 
comparison will use interpolated point data

• Linear correlation
• d Willmott approach
• Bias error
• Adjusting time series to correct errors

(a2) Climatic change analysis

Objective: to identify future climate changes based on observed and estimated 
weather variables
— Weather variables
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—	 Temperature
—	 Precipitation
—	 Defining�crop�areas�of�interest
—	 Trend�analysis�of�time�series�(1974–2006)�of�observed�and�ECMWF�data
—	 Probability� distribution� analysis� of� each� decade� (change� in� distribution�

parameters�over�last�three�decades)
—	 Identify� impacts� caused� by� the� events� El� Niño/La� Niña� on� time� series�

trends.

Institutions�involved:
•� Instituto�Agronômico�de�Campinas�(IAC),�Brazil
•� Instituto�Nacional�de�Investigación�Agropecuaria�(INIA),�Uruguay
•� Instituto�Tecnológico�SIMEPAR,�Brazil
•� Unidad�de�Gestion�de�Riesgos,�Min.�de�Agricultura�y�Ganaderia�(UGR/

MAG),�Paraguay
•� Universidad�de�Buenos�Aires,�Argentina
•� Universidad�Nacional�de�Córdoba/CREAN,�Argentina
•� Universidade�Federal�do�Rio�Grande�do�Sul�(UFRGS),�Brazil
•� Universidade�Federal�Rural�de�Pernambuco�(UFRPE),�Brazil

(b)	Remote	Sensing

On�this�theme�methodologies�and�demands�to�further�improve�the�use�of�re-
mote�sensing�techniques�in�crop�monitoring�and�yield�forecasting�were�dis-
cussed.�The�use�of�C-NDVI�was�generally�acknowledged�as�a�way�to�improve�
the�analysis�of�crop�cycle�profiles�as�well�as�any�spectral�model.�So�the�genera-
tion�of�better�resolution�land�cover�mapping�was�considered�essential�for�all�
agricultural�areas.

Objectives
Generation�of�land�cover�maps�through�digital�image�classification
Generation�of�crop�masks
Generation�of�C-NDVI�images�by�JRC
Generation�of�C-NDVI�images�by�the�Mercosur�Groups
Test�of�C-NDVI�images

Input Data
For�land�cover:�Landsat�(30m)�and�CBERS�II�(20m)�imagery
For�C-NDVI:�SPOT�VEGETATION,�NOAA�–AVHRR�and�MODIS�imagery
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Areas
Argentina:�Pampeana�Region
Uruguay:�whole�country
Paraguay:�Eastern�Region�(Alto�Parana,�Canindeyú,�Caaguazú,�Itapua)
Brazil:�states�of�Rio�Grande�do�Sul�(RS),�Paraná�(PR),�Mato�Grosso(MT),�Ma-
ranhão�(MA)

Crops
Summer:�soy�and�maize
Winter:�winter�cereals

Resources
Landsat�images
Work�stations
GPS
Image�processing�software�licences
24�research�assistants�(Junior,�MSc,�PhD)

Institutions�involved:
•� Instituto�Nacional�de�Investigación�Agropecuaria�(INIA),�Uruguay
•� Instituto�Tecnológico�SIMEPAR,�Brazil
•� Unidad�de�Gestion�de�Riesgos,�Min.�de�Agricultura�y�Ganaderia�(UGR/

MAG),�Paraguay
•� Universidad�de�Buenos�Aires,�Argentina
•� Universidad�de�Cordoba/CREAN,�Argentina
•� CONAB-Ministry�of�Agriculture,�Brazil
•� Universidade�Estadual�de�Campinas�(UNICAMP),�Brazil
•� Universidade�Federal�do�Rio�Grande�do�Sul�(UFRGS),�Brazil
•� Universidade�Federal�Rural�de�Pernambuco�(UFRPE),�Brazil

(c)	Information	systems	for	crop	monitoring

On�this�theme�the�group�discussed�common�IT�problems�when�working�with�
crop�monitoring�systems,�like�difficulties�in�obtaining�data,�large�size�of�files,�
maintenance�of�home-made�download�programs,�fetching�specific�data�sub-
sets,�data�cost,�keeping�up-to-date�flow�of�data.�It�also�considered�the�adop-
tion�of�a�common�easy�and�user-friendly�language�and�integrated�tools�(e.g.�
statistics�and�GIS).�To�have�several�groups�working� in�a�scientific�network,�
some�logistic�and�communication�aspects�were�also�discussed.
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Objectives�(main�topics�to�be�approached)
•� Establish�some�basic�communication�infrastructure

—	 Mailing�list�(open)
—	 Web�site�to�consolidate�news�(host�at�JRC)

•� Define�a�standard�for�information�interchange�(e.g.�color�palette,�file�for-
mat�interchange,�geo-referencing�standard)

•� Develop�easy-to-use�tools�or�improve�the�interface�of�existing�ones
•� Improve�tool�integration

—	 Define/develop�new�software�(?)
—	 Integrate�existing�tools�(vast�set�of�options/operators/models)

•� Develop�a�web-based�integrated�tool�for�visualisation�and�modelling
•� Speed�up�result�generation
•� Schedule�visits�from�IT�people�to�the�participant�groups�to�get�to�know�

local�operations,�identify�demands�on�information�systems,�evaluate:
—	 Efficiency
—	 Capability
—	 Users’�perspective

•� Optimise�data�validation
•� Provide�a�tool�to�selected�data-subset�fetching�(e.g.�filter�by�coordinate�in�

space/time�or�conditions/predicates)
•� Integrate:

—	 Crop�growth�simulation
—	 Rainfall�prediction
—	 Pest�prediction
—	 Rainfall�maps/profile
—	 Data�analysis

•� Training� for� the� adopted� tools� taking� into� account� multi-disciplinary�
needs

•� Generate�a�shared�collection�of�cartographic�data
•� Access�from�non-technical�people�to�the�end-products�and�results

Institutions�involved:
•� Instituto�Nacional�de�Investigación�Agropecuaria�(INIA),�Uruguay
•� Unidad�de�Gestion�de�Riesgos,�Min.�de�Agricultura�y�Ganaderia�(UGR/

MAG),�Paraguay
•� Universidad�de�Buenos�Aires,�Argentina
•� Universidad�de�Cordoba/CREAN,�Argentina
•� Universidade�Estadual�de�Campinas�(UNICAMP),�Brazil
•� Universidade�Federal�do�Rio�Grande�do�Sul�(UFRGS),�Brazil
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Abstract
The increasing importance of South American agriculture in the international market 
has emphasised the need for accurate and timely information about crop development 
and production. In recent decades the use of remote sensing and agrometeorological 
data in crop monitoring systems has become the subject of studies for government and 
research institutions in the region.
In November 2002, at the Centro de Relevamiento y Evaluación de Recursos Agrícolas 
y Naturales (CREAN) of the Universidad Nacional de Córdoba, Argentina, South 
American experts and representatives of JRC and FAO held the first meeting entitled 
Workshop on Crop Monitoring and Forecasting — Tools for Early Warning in 
Food Security, to discuss crop monitoring systems as well as to develop the basis for a 
cooperation network to facilitate the exchange of data and methodologies. Proposals 
for joint projects and cooperation came out as a result of that workshop.
From 2005, JRC has implemented regular bulletins of crop monitoring in the region, 
more specifically covering the Mercosur + Bolivia, and has reestablished contacts with 
local institutions in order to restore the cooperation and the formation of the South 
America Scientific Network on Crop Monitoring and Forecasting.
The South America scientific network, between JRC and local institutions, is a key part 
of the activities of ‘Crop monitoring for food security in South America’. The coopera-
tion aims to better calibrate the data used for bulletin generation as well as data ex-
change to improve local activities in crop monitoring. As a result of previous contacts 
(Mission in September 2005), a network with nine institutions was created and JRC/
IPSC/Agrifish/MARS-FOOD made available meteo/remote sensing data to be used 
during the last summer cropping season.
In this context, the promotion of workshops was seen as a strategy for improving the 
network activities and cooperation between JRC and the groups involved.
The main goal of the Second International Workshop on Crop Monitoring and 
Forecasting in South America was to gather the institutions and groups participating 
in the scientific network to show past and recent activities on crop monitoring, as well 
as results and data comparison. This workshop also aimed at discussing actual possi-
bilities for future cooperation involving local groups participating in scientific ex-
change programmes and joint projects for methodological development and improve-
ment of crop monitoring information systems for the region. This publication contains 
the papers presented during the workshop.
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