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Resumo 

O artigo apresenta a automatização da identificação e estimativas de área da mandioca utilizando 

imagens do sensor TM do satélite Landsat. O sensoriamento remoto deve ser utilizado para oferecer 

informações com o intuito de reduzir as incertezas no preço da mandioca industrial no Brasil. 

Pretendeu-se verificar a possibilidade de identificar automaticamente as áreas de mandioca 

produzidas no Paraná, na microrregião de Paranavaí, maior região brasileira de produção de fécula, 

por meio das imagens do sensor Thematic Mapper do satélite Landsat 5. No levantamento de campo 

foram anotadas informações sobre as épocas de plantio e tipo de cultivo. Como também, 

fotografados os plantios. Utilizou software de geoprocessamento que permitiu visualizar as imagens 

e ofereceu ferramentas para delimitação e identificação dos perímetros de cultivos de mandioca. 

Esses perímetros foram utilizados para validar os resultados da classificação automática. Os três 

classificadores não supervisionados utilizados, K-Means, Fuzzy K-Means e Isodata, não 

apresentaram eficácia para identificar os plantios de mandioca. A razão pela impossibilidade da 

aplicação das imagens do sensor TM/Landsat 5 na identificação automática dos cultivos de 

mandioca é devido a confusão espectral que não conseguiu identificar os plantios de mandioca. Os 

resultados mostraram que os classificadores automáticos não conseguiram separar o cultivo da 

mandioca de outros cultivos e solos. A alternativa para contornar esse problema será colocar em 

prática a identificação manual ou continuar a pesquisa em busca de um método automático que 

consiga identificar e quantificar os cultivos de mandioca, o que necessitará de novos tipos de 

imagens com resolução espacial e espectral maior. 
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Introdução 

A origem da mandioca (Manihot esculenta Crantz) está na região amazônica brasileira.  Os índios já 

a utilizavam e, depois da chegada dos portugueses no Brasil, ela foi disseminada em outros 

continentes, principalmente a África e a Ásia. A mandioca teve um papel importante para a 

alimentação dos escravos e, na África, se fixou como um alimento de base da população. É uma das 

culturas alimentares mais importantes e difundidas no mundo e suas raízes são valiosa fonte de 

carboidratos (SILVA et al., 2011). Em 2010 os principais países produtores de mandioca no mundo 

eram a Nigéria, a República Democrática do Congo, o Brasil, a Indonésia e a Tailândia 

(FAOSTAT, 2012). 

O plantio da mandioca ocorre em todo o território nacional (IBGE, 2012), mas as unidades 

processadoras mais modernas, essencialmente de amido, estão concentradas na Região Sul, em 

empresas de pequeno porte ou de elevado investimento. Rós et al. (2011) acreditam que mesmo a 

mandioca sendo cultivada em todos os estados brasileiros, é necessária aumentar o número de 

informações específicas sobre as cultivares mais utilizadas.  

A mandioca é matéria-prima para vários produtos derivados, como farinha, ração animal, álcool, 

papel, têxteis, adoçantes, alimentos preparados e produtos biodegradáveis. O grau de processamento 

e os requisitos técnicos tendem a aumentar da forma in natura para os amidos modificados (IFAD, 



2001). O produto mais moderno da mandioca é o amido, que é utilizado em varias aplicações como 

alimentos preparados. 

No Brasil, o maior produtor de mandioca industrial para uso em fecularias é o estado do Paraná. A 

região noroeste paranaense destaca-se no cenário nacional por possuir a maior área de mandioca 

industrial do Brasil, principalmente na microrregião de Paranavaí. Destaca-se também pelo elevado 

número de indústrias de amido da mandioca instaladas na região (VILPOUX, 2008). 

O problema principal a ser superado pelo setor de amido de mandioca no Brasil é a instabilidade da 

oferta, que se traduz por grandes variações de preços. A instabilidade do setor afeta a rentabilidade 

das empresas e dos produtores. Períodos de grande produção, com preços baixos, desestimulam os 

produtores, enquanto períodos de falta de matéria-prima, com preços altos, prejudicam os mercados 

consumidores, com troca para produtos alternativos, principalmente amido de milho, que possui 

regularidade na oferta e menor sazonalidade de preços (VILPOUX, 2010 e 2011e FELIPE, 2010). 

A situação é confirmada por Goebel (2005) que assevera que a quantidade de mandioca disponível 

é inconstante, sendo origem dos obstáculos em todo o setor. A solução para esse problema passa 

pelo aumento das informações disponíveis sobre cultivo de mandioca. O fornecimento de 

informações sobre a quantidade de área plantada pode ajudar a planejar o plantio, evitando o 

excesso ou a falta de matéria-prima. 

O levantamento de campo sobre área plantada é uma das alternativas para aumentar a informação 

disponível. A previsão de safra no Brasil é feita através de estimativa anual da produção agrícola 

em nível nacional, usando questionários aplicados diretamente aos produtores ou às entidades 

relacionadas à atividade agrícola em cada região. A obtenção de dados confiáveis através dessa 

metodologia é difícil, lenta e onerosa e implica sempre um alto grau de subjetividade. A extensão e 

peculiaridades regionais e sazonais do território brasileiro podem introduzir erros suficientes nos 

resultados desse tipo de avaliação para invalidar seu uso (FONTANA, 2000). 

A estimativa de área da mandioca pode monitorar a área plantada e oferecer informações que 

reduzem a incerteza nos preços da mandioca industrial e minimizam o sobe e desce dos preços 

pagos pela mandioca. Essas informações diminuem a possibilidade da ação de agentes oportunistas 

no setor. É possível a estimativa da área de mandioca por imagens de satélites com o uso de 

métodos de interpretação visual, método que permite grande precisão na estimativa. No entanto, 

este método é adaptado para regiões pequenas, como a microrregião de Paranavaí, onde concentra-

se a maior produção de mandioca industrial do Brasil, mas torna-se demorado e oneroso para a 

avaliação da área de cultivo em regiões extensas, como o Estado do Paraná.  

Richads e Jia (2006) também consideram que o método de interpretação visual, ou 

fotointerpretação, é eficaz apenas para áreas pequenas. Os autores consideram que a aplicação desse 

método em áreas extensas pode gerar estimativas imprecisas de área, pois a análise visual é baseada 

na habilidade do ser humano que pode deixar de considerar informações presentes na imagem. O 

analista, por exemplo, é incapaz de discriminar o limite da resolução radiométrica disponível. 

Quando ocorre o uso do computador para automatizar a identificação, a análise possibilita verificar 

todos os pixels. A automação considera também o aspecto multidimensional da imagem, a plena 

resolução radiométrica.  

A partir da constatação dos limites do método de interpretação visual, alternativas de análise devem 

ser encontradas para facilitar a previsão da área plantada com mandioca industrial usada para 

produção de fécula. A alternativa encontrada é a aplicação de métodos automatizados, conhecidos 

como classificações de imagens. O objetivo da pesquisa foi de verificar a possibilidade de uso 

desses métodos automatizados para avaliar a área plantada de mandioca industrial no Brasil.  

A produção brasileira de mandioca destinada á indústria de amido está concentrada na região 

Centro-Sul do país, nos Estados do Paraná (71%), Mato Grosso do Sul (14 %) e São Paulo (13%). 

Os plantios estão próximos e interligados e o preço da mandioca sofre a influencia de uma região 

sobre a outra. Essa interconexão entre as principais regiões de produção explica porque informações 

de uma parte restrita do território produtivo não é suficiente para reduzir a incerteza no setor. 

O artigo divide-se em cinco partes, a introdução, a revisão bibliográfica que explica a situação do 

setor de amido de mandioca no Brasil, o uso de geotecnologias para levantamento de áreas 



plantadas, os conceitos e componentes das geotecnologias, a automatização da estimativa de área de 

uma cultura e o uso de geotecnologias para levantamento de área e seguimento de produção. Em 

seguido são abordados a metodologia e os resultados da pesquisa, que avaliam a confiabilidade do 

uso de métodos automatizados para avaliação da área plantada com mandioca industrial. Finalmente 

são apresentadas as considerações finais, que permitem concluir sobre a possibilidade de uso de 

geotecnologias para análise de áreas geográficas extensas. 

O setor de amido de mandioca no Brasil 

A produção de amido de mandioca no Brasil se concentra em três estados, Paraná, Mato Grosso do 

Sul e São Paulo (Figura 8). Apesar de algumas iniciativas localizadas em outros estados, no inicio 

dos anos 2000, principalmente em Goiás, Pará, Minas e na região Nordeste, a produção de fécula de 

mandioca permanece localizada nos três estados indicados na Figura 1.   

  

 

Fonte: ABAM (2011) 

Figura 1. Evolução da produção de amido de mandioca no Brasil e nos 

principais Estados produtores, entre 2003 e 2009.   

  

A abertura e estabilidade da economia brasileira nos anos 90 são responsáveis por permitir o 

avanço, crescimento e modernização da indústria de amido, ou fécula, de mandioca no Brasil. O 

setor despertou para a busca de nichos específicos de mercados, principalmente os consumidores de 

amidos modificados. Novos métodos foram inseridos, como a produção de fécula com maior valor 

agregado para atender a indústria de papel, química ou siderurgia. Nesse cenário, a indústria de 

fécula de mandioca aumentou a procura por alternativas de mercado, no objetivo de manter a 

regularidade na produção e preços competitivos. A dificuldade principal do setor encontra-se na 

irregularidade da oferta de matéria-prima, levando em intensas oscilações de preços (CARDOSO, 

2003 e FELIPE, 2010).   

Um dos fatores limitantes das empresas é a impossibilidade de armazenar a mandioca, ou seja, não 

se consegue estocar a matéria-prima (GOEBEL, 2005 e VILPOUX, 2010). A frequência das 

transações é alta e as relações de confiança são limitadas pelo fato das fecularias trabalhar com 

grande numero de produtores, sem contratos para as transações (VILPOUX, 2010). Segundo o 

autor, no fornecimento de mandioca é alto o risco de faltar matéria-prima para as empresas. 

Variações anuais elevadas acontecem devido à variação na área plantada, como resposta direta aos 

preços praticados. Assim, picos de preços altos seguem picos de baixos, em intervalo de 12 a 18 

meses, tempo de um ciclo de produção da cultura (Figura 2).  

 



 

Fonte: Vilpoux (2006) e CEPEA (2011). 

Figura 2. Evolução dos preços médios a vista da mandioca paga aos 

produtores, entre julho de 1994 e Outubro de 2011, nos estados do Paraná, 

São Paulo e Mato Grosso do Sul. 

  

Na indústria de amido de mandioca aumentam as relações contratuais das empresas com seus 

clientes, na maioria companhias maiores. O aumento dos compromissos das fecularias com seus 

clientes é dificultado pelas grandes variações de preço identificadas na Figura 2. A alternativa 

encontrada pelas empresas consumidoras está na substituição do produto por amido de milho, 

produto que possui maior regularidade de oferta e menor sazonalidade de preços (FELIPE, 2010).  

O segmento agrícola é o principal responsável por afetar o custo de produção do amido da 

mandioca. A instabilidade na oferta da mandioca promove a instabilidade em todos os elos da 

cadeia, o que torna inviável a competição no mercado de amido (CARDOSO e BARROS, 2004). 

Nos anos noventa, Vilpoux (1997) já afirmava que a instabilidade da oferta e dos níveis de preços 

eram fatores limitantes para o crescimento do setor. Para o autor, a ausência de competitividade da 

cadeia de mandioca estava originada na coordenação inadequada entre produtores agrícolas e 

processadores. No inicio dos anos 2000, Cardoso (2003) também afirmava que a origem da 

instabilidade nos preços era devida principalmente a relações inadequadas entre produtores e 

indústrias.  

A dificuldade para harmonizar as relações entre produtores e feculeiros é dificultada pela falta de 

instrumentos para reduzir a assimetria de informações de preços. A ausência de processo mitigador 

pode ser explicada pelo fato de alguns agentes se beneficiar dessa situação (CARDOSO, 2003). 

Para o autor, a assimetria de informação com relação aos preços pode ser reduzida ou eliminada 

com a adoção de um sistema de informação sobre indicadores de preços, investindo também em 

informações sobre estimativas de área e de quantidades transacionadas nos mercados físicos 

regionais. As instituições públicas são quem melhor poderiam gerenciar essa articulação 

cooperativa.  

 

 Uso de geotecnologias para levantamento de áreas plantadas 

A coleta de informações sobre culturas agrícolas por meio de tecnologias espaciais se intensificou 

nos últimos anos. As técnicas de geoprocessamento e os softwares de Sistemas de Informações 

Geográficas (SIGs) permitiram a obtenção de informações mais detalhadas sobre diferentes 

culturas. O GPS (Global Positioning System) é utilizado no levantamento de campo para 

georreferenciar o plantio, assim como em maquinas agrícolas na agricultura de precisão, enquanto 



as imagens de satélites oferecem informações sobre o desenvolvimento do cultivo e estimativas de 

área.  

 

As geotecnologias 

O conceito de geotecnologias é utilizado para englobar todas as tecnologias e técnicas digitais de 

obtenção de informações do espaço geográfico. Um dos componentes mais conhecido é o 

geoprocessamento/geomática, mas existem outros componentes para o conceito, como as imagens 

de sensoriamento remoto, os sistemas de informações geográficas, o GPS, a agricultura de precisão 

e a cartografia digital. 

O geoprocessamento é o ramo do conhecimento que faz uso das técnicas matemáticas e 

computacionais para tratamento de informações geográficas. Essa tecnologia possui custo 

relativamente baixo e seu potencial ainda pode ser somado ao fato do conhecimento ser adquirido 

localmente. Os Sistemas de Informações Geográficas (SIGs) são os instrumentos computacionais do 

geoprocessamento que permitem realizar análises complexas ao incorporar dados de diversas fontes 

e criar bancos de dados georreferenciados (CÂMARA e MEDEIROS, 1998) 

Os SIGs são aplicados para diversas finalidades, principalmente no monitoramento de safras 

agrícolas. Eles permitem manipular dados extensos, de grande volume e possuidores de estruturas e 

inter-relacionamentos complexos (RAMIREZ e SOUZA, 2007). 

Para Câmara e Medeiros (1998) um SIG armazena a geometria e os atributos dos dados que estão 

georreferenciados. Para aproveitar um SIG existem no mínimo três grandes formas de utilização, 

como ferramenta para produção de mapas; suporte para análise espacial de fenômenos; banco de 

dados geográficos, com funções de armazenamento e recuperação da informação.  

Burrough (1986, p.6) define o SIG como um “conjunto poderoso de ferramentas para coletar, 

armazenar, recuperar, transformar e visualizar dados sobre o mundo real”. A integração de vários 

tipos de dados em SIG permite alto potencial para ser explorado por equipe multidisciplinar. Assim, 

um SIG com dados socioeconômicos, ambientais, urbanos, agrários, entre outros, possibilita o 

trabalho de inúmeros profissionais como geógrafos, economistas, administradores, engenheiros.   

A integração do sensoriamento remoto e de SIGs proporciona ferramentas eficientes, com dados e 

resultados de boa qualidade, para pesquisa e monitoramento de áreas (EIUMNOH e SHRESTHA, 

1999).  

O NAVSTAR-GPS (Global Positioning System) é um sistema de radionavegação desenvolvido 

pelo Departamento de Defesa dos Estados-Unidos com objetivo de ser o principal sistema de 

navegação das forças armadas norte-americanas. Em razão da acurácia oferecida pelo sistema e do 

grande desenvolvimento das tecnologias envolvidas nos receptores GPS, aumentou o numero de 

usuários em todos os segmentos da sociedade (agricultura, controle de frotas, navegação, 

posicionamento geodésico, etc.). O sistema GPS permite ao usuário, localizado em qualquer ponto 

na superfície terrestre, ou próximo a esta, na condição de ter a disposição quatro satélites, obter seu 

posicionamento em tempo real (MONICO, 2008).  

O sistema NAVSTAR-GPS pertence ao GNSS (Global Navigation Satellite System) que também 

integra os sistemas GLONASS (Global Orbiting Navigation Satellite System) de origem russa, 

Galileo (European Satellite navigation System) de origem européia e o sistema da China, o 

Compass ou Beidou-2. Monico (2008) acredita que o uso integrado desses sistemas deverá 

revolucionar ainda mais todas as atividades que necessitam de posicionamento. 

No âmbito da Tecnologia Espacial, o conceito de Sensoriamento Remoto significa, segundo Novo 

(2008, p. 4):  

“... a utilização conjunta de sensores, equipamentos para processamento de 

dados, equipamentos de transmissão de dados colocados a bordo de 

aeronaves, espaçonaves, ou outras plataformas, com o objetivo de estudar 

eventos, fenômenos e processos que ocorrem na superfície do planeta terra a 

partir do registro e da análise das interações entre a radiação 

eletromagnética e as substâncias que compõem em suas mais diversas 

manifestações”. 



 

O sensoriamento remoto na agricultura é utilizado em diversas aplicações, por exemplo, 

monitoramento agrícola, condição das culturas, previsão de safras, erosão de solos, agricultura de 

precisão, índice de área foliar e em inúmeras outras aplicações. Para Sanches et al. (2005), o 

sensoriamento remoto constitui uma ferramenta de grande contribuição para o monitoramento da 

atividade agrícola e, desta forma, ganha cada vez mais espaço nessa área.  

A disponibilidade de informações confiáveis sobre os tipos de culturas instaladas, área plantada e 

distribuição espacial dentro de uma determinada região, é fundamental na tomada de decisões para 

o planejamento, definição de prioridades e liberação de financiamento pelos setores públicos ou 

privados envolvidos na agricultura. Tais informações podem ser obtidas através de métodos 

convencionais, envolvendo questionários aplicados diretamente aos produtores, ou através da 

utilização de dados de Sensoriamento Remoto (SANO et al., 1998). No entanto, o custo de aplicar 

questionários diretamente aos produtores é alto e muitas vezes não gera dados confiáveis. Por essa 

razão, os métodos convencionais são substituídos, cada vez que possível, pelo uso de 

Sensoriamento Remoto. 

 

Automatização da estimativa de área de uma cultura 

A análise por computador é conhecida como análise quantitativa, por ter a capacidade de contar os 

pixels para estimativas de áreas, processo conhecido com classificação (RICHADS e JIA, 2006).  

Os dois principais tipos de classificações são o método automático e o semiautomático. A 

classificação automática, ou não supervisionada, é aquela que não passa por interferência de 

analista. A classificação nesse método ocorre apenas por trabalho do software. A classificação 

semiautomática ou supervisionada é aquele em que o analista seleciona amostras das áreas para 

produzir a classificação. Neste método, o analista ajuda o software a realizar a classificação.  

Os dois métodos podem ser aplicados para a classificação de áreas com grande extensão territorial. 

O analista deverá saber qual o método que traz melhores resultados para a sua pesquisa e qual 

oferece resultados com melhor qualidade. 

A classificação é um método onde as classes são associadas aos pixels em função das suas 

características espectrais. As classes são criadas pelo computador que possui áreas de treinamento 

para identificar previamente os pixels com semelhança espectral (RICHADS e JIA, 2006). As áreas 

de treinamento são pixels selecionados para treinar o classificador a reconhecer as classes desejadas. 

Se as áreas de treinamento forem escolhidas pelo analista, a classificação é considerada 

supervisionada, se for por meio de algoritmo de computador ela é definida como não 

supervisionada (SCHOWENGERDT, 2007). 

A classificação multiespectral tem por finalidade analisar e comparar a relação entre as 

propriedades espectrais dos objetos desconhecidos com as propriedades espectrais de objetos 

conhecidos (KONECNY, 2003). 

 

Uso de geotecnologias para levantamento de área e seguimento de produção 

A agricultura é a grande beneficiaria das geotecnologias, essencialmente através da agricultura de 

precisão, que consiste no manejo estratégico de cultivos agrícolas com a aplicação de informação 

tecnológica e conhecimento agronômico. A agricultura de precisão trabalha com grande quantidade 

de dados que são coletados e tratados visando ao desenvolvimento do poder de decisão (SANTOS 

et al., 2001). 

O uso das geotecnologias pode ser também aplicado em outras áreas agronômicas, tal como o 

levantamento de culturas agrícolas. Um sistema para estimativa da área plantada da cultura de soja 

por meio das geotecnologias foi desenvolvido e testado no Estado do Rio Grande do Sul. Esse 

sistema utilizou um método de classificação digital por interpretação visual das imagens com base 

no comportamento espectro-temporal do plantio. A estimativa da área plantada de soja foi 

comparada com as estatísticas oficiais fornecidas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE). As maiores diferenças relativas foram observadas em municípios onde a cultura possuía 

pouca expressão, embora as maiores diferenças absolutas fossem observadas em municípios onde a 



área plantada com soja era bastante expressiva (acima de 10.000 ha). Em nível estadual foi 

observada uma diferença de 11,3% entre a estimativa do IBGE (2.773.498 ha) e a das imagens 

Landsat (2.492.880 ha). Rizzi e Rudorff (2005) concluíram que as imagens do satélite Landsat 5 

podiam ser utilizadas para o correto mapeamento da soja e auxiliar na melhoria das estatísticas 

agrícolas oficiais. 

Adami et al. (2005) desenvolveram um método para estimar as áreas plantadas de café, milho e soja 

na cidade de Cornélio Procópio, no Estado do Paraná. Os autores utilizaram imagens de 

sensoriamento remoto, procedimentos de classificação de imagens, SIG e GPS. A comparação entre 

os resultados da pesquisa e as estimativas oficiais indicou que as melhores estimativas foram para a 

cultura da soja, que ocupava 32,1% da região. A estimativa da área de soja teve uma diferença de 

5,9% em relação à estimativa oficial.  

Cirani e Moraes (2011) investigaram o processo de adoção e uso das tecnologias de agricultura de 

precisão na indústria sucroalcooleira do estado de São Paulo. Nos resultados é possível encontrar 

algumas geotecnologias entre as tecnologias adotadas, tais como o uso de imagens de satélite, com 

76% de adoção, as fotografias aéreas, com 33% e amostragem de solo em grade (com GPS), 

tecnologia adotada por 31% das empresas pesquisadas.  

Rudorff et al. (2004) mapearam as lavouras de cana-de-açúcar por meio de imagens de satélites, em 

escala municipal para todo o Estado de São Paulo para a safra 2003/2004 e as de cana planta para a 

safra 2004/2005. O resultado geral da classificação mostrou que o estado de São Paulo tinha 3,09 

milhões de ha. de cana, o que equivalia a cerca de 12,5% da área total do estado. 

Chao et al. (2007) avaliaram o potencial do plantio da mandioca, por meio do sistema de 

informação geográfica (SIG) e do sensoriamento remoto. Tienwong et al. (2009) avaliaram a 

aptidão das terras para o cultivo de algumas culturas importantes do ponto de vista econômico e 

energético, que são a cana de açúcar e a mandioca, em Kanchanaburi, província da Tailândia. Para 

realizar esse trabalho utilizaram um SIG. Concluíram que normalmente as áreas mais adequadas 

para ambas às culturas eram localizadas na parte leste e inferior da província, que possui um solo 

altamente fértil e recursos hídricos abundantes. Constatou-se também que a maioria da área 

adequada de ambas as culturas era localizada em terras agrícolas existentes, mas usadas para outras 

culturas.  

Eiumnoh e Shrestha (1999) realizaram um estudo sobre a área de plantio de mandioca e avaliação 

da produção. Essa pesquisa foi realizada na região nordeste da Tailândia, usando um sistema 

integrado de sensoriamento remoto e de Sistema de Informações Geográficas (SIG).  O objetivo do 

estudo foi explorar o uso da NOAA-AVHRR para mapeamento de áreas de plantação de mandioca. 

O estudo foi realizado para a safra de duas estações, 1995 e 1996 e indicou que os dados NOAA-

AVHRR podiam ser utilizados para mapear o áreas de plantio de mandioca em escala regional na 

Tailândia.  

Vasconcelos e Vilpoux (2013) utilizaram imagens do sensor TM para identificar plantios de 

mandioca e criaram uma chave de identificação do plantio. A partir de um método manual para 

identificação dos plantios, os autores conseguiram diferenciar os plantios de mandioca acima de 

dois hectares, com uma percentagem de erro inferior a cinco. Apesar dos resultados obtidos, o 

interesse da pesquisa fica limitado pela falta de automatização da análise.  

Metodologia 

A pesquisa foi realizada na mesorregião do Noroeste Paranaense, principal região produtora de 

amido de mandioca do Estado do Paraná e do Brasil. Essa mesorregião possui 62 municípios, 29 

localizados na microrregião de Paranavaí. A microrregião de Paranavaí é delimitada pelas 

longitudes 52º a 53º O e latitudes 22º a 23º S.  

A área de pesquisa foi a microrregião de Paranavaí no Estado do Paraná (Mapa 01). Os municípios 

selecionados para os trabalhos de campo foram: Alto Paraná, Mirador, Paranavaí, Loanda e Santa 

Mônica, todos inseridos na microrregião de Paranavaí.  

 



 
Mapa 1. Localização da região pesquisada.  

 

A maior parte das indústrias de amido de mandioca da região Noroeste Paranaense está instalada no 

Município de Paranavaí ou em municípios de sua microrregião. Paranavaí é o município que mais 

produz mandioca no Estado do Paraná e muitas propriedades dos municípios próximos a Paranavaí 

oferecem matéria-prima para as indústrias.  

 

 Levantamento inicial de campo 

A pesquisa de campo começou com a localização de algumas áreas de plantio na microrregião de 

Paranavaí. Entre os dias 27 e 28 de julho de 2011 realizou-se o primeiro levantamento de campo 

com a finalidade de georreferenciar alguns cultivos de mandioca. No total foram georreferenciadas 

12 áreas em cinco municípios: Alto Paraná (3), Mirador (1), Paranavaí (2), Loanda (2) e Santa 

Mônica (4). Os plantios de mandioca selecionados foram de várias fases de crescimento da planta, 

cultivos recém-plantados, de primeiro ciclo (10 a 12 meses de idade) e segundo ciclo (12 a 18 

meses). O georrefereciamento foi executado por GPS de código aberto da marca Garmin modelo 

etrex VISTA  HCx.  

No levantamento de campo foram anotadas informações sobre as épocas de plantio e tipo de 

cultivo. Foram também fotografados os plantios.  

O software Quantum GIS 1.7.0-WORCLAW transformou as coordenadas do georreferenciamento 

em arquivos vetoriais na extensão .shp. Em seguida, os dados foram exportados para o software PCI 

Geomatica, no ambiente de visualização de processamento de dados espacial do módulo Geomatica 

Focus (PCI, 2007). Essa operação permitiu visualizar as imagens e ofereceu ferramentas de 

geoprocessamento para delimitação e identificação dos perímetros de cultivos de mandioca. Esses 

perímetros foram utilizados para validar os resultados da classificação automática. 

A imagem do sensor TM utilizada foi obtida no website do Instituto Nacional de Pesquisas 

Espaciais (INPE).  

A imagem foi corrigida geometricamente. Foram utilizados 40 pontos de controles espalhados 

homogeneamente pela imagem, procedimento realizado com o auxilio do módulo OrthoEngine do 

software PCI Geomatica (PCI, 2007). A base cartográfica de referencia para o procedimento de 



correção geométrica foi uma imagem ortorretificada do satélite Landsat 7, sensor ETM
+
 de 05 de 

dezembro de 2000, da órbita 223 e do ponto 76, produto obtido por download no website da NASA.  

No software PCI Geomatica e no seu módulo Geomatica Focus (PCI, 2007) foi identificada a 

resposta espectral do plantio de mandioca ao longo do seu ciclo de desenvolvimento.  

 

 Processamento Digital da Imagem 

O software PCI Geomatica e seu módulo Focus (PCI, 2007), foram utilizados na pesquisa para 

verificar o potencial das imagens Landsat 5/TM na estimativa automática para safra da mandioca. 

O primeiro passo foi o recorte da imagem do dia 04 de junho de 2011 no limite dos municípios 

envolvidos na pesquisa (Alto Paraná, Loanda, Mirador, Paranavaí e Santa Mônica), para facilitar o 

processamento da imagem. O segundo passo foi testar os diferentes classificadores automáticos, K-

Means, Fuzzy K-Means e Isodata. 

O K-Means (ou K-Médias, em português) agrupa os dados em K dimensões no espaço, onde K 

refere-se ao número de bandas espectrais e/ou imagens envolvidas (SCHOWENGERDT, 1983). O 

Isodata é igual ao K-Means, mas apresenta a opção de aumentar o número de classes, conforme a 

distância que a amostra apresente da média dos clusters, desde que seja maior que a classes 

existentes (JENSEN, 1996). No Fuzzy K-Means, cada elemento está associado a uma função de 

pertinência que indica o grau de identidade do elemento com relação a um determinado grupo. Ele 

consiste em um agrupamento que se apresenta como uma extensão do algoritmo K-Means 

(ALBUQUERQUE, 2004). 

Para validar os resultados das amostras selecionadas na classificação era previsto comparar as 

estimativas com 85 áreas de cultivo na região de Paranavaí. No entanto, os resultados obtidos com 

os classificadores não permitiram essa comparação. 

 

Resultados e discussão 

Os três classificadores não supervisionados utilizados, K-Means, Fuzzy K-Means e Isodata, não 

apresentaram eficácia para identificar os plantios de mandioca. A razão pela impossibilidade da 

aplicação das imagens do sensor TM/Landsat 5 na identificação automática dos cultivo de 

mandioca é devido a confusão espectral que não conseguiu identificar os plantios de mandioca.  

A confusão espectral promoveu confusão entre as classes temáticas geradas e não classificou as 

áreas cultivadas com mandioca, que foram confundidas com outras culturas. Os polígonos 

vermelhos da Figura 3 são cultivos de mandioca identificados durante a pesquisa de campo. Nas 

classificações automáticas não supervisionadas, pode-se observar que não existe uma composição 

uniforme nos cultivos da mandioca, o que impede a identificação pelo método empregado.  

Os resultados apontaram a ocorrência da confusão espectral entre a classe de mandioca com outros 

tipos de culturas. Isso ocorreu porque a mandioca possui uma resposta espectral que varia muito ao 

longo de seus estágios de crescimento. A idade de colheita da mandioca pode variar de 10 até 24 

meses. Nessas diferentes fases, o aspecto da mandioca muda, o que dificulta a identificação. O fato 

das diferentes fases poder ser encontradas simultaneamente numa mesma região dificulta ainda 

mais a análise. 

Na região de Paranavaí, um outro fator que dificulta a estimativa de área vem do fato que parte da 

mandioca pode ser podada nos meses de inverno, de julho a setembro.  

Outro fator agravante, a mandioca geralmente é plantada em plantios pequenos, sendo difícil 

encontrar áreas acima de 200 hectares, diferentemente de outras culturas como a cana-de-açúcar, 

cultivada em áreas geralmente acima dessa área, o que facilita a sua identificação.  

A mandioca possui diferença na cor das folhas entre variedades. Existem variedades com folhas 

mais avermelhadas, outras mais esverdeadas, algumas com mais folhas, outras com menos folhas. 

Em algumas épocas do ano, os plantios de mandioca perdem as folhas, fator que muda a resposta 

espectral dos plantios e confunde os resultados com áreas nuas, sem cultivos.  

Todos esses fatores prejudicam a identificação automática por imagens Landsat/TM. O computador 

acaba misturando parte dos plantios de mandioca com os solos, principalmente em análise feita no 

inverno, como no caso da pesquisa, ou com outras culturas.  



A principal solução para contornar esse problema será investir em imagens com resolução espacial 

maior que às do sensor TM Landsat 5, ou utilizar o método manual onde o analista consegue 

diferenciar os cultivos da mandioca.  

 

 
Figura 3. Classificação gerada pelo algoritmo Isodata. Escala: 1: 50.000 

 

 

Considerações finais 

A pesquisa identificou que por meio das imagens do sensor TM do satélite Landsat 5 não foi 

possível identificar os plantios através de classificação automática, devido ao fato da resolução 

espectral das imagens TM não permitir a diferenciação dos cultivos da mandioca de outros tipos de 

cultivos e solos por métodos automáticos. 

A dificuldade em diferenciar a mandioca de outros cultivos pode ser explicada pelo fato da resposta 

espectral não ser constante e uniforme, como a de outros tipos de culturas como a soja ou a cana-de-



açúcar. Soma-se a esse problema o fato dos plantios da mandioca serem realizados em pequenas 

áreas, mesmo considerando a região de Paranavaí, que possui os maiores plantios do Brasil.  

Essas dificuldades tornam necessário iniciar novas pesquisas sobre como identificação à mandioca 

utilizando novos sensores. O primeiro passo seria o uso de novas imagens de satélites com 

resolução maior da que foi utilizada nesta pesquisa, como imagens do tipo Ikonos e QuickBird. 

Como essas imagens são de maior resolução espacial elas oferecerão mais informações para o 

trabalho. No entanto, essas imagens possuem um custo de 30 a 90 reais o km
2
, o que pode 

inviabilizar o uso deles em grandes áreas, objetivo procurado na pesquisa. 

Enquanto um método automático não é encontrado pode-se utilizar o método manual que pode ser 

aplicado sem nenhum problema, mesmo se esse método limite a extensão das áreas que podem ser 

avaliadas. A avaliação manual é mais demorada que a automática para ser executada, porque 

depende do analista para ser realizada, diferente da automática onde o analista apenas coloca os 

parâmetros no software. Assim o resultado de uma estimativa pelo método manual leva mais tempo 

para ficar pronto do que o automático, que depende da capacitada de processamento do computador. 

No entanto, o método manual poderia deve ser aplicado nas áreas produtoras de mandioca industrial 

para fecularia concentradas em 3 estados do país, pois seus resultados são de boa qualidade e 

precisos e forneceriam informações valiosas para as empresas.  

A revisão da bibliografia demonstrou a importância e o potencial da utilização das geotecnologias 

no setor da mandioca no Brasil para reduzir a incerteza na oferta de matéria-prima.  

A metodologia de identificação manual pode ser colocada em prática pelo setor e novos testes 

devem ser iniciados para identificar uma maneira que possibilite a identificação automática da 

mandioca.  

A identificação pelo método manual é possível (VASCONCELOS et. al., 2013), pois o analista 

consegue visualmente identificar os plantios de mandioca, utilizando técnicas de foto-interpretação 

e de sensoriamento remoto. No método automático, não supervisionado, é apenas o computador que 

realiza a identificação, utilizando os dados inseridos no software e as informações de parâmetros 

inseridas pelo analista no computador. No método manual é utilizada imagem do satélite, no 

método automático é gerada uma nova imagem temática, como base nas informações da imagem do 

satélite. Na pesquisa realizada, o método automático não supervisionado não funcionou devido a 

média resolução espacial das imagens, que não permitiu que o software realizasse a diferenciação 

dos cultivos de mandioca. 

O método manual (VASCONCELOS et. al., 2013) poderá ser empregado nas áreas produtoras de 

mandioca industrial para fecularias, onde as áreas médias de produção são maiores. Esse método 

permite obter resultados confiáveis e seguros das áreas plantadas com mandioca, mas sua limitação 

consiste na demora em gerar os resultados, que depende da capacidade do analista em produzir os 

resultados.  

O método automático poderia oferecer informações mais rápidas, com menor quantidade de 

analistas para estimar uma grande área produtora de mandioca. No entanto, a classificação 

automática, não supervisionada, devido a peculiaridade da planta de mandioca e a resolução 

espectral, não permitem uma classificação de qualidade, pois muitas classes são geradas dentro do 

mesmo plantio de mandioca, devido as diferenças espectrais do plantio. Esses problemas deverão 

ser resolvidos antes de pensar em utilizar o geoprocessamento na avaliação da produção nacional de 

mandioca industrial, com o objetivo de diminuir as variações de preço.  
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