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INTRODUÇÃO 

O mapeamento das áreas agrícolas é de grande importância para identificar e 
monitorar as condições dos cultivos agrícolas de forma precisa e em curto espaço de 
tempo, cujo conhecimento é de fundamental importância para o planejamento 
econômico e governamental (Crusiol et al., 2016).  

Nesse contexto, tecnologias de sensoriamento remoto e geoprocessamento 
assumem importância impar, uma vez que podem monitorar mapear e quantificar as 
áreas de produção agrícola, propiciando fundamentos para planejar ações e 
investimentos, buscando dinamização e crescimento da economia ou minimização de 
possíveis prejuízos. 

Diante do exposto, o objetivo do presente estudo foi de comparar os valores de 
área plantada de arroz irrigado de acordo com dados levantados pelo IBGE com a área 
mapeada através de sensoriamento remoto. 
 

MATERIAL E MÉTODOS 

O estudo foi desenvolvido nos municípios de Meleiro, Forquilhinha e Turvo 
(Figura 1), que são os maiores produtores de arroz irrigado do estado de Santa 
Catarina (IBGE, 2017). 

Foram comparados os valores de área colhida de arroz irrigado obtidos pelo 
Censo Agropecuário 2017, com os dados da Produção Agrícola Municipal (PAM) para o 
ano de 2017 (IBGE, 2019) e em relação às áreas mapeadas através do uso de imagens 
de satélite e técnicas de sensoriamento remoto. 
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Figura 1. Mapa de localização dos municípios de Turvo, Meleiro e Forquilhinha, no sul 
de SC. 
 

O Censo Agropecuário 2017 teve como referência o ano-safra (outubro de 2016 
a setembro de 2017). No levantamento de 2017, foram introduzidas novas tecnologias 
para o controle da coleta, tais como autilização de imagens de satélite nos dispositivos 
móveis e uso de coordenadas do endereço e do local de abertura do questionário 
(IBGE, 2019). 

A PAM é integrada ao Levantamento Sistemático da Produção Agrícola - LSPA, ou 
seja, todos os dados referentes aos produtos agrícolas investigados pelo LSPA durante 
o ciclo da cultura migram automaticamente para a PAM, em 31.12, o que constitui 
uma consolidação anual dos dados mensais obtidos por aquele levantamento (IBGE, 
2019).  

Para o Mapeamento da cultura foram utilizadas imagens do satélite Sentinel-2, 
sensor MSI, o qual apresenta 10m de resolução espacial em 4 bandas (3 visível e 1 
infravermelho próximo), com 5 dias de resolução temporal, e são disponibilizadas pela 
United States Geological Survey (USGS).  

O método emprega tecnologias de sensoriamento remoto e geoprocessamento 
com dados levantados no campo. Para análise, o método foi estruturado a partir da 
visão sinóptica da área utilizando imagem de satélite do período de junho a dezembro 
de 2017. 

Para o melhor mapeamento das áreas, foram também utilizadas as imagens 
NDVI (Normalized Difference Vegetation Index) que têm resolução espacial de 250 m e 
resultam de um mosaico de pixels escolhidos entre as imagens diárias em um período 
de dezesseis dias, objetivando extrair pixels com melhor qualidade (sem interferência 
de nuvens e ruídos). Com uma imagem a cada 7 dias, e desde 2013 até 2018, a série 

https://www.ibge.gov.br/estatisticas-novoportal/economicas/agricultura-e-pecuaria/9201-levantamento-sistematico-da-producao-agricola.html
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temporal pôde ser analisada e interpretada quanto aos padrões do índice NDVI. Os 
dados foram trabalhados no ArcGis 10.6. 

Após o mapeamento em escritório os dados levantados foram validados a 
campo. 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Conforme observado na Tabela 1, observa-se no Censo Agropecuário 2017 uma 
pequena diferença de área plantada entre os 3 municípios avaliados, destacando 
maior valor para o município de Meleiro. É importante destacar que os valores do 
Censo Agro são declaratórios, fornecidos pelos produtores. 

Para os dados do PAM, observa-se uma maior diferença entre os valores, 
destacando aumento de cerca de 11% na produção de arroz irrigado no município de 
Turvo quando comparado com os dados do Censo Agropecuário. Este tipo de 
levantamento leva em consideração estimativa fornecida por integrantes da cadeia 
produtiva bem como instituições públicas e privadas relacionadas com a cultura. 
 
Tabela 1. Área de produção de arroz irrigado em hectares, de acordo com diferentes 
metodologias. 

Município Censo Agro  
2017(*) 

PAM 
(**) 

Variação  
(%) 

Mapea- 
Mento(***) 

Variação  
(%) 

Meleiro 9.390 9.550 1,70 10.990 17,04 

Forquilhinha 9.378 9.900 5,57 9.557 1,91 

Turvo 9.058 10.050 10,95 11.770 29,94 

(*) Censo Agropecuário 2017 (IBGE, 2019a); (**) Produção Agrícola Municipal 2017 (IBGE, 2019b); (***) 
Imagens de satélite de 06 a 12/2017. 

O mapeamento realizado através de imagens de satélite mostraram valores bem 
discrepantes aos obtidos pelo Censo Agropecuário, principalmente para os municípios 
de Turvo e Meleiro, com variação de 29,94 e 17,04% respectivamente. Destaca-se que 
este comportamento não foi observado para o município de Forquilhinha, que foi o 
que apresentou maior uniformidade para a informação entre os métodos avaliados. 

Estas diferenças observadas podem estar relacionadas com uma maior 
precaução dos produtores no fornecimento da informação de área colhida, como 
também pela falta de conhecimento exato de sua área, o que pode ter refletido em 
valores inferiores observados no Censo.  

Os dados da PAM são estimados por um grupo de pessoas envolvidas com a 
cadeia produtiva, mas estas estimativas muitas vezes podem não refletir a realidade 
para a safra, especialmente pela falta de elementos e pela dinamicidade da produção e 
número de atores envolvidos. 

Neste sentido, destaca-se a importância da utilização de mapeamentos, que 
podem resultar em dados mais realistas que os declaratórios e estimados sem 
medições a campo. 

Com o mapeamento tem-se não apenas os dados municipais de produção, mas a 
espacialização desta informação, refletindo em estimativas de safra, base para 
rastreabilidade da cultura, planejamento agrícola e monitoramento. 
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A validação dos dados mapeados a campo qualificam o método devido a sua 
confiabilidade e precisão, especialmente pelo fato do Censo Agro ser declaratório e o 
PAM uma estimativa realizada por grupo de pessoas relacionados a cadeira produtiva. 
 

CONCLUSÃO 

O mapeamento da cultura arroz através da análise de imagens de satélite e 
validação a campo apresenta maior confiabilidade nos dados de área de produção 
quando comparado aos dados do IBGE. 
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