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RESUMO
O Brasil é um dos maiores países produtores de açúcar e álcool do mundo. Não por acaso, este
setor vem apresentando importância nacional econômica desde a época colonial. É de extrema
importância que seja feita uma análise minuciosa que execute um planejamento de acordo com
a estimativa da produção de cana com base na área plantada para que possa ser estimada a
produtividade agrícola para aquela porção delimitada. Com isto, torna-se imprescindível haver
um levantamento de estatísticas sobre as safras, visto que tais levantamentos se tornam
fundamentais para que se tracem medidas que favoreçam o processo produtivo. Nesse contexto,
o presente trabalho tem como objetivo fazer uma estimativa da área plantada de cana-de-açúcar
no município de Campos dos Goytacazes – RJ utilizando o Sensoriamento Remoto como
ferramenta de análise. A metodologia consistiu no uso das imagens do Satélite LANDSAT-8,
referentes aos anos 2017 e 2018 processadas no software livre Sistema de Processamento de
Informações Georreferenciadas (SPRING) versão 5.5.5. As ferramentas que possibilitaram a
culminância do resultado final foram: classificação digital e interpretações visuais para
delimitação das áreas de plantio da cana-de-açúcar e identificação das áreas onde seja permitido
efetuar a queima da cana-de-açúcar em sua colheita, sendo estas correspondentes àquelas acima
de 12% de declividade do terreno, utilizando para isto a Linguagem Espacial para
Geoprocessamento Algébrico (LEGAL) em consonância com o uso de distintos modelos
digitais de elevação, sendo eles: ASTER, SRTM e TOPODATA. Os resultados apontaram uma
área plantada de cana-de-açúcar de 25.238,34 hectares no referido município, dentre as quais
apresentam declividade superior a 12% de 742,14 ha (ASTER), 242,29 ha (SRTM) e 3.159,65
ha (TOPODATA). As conclusões apontaram para divergências entre valores levantados no
presente projeto de pesquisa e os calculados pelos Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE) (30.000 hectares) e Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB) (19.200
hectares) para o referido ano-safra.
Palavras-chave — Geotecnologia. Modelo Digital de Elevação. Fotointerpretação. Sistema de
Informações Geográficas. Processamento Digital de Imagens.

IVO, Antônio. Estimation of the planted area of the sugar cane crop in Campos dos Goytacazes
- RJ, using Remote Sensing. 2019. Dissertation (Master in Geography) - Postgraduate Program
in Geography, Fluminense Federal University - PUCG, Campos dos Goytacazes, RJ.

ABSTRACT
Brazil is one of the largest sugar and alcohol producing countries in the world. Not surprisingly,
this sector has been of national economic importance since colonial times. It is of utmost
importance that a thorough analysis is carried out to carry out a planning according to the
estimated sugarcane production based on the planted area so that the agricultural productivity
for that delimited portion can be estimated. Thus, it is essential to have a survey of statistics on
the crops, as such surveys become essential to draw up measures that favor the production
process. In this context, the present work aims to estimate the sugarcane planted area in Campos
dos Goytacazes - RJ using Remote Sensing as an analysis tool. The methodology consisted of
the use of LANDSAT-8 Satellite images, related to 2017 and 2018 processed in the free
software Sistema de Processamento de Informações Georreferenciadas (SPRING) version
5.5.5. The tools that led to the culmination of the final result were: digital classification and
visual interpretations to delimit the sugarcane planting areas and identify the areas where it is
possible to burn the sugarcane at harvest time, corresponding to those above 12% of terrain
slope, using for this purpose the Linguagem Espacial para Geoprocessamento Algébrico
(LEGAL) in line with the use of different digital elevation models, namely: ASTER, SRTM
and TOPODATA. The results showed a sugarcane planted area of 25,238.34 hectares in the
referred municipality, among which they have a slope greater than 12% of 742.14 ha (ASTER),
242.29 ha (SRTM) and 3,159.65 ha (TOPODATA). The conclusions pointed to divergences
between the values raised in this research project and those calculated by the Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística (IBGE) (30,000 hectares) and the Companhia Nacional de
Abastecimento (CONAB) (19,200 hectares) for that crop year.
Keywords - Geotechnology. Digital Elevation Model. Photointerpretation. Geographic
Information System. Digital Image Processing.
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1

INTRODUÇÃO
O Brasil tornou-se um importante marco na América Latina no que tange aos estudos a

partir de análises com sensoriamento remoto graças ao Instituto Nacional de Pesquisas
Espaciais (INPE), visto que ele foi decisivo “na consolidação do sensoriamento remoto como
uma tecnologia de uso em escala nacional, projetando o Brasil como a nação pioneira no
hemisfério sul a dominar essa tecnologia.” (MENESES; ALMEIDA, 2012, p. 11).
O INPE desenvolveu um projeto, já no século XXI, denominado Monitoramento da
Cana-de-açúcar via imagens de satélite (CANASAT), cujo principal objetivo foi o fornecimento
de informações a respeito da distribuição espacial da área cultivada com cana-de-açúcar em
regiões específicas do centro-sul brasileiro, por meio de imagens de satélite de sensoriamento
remoto (INPE, 2019a). Com a iniciativa deste projeto, foi possível realizar diversas consultas
acerca da localização dos canaviais, das áreas cultivadas e também da evolução do cultivo da
cana-de-açúcar, seja na escala municipal ou estadual, cujas informações podem ser utilizadas
pelos setores do agronegócio e meio ambiente, já que ambos estão diretamente ou indiretamente
envolvidos com a produção de cana-de-açúcar (Mendonça et al, 2011).
A mesorregião Norte-Fluminense do estado do Rio de Janeiro foi abrangida pelo
CANASAT nos anos-safra 2010/2011, 2011/2012 e 2012/2013, tornando possível conhecer que
a área total cultivada, por exemplo, na safra 2010/2011 foi de 100.105ha, com destaque para o
município de Campos dos Goytacazes, cuja área total cultivada foi descrita como de 63.429ha
(INPE, 2019). De acordo com tais dados, o município que mais progrediu em hectares de áreas
de cultivo da cana-de-açúcar foi Cabo Frio, com um saldo positivo de 1.174ha entre os anossafra de 2010/2011 e 2012/2013. Em contrapartida, o município que mais regrediu em hectares
de áreas de cultivo de cana-de-açúcar foi Campos dos Goytacazes, com um saldo negativo de
2.270ha entre os mesmos anos-safra citados neste parágrafo.
Entretanto, a questão-problema é que o projeto CANASAT deixou de abranger a região
norte-fluminense, de modo que a estimativa da área plantada de cana-de-açúcar não mais foi
disponibilizada pelo INPE para este recorte regional. Por justificativa que culminou ao objetivo
deste trabalho, o município de Campos dos Goytacazes - RJ tem sido caracterizado por um
baixo investimento econômico na produção de cana-de-açúcar sob o foco de impactos
limitantes de políticas setoriais e os riscos climáticos que estão envolvidos, tais como a presença
de episódios severos de secas ou inundações que prejudicam a qualidade do solo, o que interfere
diretamente na produtividade da cultura e da área plantada. Em consequência disto, a geração
de emprego e de recursos mantem-se baixa, em concomitância com a existência de um risco
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ambiental significativo no que diz respeito à degradação da terra, perda de recursos naturais e
biodiversidade.
Ademais, a Lei Estadual nº 5.990 de 20 de junho de 2011 visa a proibição total (até
2020) da queima da palha da cana-de-açúcar em terrenos com declividade igual ou superior a
12% por compreender-se que em tais ocasiões o maquinário responsável pela colheita da
gramínea não operaria com boa eficiência.
Mediante ao exposto, a hipótese inicial era a de que houve uma significativa redução da
área plantada de cana-de-açúcar no município de Campos dos Goytacazes desde a última vez
que foi computado pelo CANASAT, ao término da safra 2012/2013, e de que existem áreas
ocupadas por cana-de-açúcar no município de Campos dos Goytacazes com declividade igual
ou superior a 12%, nas quais a queima da palha da cana é permitida somente até o ano de 2020,
conforme a Lei Estadual nº 5.990 de 20 de junho de 2011.
O presente trabalho tem por objetivo estimar a área plantada da cana-de-açúcar no
município de Campos dos Goytacazes através de fotointerpretação, processamento digital de
imagens e produtos que derivam do sensoriamento remoto da superfície terrestre no período
temporal que corresponde à safra 2017/2018, além de determinar as áreas de declividade do
terreno igual ou superior a 12% que estivessem ocupadas pelo plantio da cana-de-açúcar no
respectivo ano-safra.
Os objetivos específicos do presente trabalho de pesquisa são:
I.

Elaborar mapas de estimativa da área plantada de cana-de-açúcar no município de
Campos dos Goytacazes referente ao ano-safra 2017/2018;

II.

Analisar se houve diminuição ou aumento da área ocupada (em hectares) com
plantações de cana-de-açúcar no ano-safra 2017/2018 a partir dos valores levantados
pelo CANASAT referentes aos anos-safra 2010/2011, 2011/2012 e 2012/2013 e
pelos apresentados por Mendonça et al (2011).

III.

Identificar e quantificar áreas ocupadas por plantio de cana-de-açúcar na safra
2017/2018 em relevo com topografia apresentando declividade igual ou superior, e
inferior a 12% utilizando para isto os MDE TOPODATA, SRTM e ASTER;
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2

ÁREA DE ESTUDO
A área de estudo do presente projeto de pesquisa corresponde ao município de Campos

dos Goytacazes – RJ – Brasil.
O município aqui destacado encontra-se localizado na Bacia Hidrográfica do Rio
Paraíba do Sul, mais precisamente na Região Hidrográfica do Baixo Paraíba do Sul e
Itabapoana, conhecida como Região Hidrográfica IX (CBHBPSI, 2019).
A Região Hidrográfica IX é a maior do estado do Rio de Janeiro, abrangendo
o trecho final da Bacia do Rio Paraíba do Sul, entre o município de Itaocara e
sua foz, no Oceano Atlântico, e a Bacia da Lagoa Feia, associada ao Rio
Paraíba do Sul.” (SOFFIATI, 2014, p. 59).

Com isso, não é difícil compreender que boa parte das Norte e Noroeste Fluminense
correspondem à IX Região Hidrográfica do Estado do Rio de Janeiro. (Totti e Soffiati, 2014).
Campos dos Goytacazes – RJ (Figura 1) integra-se a mesorregião Norte Fluminense do
estado do Rio de Janeiro, juntamente com os municípios de Carapebus, Cardoso Moreira,
Conceição de Macabu, Macaé, Quissamã, São Fidélis, São Francisco de Itabapoana e São João
da Barra (IBGE, 2010 apud SEBRAE/RJ, 2015). O município em questão apresenta uma área
total de 4.032,435 km² e um contingente populacional estimado de 507.548 habitantes para o
ano de 2019, com uma densidade de 115,16 hab/km² e um PIB de 57.096.762 mil reais, sendo
o setor proveniente da agricultura e agropecuária responsável por 147.430 mil reais (IBGE,
2010). O mapa de localização da área de estudo é apresentado na Figura 1:
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Figura 1 - Mapa de localização da área de estudo

Fonte: o próprio autor, 2019.

2.1

Clima
De acordo com a classificação climática de Köppen (1948), Campos dos Goytacazes

apresenta um clima tropical úmido (classificado pela sigla aw) cuja temperatura média é 22,7ºC,
apresentando um clima de verão chuvoso e inverno seco. Não raro, agricultores locais queixamse de um baixo acúmulo pluviométrico na região, podendo esta ficar por vários meses com um
quantitativo de chuvas abaixo da quantidade ideal para a subsistência das práticas agrícolas e
agropecuárias. Outrossim, as chuvas, quando chegam, podem vir de forma torrencial em um
curto período de tempo, causando inundações em áreas urbanas e rurais do município devido à
precariedade de absorção das águas pelo solo, uma vez que nessas localidades o solo foi, em
sua grande parte, coberto por materiais que geram muito escoamento e pouca absorção. De
acordo com Leite (2013, p. 12-13), o município de Campos dos Goytacazes:
(...) se caracteriza por apresentar uma vasta planície compreendida pelo baixo
curso dos rios Paraíba do Sul e Itabapoana (...). O que se verifica, atualmente,
é uma realidade marcada pelo risco. A população convive com a constante
ameaça dos transbordamentos da drenagem superficial os quais, embora
expressem um comportamento natural (em especial por tratar-se de uma
planície), foram fortemente agravados ao longo do tempo.
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De acordo com a normal climatológica correspondente a 1981-2010 apresentada pelo
INMET (2016), o clima de Campos dos Goytacazes apresenta o mês mais seco em agosto, com
uma média de apenas 23,4 mm de precipitação. Com uma média de 168,8 mm, dezembro
costuma ser o mês de maiores acumulados de precipitação. O mês mais seco tem uma diferença
de precipitação 145,4 mm em relação ao mês mais chuvoso. A temperatura média do ar no mês
de fevereiro, o mês mais quente do ano, fica em torno de 27,4 °C. A temperatura média em
julho, mês mais frio do ano, é de 21,6 °C. As temperaturas médias variam 5,8 °C durante o ano.
2.2

Geologia, Geomorfologia e Pedologia
Segundo Costa, Polivanov e Alves (2008, p. 4): “A geologia de Campos pode ser

resumida em duas partes: Formação das Rochas do Embasamento Cristalino (Pré-Cambrianas)
e Formação da Bacia Sedimentar (Fanerozóico)”.
O Éon Pré-Cambriano caracteriza-se por ser o período do surgimento do nosso planeta
até a datação, segundo a ciência moderna, de cerca de 542 milhões de anos atrás. Corresponde
a 90% do tempo geológico da Terra, e curiosamente é aquele do qual menos se há registros
evidentes para chegar-se a uma conclusão concreta do que se passou, com exatidão, no nosso
planeta ao longo deste éon aqui mencionado (Toda Matéria, 2019), a não ser por meio de “fé”
em tecnologias desenvolvidas por mãos humanas capazes de gerar medições das mais diversas
possíveis com erros que podem variar em escalas menores ou maiores de confiabilidade.
A geomorfologia do município de Campos dos Goytacazes é composta por: Planícies
Aluviais, Planícies Costeiras, Planície Colúvio-Alúvio-Marinha, Planície Flúvio-Lagunar,
Tabuleiros, Colinas Isoladas, Domínio Colinoso e Domínio Serrano. A pedologia foi
classificada da seguinte maneira:
Pode-se destacar como tipos predominantes os seguintes solos: cambissolos,
neossolo litólico (antigo solo litólico), argissolo (antigo solo podzólico),
latossolos, neossolo flúvico (antigo solo aluvial), espodossolo (antiga areias
quartzosas), organossolo e gleissolo.” (Costa, Polivanov e Alves, 2008, p. 52).

2.3

Uso e Cobertura do Solo
Segundo o IBGE (2019), Campos dos Goytacazes apresenta uma área territorial

correspondente a estabelecimentos agropecuários de 255.774,547 ha (aproximadamente
63,4%). Desta área ocupada por estabelecimentos agropecuários, 3.113,030 ha são de lavouras
permanentes, 31.519,126 são de lavouras temporárias, 143,474 ha são destinados a cultivos de
flores, 184.171,139 ha são de pastagens, 839.399 ha são de matas ou florestas naturais,
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18.566,985 ha são de matas ou florestas destinadas à preservação permanente ou reserva legal,
419,535 ha são de florestas plantadas e 975,509 ha são de área cultivada com espécies florestais
também usada para lavouras e pastejo por animais.
Apesar da vasta área destinada à agropecuária no município, este apresentava em 2017
somente uma cooperativa, sendo a maior parte da produção gerida por consórcio, união de
pessoas ou até mesmo individualmente de cada produtor.
A Figura 2 apresenta o mapa de uso e cobertura do solo do município de Campos dos
Goytacazes – RJ referente ao ano de 2018.
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Figura 2 - Mapa de uso e cobertura do solo de Campos dos Goytacazes - RJ

Fonte: o próprio autor, 2019.
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2.4

Hidrografia histórica e atual
O território que atualmente encontra-se inserido dentro dos limites do município de

Campos dos Goytacazes possui grandes áreas preenchidas por corpos hídricos (da qual, no
passado, constituía-se por ainda maiores), hoje metamorfizada pelo homem e contida em canais
artificiais ou, em alguns casos, simplesmente suprimida da paisagem. Mas nem sempre foi
assim.
Antes mesmo da chegada dos colonos europeus à região, florestas retinham a água das
chuvas e controlavam a erosão; lagoas e várzeas enchiam na época das cheias e conservavam a
água no continente, e havia saídas naturais para o mar (Soffiati, 2013). Muitos brejos e áreas
alagadiças faziam parte da baixada campista. Na faixa central, o Rio Paraíba do Sul é o principal
corpo hídrico fluvial que cruza o atual município de oeste a leste. “No período terciário, o rio
Paraíba do Sul desembocava numa grande baía de águas rasas, em mar aberto, que confinava
com a zona cristalina (...)” (BIDEGAIN; BIZERRIL; SOFFIATI, 2002, p. 23). Conforme já
visto no presente projeto de pesquisa, suas margens próximas à foz foram os locais de início da
ocupação dos colonos europeus.
As cheias decorrentes de inundações (sobretudo do Rio Paraíba) em períodos chuvosos
“limitavam ou paralisavam a lavoura e a pecuária por bastante tempo durante o ano.”
(SOFFIATI, 2013, p. 105). Saint-Hillaire (1941, p. 408) relatou sobre a existência de “pântanos
impraticáveis na estação chuvosa”, além de caminhos brejosos que faziam-se por ser um
verdadeiro e perigoso labirinto, no qual os muares poderiam atolar-se até o pescoço, sendo
obrigatória a retirada de toda a carga que o animal transportava para que a viagem fosse
prosseguida.
A primeira grande intervenção antrópica que se tem notícia referente à hidrografia da
região ocorreu em 1688 próximo à localidade hoje compreendida como Barra do Furado, que
faz fronteira com o município de Campos. O resultado desta obra de intervenção ficou
incumbido aos jesuítas e seus escravos. Hoje a amostra hídrica disponível dentro do território
do município de Campos dos Goytacazes é muito distinta daquela existente em tempos
pretéritos, sobretudo antes das obras de intervenção realizadas pelo DNOS - Departamento
Nacional de Obras e Saneamento (1946-1990). Muitas lagoas que haviam na região foram
aterradas ou embrejadas, cuja posição locacional encontra-se até mesmo dentro de zonas
urbanas (por vezes centrais) do município.
No período das chuvas, áreas que no passado eram ocupadas por corpos hídricos e hoje
não são devido às obras de drenagem do DNOS acabam por submergir graças à própria
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geografia do relevo e capacidade de absorção das águas. A atual geomorfologia do município
predita que grande parte da área de baixada já fosse preenchida por corpos hídricos das mais
diversas configurações, e muito provavelmente a melhor estratégia para o tempo presente seja
a metodologia “Building with Nature (construindo com a natureza)” (EcoShape, 2012). Tal
ideia ambientalista é contemporânea e defende a tese de que é muito mais vantajoso aprender a
lidar com o meio natural e ecológico ao qual estamos inseridos do que tentar modifica-lo e
alterá-lo drasticamente por intervenção humana.

3

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
A cana-de-açúcar foi “o primeiro vegetal de que o homem lançou mão para a extração

do açúcar” (Brasil, 2004, p.9). De origem asiática, presume-se que ela seja originária da Índia,
sul da China, Bengala ou Cochinchina. Segundo Silva e Silva (2012), talvez seja nativa de ilhas
do Arquipélago da Polinésia, que somente posteriormente tenha sido levada ao sul da Ásia. Tais
autores apontam que na antiguidade não passava de especiaria para fins culinários ou
medicinais. Os povos responsáveis pela propagação da gramínea para os continentes africano e
europeu foram os árabes, enquanto os chineses tornaram-se responsáveis por propagarem-na
pelas ilhas de Java e Filipinas. Isto se deu ainda por volta do século VIII. Não se adaptando às
condições climáticas europeias, os portugueses e espanhóis levaram-na para as ilhas Madeira e
Canárias, respectivamente. Cristóvão Colombo a transportou para a América, a partir da ilha de
São Domingo. Rapidamente as lavouras se estenderam para Cuba, demais ilhas caribenhas e
navegadores a propagaram para o restante do continente.
Das mais de 100 nações que exploram a cana-de-açúcar como fonte de matéria-prima,
o Brasil apresenta uma singularidade neste campo agroindustrial, pois segue na liderança dos
países produtores da cana-de-açúcar com 646 milhões de toneladas colhidas na safra 2017/2018
(Marques, 2018).
A cana-de-açúcar tem contribuído para a independência econômica de
inúmeros países tropicais. A doce gramínea já proporcionou ao Brasil, no
passado, dias de grande prosperidade e opulência; e ainda hoje é uma cultura
de grande expressão econômica (BRASIL, 2004, p.7).

Segundo Rodrigues (2010), as atuais variedades de cana-de-açúcar presentes em
atividades comerciais são originadas de cruzamentos realizados no início do século XX na Ilha
de Java, Indonésia. Os híbridos originados dos cruzamentos entre a Saccharum officinarum
(rica em açúcar e suscetível a doenças) com a Saccharum spontaneum (pobre em açúcar e
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resistente à doenças) tornaram-se abundantes em açúcar e resistentes à pragas e a fatores
climáticos.
Apesar de S. officinarum e S. spontaneum terem sido as espécies que mais
contribuíram para a obtenção das atuais variedades comerciais de cana-deaçúcar, outras espécies, a exemplo de S. sinense, S. barberi e S. robustum,
ainda que em menor proporção, também foram importantes para a composição
genética das variedades modernas de cana. (RODRIGUES, 2010, p.8).

Atualmente, cientistas e demais especialistas continuam buscando aprimoramentos que
possam torná-la ainda mais produtiva e resistente mediante às novas doenças que surgem com
o passar dos anos e às possibilidades de mudanças climáticas em microescala ou macroescala.

3.1

Clima e solo ideais para o cultivo da cana-de-açúcar
A cana-de-açúcar desenvolve-se satisfatoriamente em regiões de clima subtropical e,

preferencialmente, tropical, cujas temperaturas médias oscilam entre 24ºC e 30ºC, e pode ser
cultivada preferencialmente em altitudes que variam do nível do mar até os 1.400m (Brasil,
2004). A quantidade de chuva anual necessária para manter o plantio saudável em seus estágios
de desenvolvimento é equivalente a um mínimo de 1.270 mm, mas é importante que as chuvas
sejam distribuídas convenientemente entre os meses referentes aos estágios de desenvolvimento
da gramínea. “Dois terços do período vegetativo da cana necessitam de chuvas frequentes e
calor, a fim de favorecer a perfilhação e desenvolvimento, sendo que o tempo restante deve ser
de fraca pluviosidade, de modo a facilitar a maturação e a colheita.” (BRASIL, 2004, p.18).
A maturação da cana-de-açúcar ocorre no período de inverno, quando as temperaturas
estão mais baixas e predominam períodos de seca na região correspondente à presente área de
estudo (conforme será visto detalhadamente em seções mais adiante neste trabalho). Desta
forma, há um impedimento de desenvolvimento vegetativo e acúmulo de sacarose, fenômeno
propício para o adoçamento do colmo da gramínea. Dependendo do produto que se deseja obter
(açúcar, álcool/aguardente ou forragem) a gramínea apresenta uma condição climática
específica que melhor irá atender a este objetivo (AGEITEC – EMBRAPA, 2019). Em climas
favoráveis, a cana-de-açúcar desenvolve-se bem em diversos tipos de solo, desde que sejam
férteis, drenados e com elevados índices de matéria orgânica. A exceção vai para solos
demasiadamente argilosos ou silicosos, já que nesses dois tipos de solo a cana-de-açúcar não
consegue desenvolver-se tão bem quanto nos demais, devido a serem compactos, difíceis de
trabalhar, terem facilidade em secar-se rápido e pobres em matéria orgânica. Solos bons seriam
aluviões planos ou levemente inclinados.
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3.2

Plantio
Por se tratar de uma cultura semiperene, a cana-de-açúcar pode ser cortada várias vezes

antes de ser replantada. Em média, apresenta um ciclo produtivo de seis anos com cinco cortes
(Nova Cana, 2019).
Para que seja realizado o plantio da cana-de-açúcar é preciso, primeiramente, haver o
preparo do solo. Para isto, remove-se a vegetação existente ou incorpora-se os restos da cultura
anterior, elimina-se plantas indesejáveis e cria-se condições favoráveis à germinação das
sementes/estacas e ao desenvolvimento da cultura da cana-de-açúcar. Entretanto, as etapas aqui
descritas devem ser realizadas com o mantimento da matéria orgânica e os devidos cuidados
atrelados à execução de práticas de conservação do solo e da água na área delimitada. No caso
de a área estar sendo renovada para outro plantio (ou seja, não estar sendo plantada pela primeira
vez), é recomendado o uso de tratores de arado que irão realizar a aeração do solo, ou seja,
descompactar a terra para favorecer ao plantio, e no caso de o terreno ser declivoso, pode ser
utilizada tração animal para arar o solo. Torna-se importante destacar que: “A inclinação do
terreno indica a necessidade da realização de curvas de níveis, patamares ou terraços, que irão
segurar as águas das chuvas, de irrigação, manter as sementes, os corretivos, a matéria orgânica,
adubos minerais do solo, evitando deste modo a erosão.” (BRASIL, 2004, p.21).
3.3

Colheita
A colheita da cana-de-açúcar deve ocorrer quando esta estiver completamente madura,

ou seja, com alto teor de açúcar cristalizável, sendo que esta porcentagem varia de acordo com
o solo, o clima e a variedade do tipo de cana a ser cultivado em cada região. É de extrema
importância destacar que a maturação fisiológica da cana (momento em que ela alcança seu
maior desenvolvimento e inicia o secamento de suas folhagens) nem sempre coincide com a
maturação industrial (quando funções de transformação de amido em açúcar já foram
totalmente cumpridas). Desta forma, o momento ideal de uma colheita pode ser identificado
por meio de um aparelho denominado refratômetro, usado para medir o nível de concentração
do caldo, sabendo que o fator que desencadeia a maturação da cana-de-açúcar é a falta de
umidade no solo. Algumas variedades de cana acumulam muita palha seca presa aos colmos,
motivo pelo qual ainda é recorrente o ateamento de fogo aos talhões com o intuito de facilitar
a colheita desta gramínea (Brasil, 2004).
De acordo com a Lei Estadual 5.990 de 20 de junho de 2011, deverá haver redução
gradativa do uso do fogo na colheita da cana-de-açúcar até o ano de 2020 no estado do RJ,
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sendo que em áreas com declividade igual ou superior a 12% são permitidas a queima da palha
da cana-de-açúcar até o referido ano, pois compreende-se que o aparato mecanizável não opera
em condições ideais em terrenos com declividades acentuadas.
Em se tratando do período de colheita, é comum utilizar-se expressões como “canaplanta”, “cana-soca” e “ressoca”. De acordo com UDOP (2019):
A cana-de-açúcar, uma vez plantada, permanecerá produzindo durante quatro
ou cinco anos consecutivamente, quando então a produtividade diminui muito
e é feita a reforma do canavial. A cana-de-açúcar de primeiro é chamada de
"cana planta", a de segundo corte "cana soca" e de terceiro corte em diante
"ressoca".

3.4

Benefícios para a humanidade
A cana-de-açúcar é fornecedora de matéria-prima para a fabricação de açúcar, rapadura,

bebidas alcóolicas, biocombustível (Rocha, 2018), adubos, ração para animais, fibras têxteis
etc. Estudos estão sendo desenvolvidos para que a cana-de-açúcar seja também fornecedora de
matéria-prima para o desenvolvimento de papéis, isolantes elétricos, tintas, filmes e vernizes
(Brasil, 2004).
O cultivo da cana-de-açúcar é de grande importância, pois a cultura da cana apresenta
um grande destaque em âmbito global, já que possui grande eficiência no que diz respeito à
produção de biocombustíveis, sendo estes importantes para uma possível amenização do efeitoestufa, além de ser um dos insumos agrícolas mais tecnificados no que tange ao uso de técnicas
capazes de executar seus processos de gerenciamento (Mello et al, 2009). No caso do etanol
obtido através da moagem da cana-de-açúcar, sabe-se que é o menos poluente dentre os demais.
“Uma das curiosidades da sua produção é que o bagaço, resultado do processo de moagem, se
tornou recentemente fonte de energia elétrica alternativa.” (NOVA INDÚSTRIA, 2014).
3.5

A cana-de-açúcar no Brasil
Em 1532 os primeiros engenhos foram instalados em território que viria a ser

futuramente “brasileiro”, mais precisamente em São Vicente (SP) e Olinda (PE), numa época
em que apenas as altas classes sociais eram consumidoras do açúcar oriundo do cultivo da cana
(Rural Centro, 2010). Esses primeiros engenhos eram denominados “banguês”, sendo
“engenhos primitivos, de instalações rudimentares, baixo rendimento industrial e açúcar de tipo
inferior”. (SOUZA, 1946, p.154).
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A força-motora dos primeiros engenhos estava em animais (principalmente bois) ou em
rodas d’água que, às margens dos rios, davam movimento às moendas que espremiam as canas
(Souza, 1946). Mattos (1942, p.42) afirma que:
(...) muitos outros se proliferaram pela costa brasileira, sobretudo no litoral
dos estados do Pernambuco e Bahia – os quais sorveram a maior parte da
produção açucareira da colônia. A maior contribuição dos engenhos, contudo,
foi estar em um ponto bastante privilegiado, o que facilitava o escoamento da
produção, agilizando a chegada do produto aos mercados consumidores.
Alguns engenhos evoluíram e transformaram-se futuramente em usinas de
cana.

O cultivo da cana-de-açúcar foi responsável pela subsistência da economia brasileira
graças a constantes avanços tecnológicos observados ao longo de seu desenvolvimento
(Furtado, 1986 apud Araújo e Santos, 2013). Tamanho desenvolvimento não se deu por acaso.
“A cana-de-açúcar é um elemento presente na construção histórica do Brasil e sua presença na
economia nacional retrata grandes contribuições na atualidade e seu crescimento tem ênfase no
contexto agrícola” (Bisinotto, 2018, s.p.). Como explicita Romão (2015.2, p.12):
Devido a fatores relacionados à crise internacional de 1929 e a segunda guerra
mundial, forçaram o Brasil a internalizar e produzir álcool com intuito de
substituição das importações de petróleo. Com a crise do petróleo da década
de setenta, criou-se um impulso no mundo todo para a adoção de fontes
energéticas alternativas e o Brasil, aproveitando sua estrutura canavieira já
instalada implementou o programa denominado Proálcool, que foi
fundamental para o setor e reduziu a dependência das importações de petróleo,
fazendo também do Brasil o maior produtor de cana-de-açúcar no mundo

As usinas de açúcar surgem como um aprimoramento funcional, técnico e industrial dos
engenhos centrais a partir de crises enfrentadas justamente pela deficiência técnica e
metodológica empregada nos mesmos para que fosse possível fazer face ao mercado
internacional que desenvolvia grandes avanços nesta área. É importante destacar que a transição
dos engenhos centrais para usinas foi gradativa, já que por volta do início do século XX os
engenhos centrais ainda restantes no Brasil já tinham todas as características de usinas. Com o
avançar dos anos, as usinas tornam-se latifundiárias, e a concorrência cada vez maior entre
diversas usinas fazem-na com que adquiram cada vez mais terras que pudessem ser voltadas
para a subsistência da própria matéria-prima a ser industrializada e processada em suas
moagens: o plantio da cana-de-açúcar. As ferrovias dão lugar a meios de transporte até então
tradicionais, tais como carros de boi e carroças de animais de carga, muito comuns durante o
auge do período dos engenhos. Redes ferroviárias importantes foram construídas em função das
usinas (Souza, 1946).
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As usinas possuíam uma grande estrutura capaz de reproduzir, ainda que em pequena
escala, elementos diversos presentes em uma cidade (Figura 3).

Figura 3 - Complexo industrial padrão de uma usina em 1946

Fonte: Souza (1946).

Souza (1946) aponta que muitas vantagens e melhorias advieram com a implementação
das usinas, podendo elas serem resumidas em: melhor qualidade do açúcar produzido e maior
produção em menor escala temporal. Entretanto, a superprodução açucareira levou o governo
federal a criar, em 1933, o Instituto do Açúcar e do Álcool (IAA), sendo este o órgão
governamental que detinha o controle de toda a produção açucareira e alcooleira em território
nacional, cuja principal finalidade se resumia nos atos de “promover o reerguimento da
indústria açucareira e de dar solução ao problema do álcool-combustível.” (Szmrecsányi, 1976,
p.163). Sobre o IAA:
Entre as medidas por êle tomadas, destaca-se como base da política de defesa
do açúcar, o estabelecimento de quotas de produção para as usinas, a fim de
torná-la capazes de suprirem apenas as necessidades internas do país,
procurando-se, dêste modo, evitar novas crises de superprodução. Os excessos
de matéria prima são destinados ao fabrico do álcool. (SOUZA, 1946, p. 158).
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O IAA estimulou a produção de álcool anidro para o abastecimento de veículos movidos
a este biocombustível, para que fosse feita uma frente aos elevados preços da gasolina por volta
do período em que o instituto foi implementado:
A intervenção do governo federal no subsetor teve início pouco depois da
Revolução de 1930 (outubro), por meio do Decreto nº 19.717, de 20 de
fevereiro de 1931, que tornou obrigatória a mistura de 5% de álcool à gasolina
importada, bem como a utilização pelos veículos pertencentes a órgãos
públicos de carburante que contivesse álcool pelo menos numa proporção de
10%. (FGV, 2019).

De acordo com Shikida (2014), o período de 1946 – 1947 caracterizou-se por forte
intervenção do Estado na agroindústria canavieira. Houve crescente demanda da produção
açucareira até finais da década de 1960, mas nos anos 1970 o mercado açucareiro sofreu
inflexão devido ao desenvolvimento de adoçantes sintéticos e excessos de ofertas no mercado
açucareiro. Somando a este fato a crise do petróleo em âmbito internacional, foi criado pelo
IAA o Programa Nacional do Álcool (Proálcool) em 1975, como incentivo econômico de
produção de biocombustível etanol. No final da década de 1980 e já adentrando aos anos 1990,
o retorno do consumo preferencial de combustíveis derivados de petróleo (sobretudo a gasolina)
em detrimento do etanol fez com que houvesse uma gradual retirada de incentivos públicos do
Proálcool em solo brasileiro. Em contrapartida, a indústria canavieira tornou a direcionar a
produção voltada para o mercado açucareiro, numa época em que o IAA havia acabado de ser
extinto (ano de 1990). No início dos anos 2000 as indústrias canavieiras estavam cada vez mais
deixando de serem geridas pelos governos estatais. Paradoxalmente, a ampliação da escassez
intervencionista do Estado ampliava o risco de surgimento de crises de superprodução do setor
sucroalcooleiro no Brasil. A última fase, por fim, é caracterizada por uma retomada do interesse
da ampliação do etanol voltado para o abastecimento de carros que podem ser movidos a
biocombustíveis, e uma necessidade cada vez maior de planejamento para que sejam mantida a
excelência de eficiência do setor até a presente data.
Mediante ao exposto, é correto afirmar que: “[…] a história do Brasil se encontra tão
intimamente ligada ao cultivo da cana-de-açúcar, que se faz impossível uma dissociação, sob a
pena de incorrer-se em uma falsidade.” (PINA, 1972, p.11 apud SHIKIDA, 2014, p.43). Souza
(1946, p.158) lembra que “a secular indústria açucareira, animada por novos impulsos,
intensificou a sua produção, continuando a ser assim, um dos ramos mais importantes do
trabalho e da riqueza nacional.”.
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3.6

A cana-de-açúcar em Campos dos Goytacazes
No que tange a assuntos pertinentes ao início da ocupação dos colonos à Capitania de

São Tomé e ao plantio da cana-de-açúcar, é sabido que os primeiros colonos utilizaram três
bases materiais para o estabelecimento da economia açucareira: a floresta, que fornecia madeira
para as construções e lenha como forma de combustível a ser utilizado nos engenhos; as várzeas
úmidas litorâneas, onde fluvialmente a produção era escoada; e o uso de populações indígenas
na abertura e manutenção de lavouras (Becker e Egler, 2003; Cruz, 2003; Faria, 2003 apud
Rodrigues, 2016).
Era comum fazer-se dos locais de instalação dos engenhos d’água os mesmos da gênese
de ocupação. Como a tecnologia dos engenhos do século XVI faziam-nos movidos à água, os
portugueses buscavam locais à margem de rios e de terras férteis com proximidade a matas para
extração de madeira para a instalação de engenhos de cana-de-açúcar naquele período. De
acordo com Paranhos (2006, p. 2): “As primeiras mudas de cana foram plantadas em fins do
ano de 1538, por Pero de Góis, em região primitivamente habitada por indígenas goitacás e
puris”.
Campos dos Goytacazes tem seu primeiro engenho em 1650, 27 anos antes de sua
fundação como Vila de São Salvador (Lamego, 1945) e 112 anos após o plantio das primeiras
mudas de cana-de-açúcar na região.
Contudo, o certo é que a cultura da cana-de-açúcar apenas vingaria no século
seguinte, após a Revolta de Benta Pereira, o que apressou a retomada da
Capitania por parte da Coroa portuguesa. Nesse momento dá-se o início da
cultura da cana-de-açúcar na planície goitacá, sobrepujando a criação de gado,
empurrada para o interior da região e “sertões” de São João da Barra.
(PARANHOS, 2006, p.3).

A implementação da cultura da cana-de-açúcar teve a capacidade de alterar “a paisagem
do norte fluminense, principalmente se considerarmos que a própria mão-de-obra seria
deslocada de uma atividade basicamente nômade no século XVI, a partir da criação de gado
pelas planícies campistas, para o sedentarismo do açúcar.” (PARANHOS, 2006, p. 3).
No final do século XVII a queda da produção de açúcar no nordeste brasileiro fez
despontar a produção na região norte-fluminense, cujo auge de produção é alcançado por volta
do século XIX com a implementação de novas técnicas de fabricação de açúcar e transformação
de antigos engenhos em engenhos centrais e até mesmo usinas. A partir de 1850 a ascensão
definitiva da máquina à vapor fez desaparecer por completo a engenhoca nas terras campistas,
e Campos passou a experimentar um desenvolvimento sustentado pela agroindústria do açúcar,
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tendo registros históricos de produção também de aguardente e café (Paranhos, 2006), sendo
este último cultivado em áreas geomorfologicamente escarpadas, diferentemente da cana-deaçúcar, que era cultivada na região geomorfológica de morros de baixas altitudes ou planícies.
“Dizem que vários gêneros de culturas dão resultado em Campos; mas, a da cana dá atualmente

tão grandes lucros que absorve todas as outras.” (SAINT-HILLAIRE, 1941, p.397).
É sabido que no final do século XIX o fim do Brasil-Império culminou à mudanças de
paradigmas no que tange ao financiamento de engenhos centrais, cujas novas fábricas dotadas
de vantagens técnicas eram denominadas usine pelos franceses, e a língua portuguesa chamouas de usinas, sendo que seus donos tornaram-se usineiros (Smiderle, 2009). Lamego (1945, p.
137) afirma: “Como se dera com as engenhocas e com os engenhos a vapor, as usinas aparecem
de repente, e em poucos anos transformam de novo a economia regional.”.
A Tabela 1 diz respeito às datas de criação de usinas no território que hoje corresponde
à região norte-fluminense:
Tabela 1 - Usinas de açúcar do norte fluminense na segunda metade do século XIX
Usina

Fundação

Proprietário

Limão

1879

João José Nunes de Carvalho

Queimado

1880

Julião Ribeiro de Castro

São José

1883

Francisco Ribeiro de Vasconcellos

São João

1884

Francisco Antonio Pereira Lima

Outeiro

1884

Dr. Rodrigues Peixoto

Sapucaia

1884

Visconde de Santa Rita

Fonte: Paranhos (2006).

É interessante destacar que as usinas eram fábricas menores do que os engenhos centrais,
e desta forma, requeriam menos matéria-prima, mas em contrapartida possuía um aparato
tecnológico superior aos antigos engenhos. No ano de 1885 Campos possuía 17 usinas; no ano
de 1910, 30 usinas; em 1914, 33 usinas. Contudo, a Primeira Grande Guerra (1914-1918) freou
este avanço extraordinário da implementação de novas usinas em Campos dos Goytacazes:
A primeira Grande Guerra abala profundamente a indústria açucareira. Com
a paralisação das fábricas européias e as possibilidades. de exportação os
preços sobem vertiginosamente. O crédito bancário é facilitado e por milhares
de contos se compram usinas que anteriormente valiam a têrça parte.
(LAMEGO, 1945, p. 141).

Em 1929 a crise global que se iniciou atingiu o setor cafeeiro e diversos outros setores
econômicos, alcançando concomitantemente o setor açucareiro nacional e fazendo com que em
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1933 o governo nacional criasse o Instituto do Açúcar e do Álcool (IAA) com o objetivo da
implementação de regimes de cota de produção, como já foi explicado. A produção açucareira
campista disparou. No ano de 1935, o município de Campos dos Goytacazes “se apresentava
como o maior produtor de açúcar do país e da América Latina, sendo responsável por 90% da
produção estadual e 14,3% da produção nacional, com uma produção de 2 milhões de sacos de
açúcar e 7 milhões de litros de álcool.” (SMIDERLE, 2009, p. 40). Este fato pode ser
comprovado na Tabela 2:
Tabela 2 – Relação dos municípios maiores produtores de açúcar no quinquênio 1932/33 – 1936/37

Município

Estado

Sacos de 60kg

Toneladas

% sobre o

% sobre o

total do

total do

Estado

Brasil

Campos

Rio de Janeiro

6 590 627

395 438

78,4 %

14,3 %

Catende

Pernambuco

2 030 991

121 859

11,2 %

4,4 %

Escada

“

2 008 410

120 505

11,1 %

4,4 %

Santo Amaro

Bahia

1 871 117

112 267

71,3 %

4,1 %

Alagoas

1 455 191

87 311

28,6 %

3,2 %

Cabo

Pernambuco

1 391 117

83 467

7,7 %

3,0 %

Piracicaba

São Paulo

1 301 426

78 086

17,9 %

2,8 %

São José-da-Lage

Alagoas

1 167 699

70 062

22,9 %

2,5 %

Pernambuco

1 139 188

68 351

6,3 %

2,3 %

Alagoas

1 068 098

64 086

21,0 %

-

20 023 864

1 201 432

43,5 %

25 988 640

1 559 318

56,5 %

46 012 504

2 760 750

100,0%

Santa-LuziaNorte

São Lourenço-daMata
Atalaia
TOTAL
Demais
municípios
TOTAL DO
BRASIL

Fonte: Adaptado de Lamego (1945)

O ápice da produção açucareira ocorreu em 1973. Mas com o avançar dos anos, a
evidência de uma escassez de “produtividade agrícola e industrial, obsolescência do parque
industrial e custos financeiros muito altos exigiam uma revolucionária introdução de
tecnologias e procedimentos mais avançados, em todos os campos da agroindústria”
(SMIDERLE, 2009, p. 43). Tal fato explica-se por que, do ponto de vista da autora, Campos
dos Goytacazes não estava preparado para o grande porte das centrais açucareiras sob aquele
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contexto histórico. A velocidade de abastecimento dos caminhões carregados de cana-de-açúcar
fazia com que fosse muitas partículas de solo em meio ao carregamento, fato este que
prejudicava em muito no processo da moagem. Outro problema foi a falta de matéria-prima
para as centrais, tendo em vista que não houve o investimento necessário nas lavouras para
suprir os valores exorbitantes de capacidade de moagem diária destas grandes indústrias
canavieiras.
Em 1970, o município de Campos dos Goytacazes possuía 15 usinas sucroalcooleiras.
Com a implementação do Programa Nacional do Álcool (PROÁLCOOL) em 1975, “as usinas
foram incentivadas a um desenvolvimento com aumento de sua área cultivada e à instalação,
renovação ou ampliação do seu parque industrial.” (SMIDERLE, 2009, p. 48), fato este que
condicionou numa crescente ampliação das usinas até os anos 1980 para a produção de álcool.
Este acontecimento foi reflexo da crise do petróleo ocorrida nos anos 1970. Observa-se, pela
segunda vez, que o álcool ganha destaque como biocombustível sempre que há alguma crise
global em um setor-chave do capitalismo. Ocorreu após 1929, ocorre após 1970. Alguns fatores
culminaram no enfraquecimento do poder de ação do PROÁLCOOL, sendo 2 possíveis de
serem destacados: Resistência da Petrobrás à este programa e falta de investimento em lavouras
da região, limitando-se somente a investimentos nos complexos industriais. Gradativamente,
foi ocorrendo um abandono da produção de cana-de-açúcar e adesão na atividade pecuária. Em
08/05/1990 foi extinto o IAA, fato este que culminou em uma acentuada redução de usinas de
açúcar e álcool em Campos dos Goytacazes. Em contrapartida, o fim do IAA fez com que os
demais estados não limitassem suas produções açucareiras, e o Estado de São Paulo foi um dos
grandes beneficiários deste acontecimento, tomando a dianteira da produção sucroalcooleira no
território nacional.
Em 2007, Campos dos Goytacazes contava com apenas 4 usinas em funcionamento,
sendo elas: Sapucaia, Santa Cruz, Cupim e Paraíso.
De acordo com o Portal Viu (2017), atualmente, encontram-se em operação somente
três usinas em Campos dos Goytacazes – RJ, sendo elas: COAGRO (nas instalações da antiga
Usina Sapucaia), Paraíso e Nova Canabrava. Tais usinas encontravam-se ativas no ano de 2019.
A respeito da Cooperativa Agroindustrial do Estado do Rio de Janeiro Ltda.
(COAGRO), localiza-se no distrito de Guarus. Destaca-se ainda que:
(...) nasceu da união de 57 produtores de cana-de-açúcar da região Norte
Fluminense, que preocupados com o expressivo fechamento de usinas na
região, com a crescente evasão de mão-de-obra e com a queda da produção de
cana, partiram em busca de uma alternativa para salvar a produção de canade-açúcar no Estado do Rio de Janeiro. Através da Associação Fluminense
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dos Plantadores de Cana – ASFLUCAN - implementaram estudos para
viabilização de um projeto que propiciasse a recuperação e gestão de uma
Usina na região, chegando então, a conclusão, de que o Cooperativismo seria
o melhor modelo para atender suas necessidades. (COAGRO, 2019).

A ASFLUCAN foi fundada em 28 de junho de 2012 e segue em atividades até o presente
momento (Empresas do Brasil, 2019). A COAGRO fabrica hoje álcool etílico ou etanol através
do processo de fermentação da cana-de-açúcar, do tipo hidratado carburante, destinado a
motores movidos a etanol. Produz também açúcar do tipo cristal pronto para o consumo humano
e comercializado em embalagens de 2kg, 5kg, 50kg, 1200kg e à granel (COAGRO, 2019).
A Usina Paraíso localiza-se no distrito de Tocos. Já foi um engenho movido a rodas
d’água e já foi integrada à holding francesa Societé Sucrerries Bresilienne (Carvalho, 2009)
tornou-se, de fato, a Usina Paraíso em 1964 pela aquisição do pernambucano Geraldo Silveira
Coutinho.
Buscando diversificar suas atividades o grupo montou anexo a usina em 2006,
a HC sucroquímica, única do ramo a produzir solventes (acetona e n-butanol)
a partir da cana-de-açúcar, com isso seu parque industrial tornou-se um dos
mais modernos do mundo. (CARVALHO, 2009).

A Nova Canabrava localiza-se no distrito de Travessão. As instalações modernas da
usina foram inauguradas em 2009 (SMAR, 2019). Hoje, a recém-nomeada Nova Canabrava
pretende apresentar um novo conceito de gestão, investindo na lavoura para que até 2022 a
usina alcance cerca de 90% da capacidade de moagem, visto que atualmente a usina mói
somente certa de um terço de sua capacidade total (Terceira Via, 2019).
A Figura 4 apresenta a localização das 12 usinas de moagem de cana-de-açúcar em
Campos dos Goytacazes no período de 1970 a 2019.
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Figura 4 - Localização das 12 usinas de moagem de cana-de-açúcar em Campos dos Goytacazes em 1970 e 2019

Fonte: O próprio autor, 2019.

35
Dentre as variedades de cana-de-açúcar presentes no município de Campos dos
Goytacazes – RJ, destacam-se a produção das variedades RB969017 e RB988503, assim como
em demais localidades dos Estados do Rio de Janeiro, Espírito Santo, nordeste de Minas Gerais
e sul da Bahia. Segundo a UFRRJ (2016, s.p.), “as variedades RB ocupam mais de 65% da área
cultivada com cana-de-açúcar no país”.
De acordo com a Revista Canavieiros (2016), ambas as variedades desenvolvidas
recentemente (2015/2016) apresentam rápido crescimento inicial, fechamento de entrelinhas,
elevado perfilhamento e potencial produtivo e responsiva à melhoria ambiental; tolerância às
principais doenças da cana-de-açúcar; e recomendações para os Estados do Rio de Janeiro,
Espírito Santo e Bahia. As épocas de colheita podem variar de junho a setembro.
Alguns dados numéricos apresentam o contexto sucroalcooleiro em Campos dos
Goytacazes nas últimas décadas. A Tabela 3 apresenta um levantamento feito por Mendonça et
al (2011) da estimativa da área plantada de cana-de-açúcar no município de Campos nos
referidos anos-safra:
Tabela 3 – Estimativa de área plantada de cana-de-açúcar em Campos dos Goytacazes – RJ por Mendonça et al
(2011)
Ano-safra

Área total em hectares

1984/1985

113.339,42

1990/1991

118.386,25

1994/1995

98.919,54

2000/2001

74.246,31

2003/2004

85.366,34

2006/2007

87.692,86
Fonte: Mendonça et al (2011)

A Tabela 4 apresenta um levantamento feito pelo CANASAT (INPE, 2019) da
estimativa da área plantada de cana-de-açúcar no município de Campos nos referidos anossafra:
Tabela 4 – Estimativa de área plantada de cana-de-açúcar em Campos dos Goytacazes – RJ

Ano-safra
2010/2011
2011/2012
2012/2013

Área total em hectares
63.429
62.349
61.159
CANASAT (INPE, 2019)

De acordo com a Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB, 2019), Campos dos
Goytacazes apresentou uma área plantada de cana-de-açúcar de 19.200 ha no ano-safra
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2017/2018. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2019) apresentou um valor
muito superior, equivalente a 30.000 ha, para o mesmo município e referente ao mesmo anosafra.
3.7

Sensoriamento Remoto
Conforme definição dada por Florenzano (2011, p. 6): “Sensoriamento Remoto é a

tecnologia que permite obter imagens – e outros tipos de dados – da superfície terrestre, por
meio da captação e do registro da energia refletida ou emitida pela superfície”. Segundo
Meneses e Almeida (2012, p. 11), o Sensoriamento Remoto “é uma das mais bem sucedidas
tecnologias de coleta automática de dados para o levantamento e monitoração dos recursos
terrestres em escala global.” e pode ser definido resumidamente por ser “uma técnica de
obtenção de imagens dos objetos da superfície terrestre sem que haja um contato físico de
qualquer espécie entre o sensor e o objeto.” (MENESES e ALMEIDA, 2012, p. 13), ou, de
forma mais tecnicamente descrita, “uma ciência que visa o desenvolvimento da obtenção de
imagens da superfície terrestre por meio da detecção e medição quantitativa das respostas das
interações da radiação eletromagnética com os materiais terrestres.” (MENESES e ALMEIDA,
2012, p. 13). A Figura 5 apresenta uma ilustração do funcionamento de captação de imagens
por meio da aplicação de técnicas de Sensoriamento Remoto:

Figura 5 - Captação de informação por meio de Sensoriamento Remoto

Fonte: Florenzano (2013).
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Para Florenzano (2011, p. 6):
A origem do sensoriamento remoto vincula-se ao surgimento da fotografia
aérea. Assim, a história pode ser dividida em dois períodos: um, de 1860 a
1960, baseado no uso de fotografias aéreas, e outro, de 1960 aos dias de hoje,
caracterizado também por uma variedade de tipos de imagens de satélite. O
sensoriamento remoto é fruto de um esforço multidisciplinar que integra os
avanços da Matemática, Física, Química, Biologia e das Ciências da Terra e
da Computação. A evolução das técnicas de sensoriamento remoto e a sua
aplicação envolve um número cada vez maior de pessoas de diferentes áreas
do conhecimento.

Antes de 1960 os avanços do uso de técnicas de fotografias aéreas por balões tiveram
início em 1856 e por aviões em 1909, muito utilizadas para fins militares. A partir de 1960, a
Guerra fria impulsiona os avanços das técnicas de sensoriamento remoto através da cada vez
maior frequência de lançamentos de satélites artificiais que passaram a captar dados de
superfície estando eles em órbita terrestre (Florenzano, 2011 e Meneses e Almeida, 2012).
Estudos voltados para a agricultura por meio de Sensoriamento Remoto vem sendo
desenvolvidos desde os anos 1970 pelo pioneirismo dos EUA, sendo grande parte destas
metodologias iniciais adotadas pelo INPE ainda nos anos 1970 para estudos voltados à
agricultura em solo brasileiro (Formaggio e Sanches, 2017).

Muitos países têm também procurado desenvolver-se quanto ao uso das
geotecnologias em agricultura, destacando-se, além do Brasil, os países da
União Europeia, o Canadá, a China e a Argentina. Recentemente, o grupo dos
20 países economicamente mais desenvolvidos, o G20, criou o programa
Global Agricultural Monitoring (Geoglam), visando disponibilizar um
sistema global de informações rápidas, objetivas e confiáveis, obtidas com o
auxílio de sensoriamento remoto, para impedir a grande volatidade de preços
das principais commodities (Geoglam, 2015 apud Formaggio e Sanches,
2017).

Uma das técnicas obtidas através do Sensoriamento Remoto é o Processamento Digital
de Imagens (PDI). Segundo Meneses e Almeida (2012), o Processamento Digital de Imagens
obtidas por meio de Sensoriamento Remoto se dá pelo conjunto de técnicas para a manipulação
de imagens digitais, de modo que haja uma facilitação no processo de extração de informações.
Possui vantagem em comparação às imagens analógicas, já que podem ser processadas visando
o realce ou a extração de informações específicas.
O Processamento Digital de Imagens é a transformação de dados brutos em informações
que passam a ser dotadas de significados, utilizando-se para isto diversos itens a serem inseridos
e processados em softwares específicos para tais ações (Meneses e Almeida, 2012).
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Para Meneses e Almeida (2012), alguns exemplos de elementos passíveis de serem
processados são: Bases Vetoriais, que tem a localização e os atributos gráficos de cada objeto
representados por pelo menos um par de coordenadas (Pontos, Linhas, Polígonos); e Bases
Matriciais, cuja representação é feita por meio de uma matriz composta de um certo número de
colunas e linhas, onde cada célula (pixel) tem um valor correspondente ao atributo analisado e
pode ser localizado pelo cruzamento entre linha e colunas (Imagem Raster).
Os sensores acoplados nos satélites captam imagens em níveis de cinza que variam em
intensidade conforme o nível de reflectância emitido pelo objeto na superfície terrestre. O nível
de nitidez dos níveis de cinza irá depender da resolução radiométrica do sensor (Meneses e
Almeida, 2012 e Florenzano, 2011). Sensores com maior resolução radiométrica (maior número
de bits) irão gerar uma imagem com maior variedade em tons de cinza do que sensores com
menor resolução radiométrica (menor número de bits).
É importante destacar que apesar de as imagens obtidas pelo sensor OLI à bordo do
LANDSAT-8 serem geradas em 16 bits, o software utilizado neste presente projeto de pesquisa
faz a conversão para 8 bits para que as mesmas possam ser exibidas e processadas.
O número de níveis de cinza depende diretamente do número de bits de uma imagem,
por meio da expressão 2𝑛 , onde o n é substituído pelo número de bits e o resultado é o número
de níveis de cinza suportado pela imagem. Por exemplo: Se as imagens do sensor OLI à bordo
do LANDSAT-8 são exibidas em 8 bits, significa que elas terão 28 níveis de cinza distribuídos
ao longo de seus pixels, ou seja, 256 níveis de cinza (cujos valores variam de 0 a 255). Um
exemplo da exibição das imagens em níveis de cinza por pixel é apresentado na Figura 6:

Figura 6 - Níveis de cinza por pixels

Fonte: Florenzano (2013).
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No entanto, é bastante comum as imagens obtidas não apresentarem níveis de cinza
satisfatórios para que possa ser feita uma boa visualização com clareza dos alvos a serem
analisados. Para isto, é realizada a técnica do realce das imagens, que consiste em “melhorar a
qualidade visual das imagens e facilitar o trabalho de interpretação” (FLORENZANO, 2011, p.
10). De acordo com Florenzano (2011), as principais técnicas de realce de imagens podem ser
realizadas por meio de: ampliação linear de contraste; operações aritméticas; transformação por
IHS; Filtragem espacial; geração de composições coloridas e integração de dados. Ao se falar
de resolução radiométrica é importante salientar que o comportamento espectral dos alvos se
dá de forma diferenciada a partir da composição de cada elemento presente em cada tipo
específico de alvo.
Para falarmos de comportamento espectral de alvos, é preciso antes conceituar que
estamos envoltos em diferentes tipos e níveis de radiações que são propagadas por fontes
radioativas. O espectro eletromagnético (Figura 7) é uma espécie de escala onde são
apresentados todos os sete tipos de ondas eletromagnéticas conhecidas até os dias de hoje, que
são: Raios cósmicos, raios gama, raios x, ultravioleta, visível, infravermelho próximo,
infravermelho de ondas curtas, infravermelho médio, infravermelho termal, micro-ondas, rádio,
áudio e corrente alternada (Meneses e Almeida, 2012).
O comprimento e a frequência destas ondas é o que irão determinar a faixa do espectro
em que elas se encontram. Ondas com frequências mais altas são mais curtas, e ondas com
frequências mais baixas são mais longas. As ondas eletromagnéticas são medidas em
nanómetros (nm), que equivalem a 1𝑥10−9 metros (um milionésimo de milímetro ou um
bilionésimo de metro), ou micrômetros (μm), que equivalem a um milionésimo de metro.
Portanto, 1 μm equivale a 1000 nm. A Figura 7 apresenta os distintos comprimentos de onda
do espectro eletromagnético.
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Figura 7 - O Espectro Eletromagnético

Fonte: Disponível em https://www.todamateria.com.br/espectro-eletromagnetico/. Acesso em 10/12/2018.

O comportamento espectral dos alvos é o que irá determinar a escolha do intérprete na
hora de se elaborar a composição colorida (RGB) das imagens no software específico que se
traduz por um SIG. Isto se deve ao fato de que cada alvo apresenta um nível de reflectância da
luz solar que é refletida e captada pelo sensor a bordo do satélite. Neste contexto, Meneses e
Almeida (2012) afirmam que diferentes tipos de materiais apresentam distintos níveis de
reflectância, já que a composição química dos mesmos altera a capacidade de absorção ou
reflexão da luz solar, e isso fará com que o brilho desta reflectância seja captado em diferentes
níveis de intensidade pelo sensor a bordo do satélite a depender do material de cada alvo que
se está analisando.
As imagens geradas a partir de diferentes regiões do espectro eletromagnético
apresentarão tons de cinza diferenciados para cada elemento encontrado na superfície terrestre.
Por exemplo: Uma imagem gerada na faixa do Azul (B) irá apresentar tons de cinza mais claros
para elementos que o olho humano naturalmente os enxergue nas colorações que tendem para
o azul, e tons de cinza mais escuros para elementos em que o olho humano os enxergue
naturalmente nas demais cores.
De acordo com Formaggio e Sanches (2017, p. 70), é possível compreender que:
“Considerando o espectro de reflectância de uma folha verde normal no intervalo entre 400 nm
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e 2.500 nm, ele pode ser subdividido em três regiões espectrais: visível, infravermelho próximo
e infravermelho de ondas curtas.”. Na faixa do visível a cana-de-açúcar, de modo geral, se
apresenta com um baixo nível de reflectância. Apresenta duas bandas de absorção da clorofila
em torno de 450 nm (azul) e 650 nm (vermelho), mas reflete em torno de 550 nm, motivo pelo
qual a vegetação é percebida pelo olho humano na cor verde.
Segundo Hoffer (1978) apud Formaggio e Sanches (2017, p. 71): “Na região espectral
do infravermelho próximo (entre 700 nm e 1300 nm), as folhas verdes sadias apresentam altos
valores de reflectância (45-50%), alta transmitância (45-50%) e baixa absortância (menos de
5%).”, devido à composição da estrutura interna das folhas. A região do infravermelho de ondas
curtas é onde “a vegetação é dominada por fortes bandas de absorção pela água, que ocorrem
aproximadamente em 1.400 nm, 1.900 nm e 2.700 nm; portanto, as regiões entre essas bandas
de absorção são fortemente influenciadas pelo conteúdo de umidade das folhas”, de modo que
a reflectância foliar seja inversamente relacionada com a quantidade total de água presente nas
folhas.
A Figura 8 exibe o gráfico referente ao comportamento espectral da vegetação:

Figura 8 - Comportamento espectral da vegetação

Fonte: Formaggio e Sanches (2017)

Para a análise de culturas agrícolas feita por meio de sensoriamento remoto é preciso
levar-se em conta a existência de fatores que causam interferência nas respostas espectrais dos
objetos sensoriados, dentre os quais podemos citar: a maneira pela qual a radiação
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eletromagnética é coletada (tipo de sensor, plataformas ou bandas espectrais analisadas),
possíveis interferências causadas pela atmosfera terrestre e possíveis interferências causadas
pela própria geometria de iluminação da observação. Dependendo do ângulo de incidência da
luz solar sobre um dossel de vegetação, serão refletidas maiores ou menores camadas superiores
do dossel, ficando o solo mais ou menos escondido.
Quando são estudadas culturas agrícolas plantadas com estrutura em fileiras,
deve ser considerado um fator complicativo adicional. A estrutura em fileiras
interfere na maneira como ocorre a penetração da radiação através do dossel,
bem como na quantidade observada de folhas, de solos e de sombras. Dessa
maneira, verifica-se que são vários os parâmetros importantes para o
sensoriamento remoto agrícola e fica claro que as relações entre as
propriedades físicas e morfológicas de um dossel agrícola são dinâmicas, não
correspondendo de modo único nem simples com uma assinatura espectral
única, estática e imutável. (FORMAGGIO e SANCHES, 2017, p. 68).

Cada sensor apresenta uma abrangência distinta de faixas do espectro eletromagnético.
A resolução espectral de um sensor é determinada pela amplitude da faixa do espectro
eletromagnético que o sensor consegue abranger. “um sensor tem melhor resolução espectral
se ele possui maior número de bandas situadas em diferentes regiões espectrais e com larguras
estreitas de comprimentos de onda.” (MENESES e ALMEIDA, 2012).
A resolução espacial se dá pelo tamanho que cada pixel se apresenta na imagem. Ex.: o
sensor OLI do satélite LANDSAT-8 apresenta uma resolução espacial de 30 metros, o que
significa que cada pixel em uma imagem gerada por esse sensor irá apresentar 30 m de largura
e 30 m de altura.
A resolução temporal, por sua vez, é aquela que determinará de quanto em quanto tempo
o sensor acoplado ao satélite irá cobrir novamente um mesmo ponto da superfície terrestre.
Os objetos refletidos em superfície terrestre possuem elementos ou variáveis que
possibilitam ao intérprete das imagens de diferenciá-los entre si por meio de: tonalidade/cor,
textura, tamanho, forma, sombra, altura, padrão e localização. Destas variáveis, a única que irá
depender da composição colorida realizada por meio da associação de cores distintas às bandas
do sensor é a tonalidade/cor. Entretanto, vale lembrar que “é mais fácil interpretar imagens
coloridas do que em preto-e-branco, porque o olho humano distingue cem vezes mais cores do
que tons de cinza” (FLORENZANO, 2013, p. 9). A textura é a variável que indica se o objeto
refletido apresenta lisura ou rugosidade. Esta variável é muito importante para a identificação
de áreas com diferenças de relevo entre si, pois em relevos planos a textura aparenta ter mais
lisura do que em áreas de relevo acidentado. No caso da análise da vegetação, áreas vegetadas
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onde há muito pouca interferência de manejo feito por seres humanos tendem a apresentar maior
rugosidade do que em áreas de reflorestamento ou de culturas agrícolas (Florenzano, 2011).
Como o presente trabalho é pertinente à análise de áreas de plantio de cana-de-açúcar,
variáveis como tamanho (da área plantada) ajuda a diferenciar áreas de plantio de cana-deaçúcar (geralmente em talhões maiores) de áreas de outros tipos de cultura; forma (dos talhões,
geralmente retangulares); sombra (pouco se aplicou no presente trabalho, pois seria mais
explorada se o objeto de pesquisa estivesse mais relacionado ao relevo da área de estudo); altura
(da gramínea, a depender da fase fenológica do desenvolvimento da cana-de-açúcar), padrão
(como os talhões estão organizados no espaço geográfico do município em questão, e se há ou
não falhas de plantio dentro de cada talhão) e localização (se há ou não proximidade com as
usinas de moagem) auxiliaram muito à identificação das áreas plantadas com cana-de-açúcar
no município de Campos dos Goytacazes – RJ.
As chaves de interpretação são geradas a partir de constantes observações de como as
variáveis relatadas no parágrafo anterior reagem com o objeto de estudo a ser analisado,
obviamente, a depender da associação das cores vermelho, verde e azul na composição de
bandas específicas do sensor utilizado. Por exemplo: Florenzano (2011) aponta que imagens
obtidas pelos sensores Thematic Mapper (TM) e Enhanced Thematic Mapper (ETM+) dos
satélites da série LANDSAT na composição R5, G4, B3 apresentam área urbana em cor
magenta, textura ligeiramente rugosa e forma irregular; solo exposto e área desmatada em cor
magenta tendendo ao branco e textura lisa; área de reflorestamento em cor magenta (caso o solo
esteja preparado) ou verde (caso o reflorestamento já esteja adulto), assim como textura lisa e
forma regular; e área de mata/capoeira em cor verde-escuro com textura rugosa e forma
irregular.
A partir da identificação do alvo deve ser traçada a vetorização poligonal do mesmo,
para que o software seja capaz de retornar um resultado quantificável da área ocupada pelo
objeto de pesquisa. Geralmente esta etapa é realizada através da segmentação (supervisionada
ou não-supervisionada do alvo feita pelo analista). Entretanto, no presente trabalho optou-se
por não realizar a etapa da segmentação devido ao alto grau de incerteza que o resultado iria
gerar, uma vez que a cana-de-açúcar se confunde com outros tipos de vegetação no
procedimento de classificação automática não-supervisionada. Portanto, os alvos foram
identificados um por um e de forma totalmente manual pelo analista. Uma vez identificadas as
áreas ocupadas por plantio de cana-de-açúcar, estas eram demarcadas por meio de polígonos
delimitados manualmente através de funções específicas no software (que serão mais bem
explicadas à posteriori).
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3.7.1 Aplicações em estudos sobre cana-de-açúcar
Muitos tem sido os estudos voltados à cana-de-açúcar que utilizam o sensoriamento
remoto como principal ferramenta de trabalho: Luciano et al (2019, p. 223) afirmam, em seu
trabalho que buscou gerar uma estimativa de produtividade de cana-de-açúcar através de
imagens dos satélite LANDSAT 5, 7 e 8, que “os resultados apontam uma metodologia
potencial de estimativa de produtividade da cana-de-açúcar com imagens de satélite”. De
Oliveira et al (2019) analisaram a produtividade da água na cultura da cana-de-açúcar em
condições de irrigação ou ausência de irrigação a partir de imagens do satélite LANDSAT 8.
Fernandes (2009) realizou um monitoramento da cultura de cana-de-açúcar no estado de São
Paulo por meio de imagens obtidas pelo satélite SPOT e por meio de dados meteorológicos.
Aguiar et al (2009) utilizaram o sensoriamento remoto para o monitoramento da colheita da
cana-de-açúcar cujo objetivo foi avaliar a área de cana colhida com e sem queima no estado de
São Paulo utilizando imagens disponíveis do sensor TM à bordo do satélite LANDSAT-5.
Alvares et al (2008) utilizaram o sensoriamento remoto como ferramenta de identificação de
falhas de plantio de cana-de-açúcar em uma área de 1,16 ha. A lista de trabalhos produzidos
dentro desta temática não é exaustiva, de modo que o que foi aqui apresentado traduz-se por
apenas uma parcela dos muitos exemplos que poderiam ser citados seguindo tal lógica de
raciocínio.
3.8

Sistema de Informação Geográfica (SIG’s)
Um sistema de informação geográfica pode ser definido por um conjunto de ferramentas

de aquisição, armazenamento, recuperação, transformação e emissão de informações espaciais,
sendo este um sistema de entrada, gerenciamento, manipulação, análise e saída de informações
que possuem basicamente duas características: dimensão física e localização espacial (Câmara
e Ortiz, 1998).
Dentro de um SIG pode ocorrer o geoprocessamento da informação de um dado
espacial. Um exemplo de aplicações do SIG no sensoriamento remoto do uso e cobertura do
solo encontra-se em Reis e Pinheiro (2017). Nesta ocasião, foram utilizadas imagens captadas
pelo sensor OLI a bordo do LANDSAT-8 com as bandas espectrais 4 (faixa espectral da
reflectância do vermelho), 5 (faixa espectral da reflectância do infravermelho próximo) e 6
(faixa espectral da reflectância do infravermelho de ondas curtas) para que fosse analisado o
estado de uso e ocupação da terra do município de Cardoso Moreira – RJ. O resultado final foi
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apresentado em um produto cartográfico e os valores de cada classe também foram possíveis
de serem mensurados em uma tabela (Tabela 5):
Tabela 5 – Resultados das classes do exemplo mencionado
Classes

Área (km²)

Porcentagem (%)

Área Urbana

8,4

1,70

Pastagem

301,1

58,63

Cultura

17,7

3,37

Drenagem

5,4

1,28

Mata Ciliar

103,0

19,37

Mata Secundária

79,8

15,65

Área Total

515,4

100,00

Fonte: Adaptado de Reis e Pinheiro (2017).

Outro exemplo de SIG se faz presente no processamento dos dados do Banco de Dados
Geomorfométricos do Brasil (TOPODATA), no qual é gerado um modelo digital de elevação
do terreno “disponibilizados em formatos correspondentes às etapas de processamento dos
dados SRTM: preenchimento de falhas, refinamento, derivação e pós-processamento” (DSRINPE, 2019).
O SIG também encontra-se presente na delimitação de vetores lineares e poligonais que
podem armazenar informações referentes aos objetos que serão representados por eles,
conforme o exemplo da delimitação de polígonos que representem talhões ocupados por canade-açúcar e armazenam informações referentes à área pelo traçado da geometria e o
georreferenciamento prévio da imagem na qual se faz presente o banco de dados.

4

MATERIAIS E MÉTODO
A aquisição de dados se deu através do seguinte fluxo de trabalho (Figura 9):
Figura 9 - Fluxograma de trabalho

Levantamento de
dados Orbitais

Processamento
Digital de Imagens
em SIG

Obtenção da
Declividade do
Terreno

Cruzamento dos
Dados

Interpretação Visual
dos Polígonos

Fonte: O próprio autor (2019)

Obtenção do
quantitativo da área
plantada de cana-deaçúcar
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4.1

Levantamento de dados orbitais
A escolha das imagens se deu através de dois critérios: Presença de nuvens e

nebulosidade inferior a 15% ou ausência total de nuvens sobre o município correspondente à
área de estudo; espaçamento temporal entre as imagens de modo a observar diferentes estágios
de desenvolvimento vegetativo dos colmos da cana-de-açúcar, pois a diferença de altura dos
colmos gera resposta visual em cores e granulometria distintas ao serem aplicadas as
composições RGB utilizada no presente trabalho. A Tabela 6 apresenta as datas das imagens
escolhidas e utilizadas para a análise e interpretação visual dos talhões de cana-de-açúcar no
município de Campos dos Goytacazes

Tabela 6 - Imagens de satélite utilizadas
Imagem
1
2
3
4

Data
21/07/2017
09/10/2017
02/03/2018
08/07/2018

Ano-Safra
2017-2018
2017-2018
2017-2018
2018-2019

Fonte: O próprio autor, 2019.

Todas as imagens utilizadas foram provenientes do sensor OLI à bordo do satélite
LANDSAT-8, uma vez que tais imagens atenderam aos critérios de resolução a serem
trabalhados neste projeto. De acordo com o INPE (2019b), o satélite LANDSAT-8 é um satélite
estadunidense lançado em 11 de fevereiro de 2013 construído pela Orbital Sciences Corporation
e até os dias atuais fornece imagens de um mesmo ponto da superfície terrestre a cada 16 dias,
tempo correspondente à sua resolução temporal. Na Tabela 7 seguem algumas das principais
características do satélite que capturou a imagem utilizada para a confecção do presente projeto
de pesquisa.
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Tabela 7 - Características do satélite LANDSAT-8.
Instrumento/Sensor

OLI e TIRS

Operadora/Instituição Responsável

NASA (National Aeronautics and Space Administration)

País de origem

Estados Unidos

Situação Atual

Ativo

Lançamento

02/11/2013

Altitude

705 Km

Inclinação

98,2°

Órbita

Circular, Polar, Heliossíncrona

Faixa Imageada

185 Km

Tempo de Duração da Órbita

99 min.

Horário da Passagem

10h / 12h

Período de Revisita

16 dias

Resolução Espacial

Pancromático: 15 m | Multiespectral: 30 m | Termal: 100
m reamostrada para 30 m
Fonte: INPE (2019b).

O LANDSAT-8 conta com dois sensores a bordo, sendo eles o sensor TIRS e o sensor
OLI. Em consonância com o espectro eletromagnético, o sensor OLI à bordo do LANDSAT-8
apresenta suas bandas espectrais correspondentes às faixas do espectro eletromagnético que
variam de 0,433 μm a 1,390 μm (Embrapa, 2013). Seguem abaixo (Tabela 8) algumas das
principais características do sensor OLI:

Tabela 8 - Características do sensor OLI à bordo do satélite LANDSAT 8.
Bandas Espectrais
(B1) COSTAL
(B2) AZUL
(B3) VERDE
(B4) VERMELHO
(B5) INFRAVERMELHO
PRÓXIMO
(B6) INFRAVERMELHO
MÉDIO
(B7) INFRAVERMELHO
MÉDIO
(B8) PANCROMÁTICO
(B9) Cirrus

Resolução
Espectral
0.433 - 0.453 µm
0.450 - 0.515 µm
0.525 - 0.600 µm
0.630 - 0.680 µm

Resolução
Espacial
30 m
30 m
30 m
30 m

0.845 - 0.885 µm

30 m

1.560 - 1.660 µm

30 m

2.100 - 2.300 µm

30 m

Resolução
Temporal

16 dias

0.500 - 0.680 µm
15 m
1.360 - 1.390 µm
30 m
Fonte: EMBRAPA (2013).

Área
Res.
Imageada Radiométrica

185 km

12 bits
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A determinação da escolha das quatro imagens embasou-se na tentativa de um intervalo
de tempo similar entre as imagens, de modo a tornar-se possível a observação do
acompanhamento do ciclo de desenvolvimento da cana-de-açúcar, desde o seu plantio (solo
exposto) ou corte (tendência a solo-exposto, visto que o broto da cana remanescente da canasoca encontra-se muito rente ao solo e sem reflectância característica de vegetação). Para isto,
optou-se por escolher imagens entre o início da moagem da cana-de-açúcar no ano-safra
2017/2018 que ocorreu em 20/04/2017 (COAGRO, 2019) e o início da moagem da gramínea
em questão que ocorreu no ano subsequente, em 02/07/2018 (COAGRO, 2019), uma vez que
dentro deste intervalo ocorreu o ciclo completo de desenvolvimento, maturação e início da
colheita da cana-de-açúcar.
Também foram adquiridos modelos digitais de elevação (MDE) provenientes do sensor
Shuttle Radar Topography Mission (SRTM) que esteve acoplado ao ônibus espacial Endeavour
em fevereiro de 2000, e do sensor Advanced Spaceborne Thermal Emission and Reflection
Radiometer (ASTER) a bordo do satélite TERRA.
De acordo com a EMBRAPA (2019), as instituições responsáveis pela Shuttle Radar
Topography Mission (SRTM) foram a National Imagery and Mapping Agency (NIMA) e a
National Aeronautics and Space Administration (NASA). Os dados foram coletados entre
11/02/2000 e 22/02/2000 ao longo das 16 órbitas terrestres realizadas pela nave Endeavour,
cuja missão foi “atuar na produção de um banco de dados digitais para todo o planeta,
necessários na elaboração de um Modelo Digital de Elevação (MDE) das terras continentais”
(EMBRAPA, 2019, s.p.). A partir de setembro de 2014 foram disponibilizados dados obtidos
do SRTM com resolução de 30 metros para os demais territórios que não fossem os EUA, pois
até então somente os EUA detinha tal resolução espacial (os territórios pertencentes às demais
nações eram apresentados com 90 metros de resolução1).
De acordo com a National Aeronautics and Space Administration (NASA, 2019), o
modelo digital de elevação global ASTER possui resolução espacial de aproximadamente 30
metros e foi produzido por meio de uma colaboração entre a NASA e o Japan’s Ministry of
Economy, Trade, and Industry (METI). O banco de dados foi criado através de imageamento
obtido entre 01/03/2000 e 30/11/2013.
The ASTER Global Digital Elevation Model (GDEM) Version 3 (ASTGTM)
provides a global digital elevation model (DEM) of land areas on Earth at a
spatial resolution of 1 arc second (approximately 30 meter horizontal posting
at the equator). The development of the ASTER GDEM data products is a
collaborative effort between National Aeronautics and Space Administration
1

Mundo GEO (2014)
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(NASA) and Japan’s Ministry of Economy, Trade, and Industry (METI). The
ASTER GDEM data products are created by the Sensor Information
Laboratory Corporation (SILC) in Tokyo. (EARTHDATA, 2019).

4.2

Processamento Digital de Imagens em SIG
O Processamento Digital de Imagens tem como principal objetivo identificar e

possibilitar a aquisição da informação que se encontra contida nas imagens, para posterior
interpretação feita pelo analista. É realizado por meio de sistemas computacionais denominados
Sistemas de Informação Geográfica (SIG’s) para realização de atividades interativas de análise
e manipulação das imagens utilizadas, cujo resultado é a geração de produtos derivados do
banco de dados que foi inicialmente inserido no sistema. No presente projeto utilizou-se o SIG
SPRING – INPE versão 5.5.5.

4.2.1 Carregamento de Cena
Uma vez que as imagens já haviam sido baixadas e descompactadas, elas puderam ser
carregadas no SIG SPRING. É preciso dizer que o presente trabalho utilizou um banco de dados
fornecido pelo Laboratório de Engenharia Agrícola (LEAG) da Universidade Estadual do Norte
Fluminense Darcy Ribeiro (UENF), sendo os mesmos utilizados por Mendonça et al (2011),
tornando-se, desta forma, uma continuidade do referido projeto.
O projeto aberto no SPRING foi feito na projeção UTM Datum WGS 84. Optou-se por
não alterar a projeção, pois o WGS 84 é um sistema de projeção geocêntrico e ainda muito
utilizado para as coordenadas cartesianas de sistemas de navegação global por satélite (Bielenki
Júnior e Barbassa, 2012).
Trabalhou-se exclusivamente com a composição colorida R5, G6, B4 (banda 5
associada à cor vermelha, banda 6 associada à cor verde e banda 4 associada à cor azul). Esta
composição possibilita que a vegetação apareça em coloração magenta quando se encontra em
estágio de desenvolvimento médio ou elevado e na cor tendendo para tons de esverdeado
quando encontra-se rasteira. Se não fossem adicionadas as cores vermelho, verde e azul na
composição das bandas, continua sendo possível interpretar as imagens obtidas em tons de
cinza, pois quanto maior o nível de reflectância de um objeto mais ele irá tender para o branco,
e quanto menor o nível de reflectância mais ele irá tender para o preto (Florenzano, 2011).
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Selecionou-se as imagens referentes às bandas 4, 5 e 6 das quatro datas mencionadas
anteriormente, somando um total de 12 imagens. As imagens foram nomeadas seguindo a
seguinte lógica: satélite_sensor_data_banda, conforme o exibido na Tabela 9:

Tabela 9 - Nomeação das imagens carregadas no SPRING
Data

Banda

Nome Atribuído

21/07/2017

4

LS8_OLI_21-07-2017_B4

21/07/2017

5

LS8_OLI_21-07-2017_B5

21/07/2017

6

LS8_OLI_21-07-2017_B6

09/10/2017

4

LS8_OLI_09-10-2017_B4

09/10/2017

5

LS8_OLI_09-10-2017_B5

09/10/2017

6

LS8_OLI_09-10-2017_B6

02/03/2018

4

LS8_OLI_02-03-2018_B4

02/03/2018

5

LS8_OLI_02-03-2018_B5

02/03/2018

6

LS8_OLI_02-03-2018_B6

09/07/2018

4

LS8_OLI_09-07-2018_B4

09/07/2018

5

LS8_OLI_09-07-2018_B5

09/07/2018

6

LS8_OLI_09-07-2018_B6

Fonte: O próprio autor, 2019.

4.2.2 Aumento de Contraste
A Ampliação Linear de Contraste foi a técnica adotada que consiste em “expandir a
distribuição dos dados originais (concentrados em um pequeno intervalo) para todo o intervalo
possível, por exemplo, para 255 níveis em imagens de 8 bits, o que aumenta o contraste da
imagem” (FLORENZANO, 2011, p. 10). Este exemplo é demonstrado na Figura 10:
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Figura 10 - Realce por ampliação linear de contraste

Fonte: Florenzano (2011)

As imagens carregadas no SPRING já estavam georreferenciadas, mas ainda não
estavam contrastadas. Por isso, realizou-se o procedimento de contraste selecionando-as uma a
uma. Atribuiu-se um nome para que fosse gerado um novo PI mantendo os nomes originais das
imagens e somente acrescentando “_contraste” à frente dos nomes (para critério de organização
das informações). A Figura 11 apresenta um comparativo de uma imagem carregada no
software antes e após o procedimento de realização do contraste:
Figura 11 - Antes e depois da aplicação de contraste

Fonte: O próprio autor, 2019.
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4.2.3 Delimitação e Exclusão de áreas
Tal procedimento reduziu o tamanho das imagens originais, transformando-as em
imagens com quantidade de pixels suficiente para apenas preencher a área do município em
questão, e isto otimizou bastante o tempo de execução dos processamentos realizados nas
futuras operações dentro do software SPRING. A Figura 12 exibe um comparativo entre o
tamanho das imagens originais e a redução do quantitativo de pixels nas recém geradas imagens
após o recorte do PI:

Figura 12 - Comparativo do antes e depois do Recorte do PI

Fonte: O próprio autor, 2019.

O passo a seguir foi realizar a composição colorida RGB de acordo com o critério
abordado anteriormente. Para realizar este procedimento bastou clicar nas imagens e associálas às bandas dentro do próprio plano de informação. A composição colorida das imagens é
exibida no mosaico correspondente à composição da Figura 13:
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Figura 13 - Comparativo das quatro imagens em composição colorida

21/07/2017

09/10/2017

02/03/2018

09/07/2018

Fonte: O próprio autor, 2019.

4.3

Interpretação visual dos polígonos
A delimitação dos polígonos referentes às áreas de plantio da cana-de-açúcar foi feita

por meio da associação visual destas áreas de acordo com um determinado padrão de cores
refletidas a partir da seleção das bandas. De acordo com a composição utilizada (bandas R5,
G6, B4) áreas de solo exposto apresentavam uma tonalidade esbranquiçada ou levemente
azulada, enquanto que áreas de cana em pé apresentavam uma tonalidade avermelhada não
muito escura.
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Por vezes, os padrões de cores referentes à reflectância não eram muito nítidos, gerando
confusões interpretativas. Em tais casos, utilizava-se o software Google Earth Pro, em sua
função “Mostrar imagens históricas. Foram, portanto, visualizadas imagens históricas de datas
inseridas no período correspondente ao da análise feita no presente projeto, visualizando-as
sobre as mesmas coordenadas correspondentes aos pontos que geravam dúvida de interpretação
ao analisar as imagens geradas pelo OLI. Apesar de o Google Earth Pro apresentar imagens nas
cores visíveis, tais imagens apresentam uma resolução espacial superior àquela apresentada
pelas imagens captadas pelo OLI a bordo do LANDSAT-8. Na composição colorida, as
imagens do Google Earth apresentavam área ocupada com cana-de-açúcar com as seguintes
características (Figura 14):
Figura 14 - Visualização no Google Earth Pro

Fonte: O próprio autor, 2019.

A Figura 15 apresenta um demonstrativo da vetorização dos polígonos referentes à áreas
de plantio de cana-de-açúcar com base na interpretação visual através do padrão de cores:
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Figura 15 - Criando o PI para vetorização das áreas de cana-de-açúcar

Fonte: O próprio autor, 2019.

4.4

Obtenção do quantitativo da área plantada de cana-de-açúcar
Uma vez demarcados os polígonos referentes ao objeto de estudo, é preciso criar uma

categoria nomeando-a com o objeto de estudo e associá-los a esta categoria, para que o software
possa “entender” a que classe pertence aquele polígono previamente demarcado.
O número de classes irá depender do que se quer analisar (no caso de classificações
supervisionadas). Em mapeamento do uso do solo é comum haver associação de classes como:
água, solo exposto, pastagem/cultura (podendo ser diferenciado o tipo de cultura), vegetação
nativa, dentre outras (Florenzano, 2011).
Para o presente projeto de pesquisa, uma vez que definiu-se uma única classe a ser
destacada sobre a imagem (cana-de-açúcar), o resultado do processamento digital realizado no
software em questão exibiu os polígonos previamente demarcados através da interpretação
visual do analista, agora estando eles associados à classe denominada “cana-de-açúcar”.
Em SIG é possível obter valores de área, perímetro, comprimento, distância e medidas
angulares para cada polígono demarcado sobre a imagem (processo este detalhado nas etapas
anteriores). Tais valores podem ser exibidos em mais de uma unidade de área, sendo as mais
comuns apresentadas em metros quadrados (m²), quilômetros quadrados (km²) ou, no caso do
presente projeto de pesquisa, hectares (ha).
4.5

Obtenção da declividade do terreno
A obtenção da declividade do terreno foi obtida através dos dados disponibilizados pelos

modelos digitais de elevação (MDE) ASTER, SRTM e TOPODATA.
Foi realizada a importação das grades altimétricas referentes aos MDE recém-baixados
para dentro da interface do SIG utilizado. Dando sequência, realizou-se o mosaico das
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grades/imagens de declividade recém-carregadas para que cobrissem a área referente ao
município de Campos dos Goytacazes em sua totalidade.
Vale lembrar que:
A declividade é a inclinação da superfície do terreno em relação à horizontal,
ou seja, a relação entre a diferença de altura entre dois pontos e a distância
horizontal entre esses pontos. É dada pelo ângulo de inclinação (zenital) da
superfície do terreno em relação à horizontal. Os valores de declividade
podem variar de 0° a 90°, e podem também ser expressos em porcentagem.
(INPE, 2019, s.p.).

Extraiu-se o recorte das grades/imagens de declividade referente ao contorno do
município de Campos dos Goytacazes (correspondente à área de estudo do presente projeto). O
procedimento para que fosse feito o recorte já foi explicado anteriormente nesta seção do
presente trabalho. A Figura 16 exibe o comparativo das imagens referente ao mosaico da
grade/imagem TOPODATA antes do recorte e após o recorte do PI pela camada máscara do
município de Campos dos Goytacazes, sendo que tal procedimento também foi realizado com
as imagens referentes aos sensores ASTER e SRTM.
Figura 16 - O mosaico da grade antes e depois do recorte do PI

Fonte: O próprio autor, 2019.
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O objetivo era gerar dois mapas de declividade do município de Campos dos Goytacazes
para cada MDE: O primeiro mapa apresentaria a classificação da Embrapa (2006) para as
classes de declividade (subdividindo o relevo em plano, suave ondulado, ondulado, forte
ondulado, montanhoso e escarpado) enquanto o segundo mapa apresentaria somente duas
classes em prol da análise referente à Lei Estadual nº 5.990 de 20 de junho de 2011 (áreas de
até 12% de declividade e áreas acima de 12% de declividade).
A etapa seguinte foi a observância da análise exploratória dos dados estatísticos
referentes à matriz do PI do mosaico dos dados de declividade referente ao município de
Campos dos Goytacazes – RJ. A Tabela 10 exibe a análise estatística referente ao MDE
TOPODATA, sendo que tal análise também foi feita utilizando-se os MDE ASTER e SRTM.
Tabela 10 – Análise exploratória dos dados estatísticos
Atributo

Valor

Número de Pontos

4215223

Número de Pontos Válidos

4215223

Média

12,45100769

Variância

299,8057854

Desvio Padrão

17,31489846

Coeficiente de Variação

1,39064234

Coeficiente de Assimetria

3,15778888

Coeficiente de Curtose

21,84198138

Valor Mínimo

0

Quartil Inferior

2

Mediana

5

Quartil Superior

17

Valor Máximo

412
Fonte: o próprio autor, 2019

Criou-se uma classe temática de acordo com a classificação de declividade feita pela
Embrapa (2006), cujos intervalos adotados foram: de 0% a 3%; de 3% a 8%; de 8% a20%; de
20% a 45%; de 45% a 75%; e, por fim, de 75% a 100%.
O procedimento seguinte foi associar as cores para cada classe em “Visual”. Os valores
exibidos no Relatório de Dados seriam transformados em porcentagem para que as classes
temáticas pudessem ser exibidas, primeiramente, de acordo com a classificação Embrapa
(2006). A Tabela 11 exibe os resultados dessa transformação por meio de cálculo simples de
regra de três, de acordo com o exemplo do MDE TOPODATA:
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Tabela 11 - Conversão de valores em porcentagem para unidades
Porcentagem da Declividade (%)

Equivalência em números inteiros

3

12

8

33

20

82

45

185

75

309

100

412

Fonte: O próprio autor, 2019.
4.6

Cruzamento dos dados
O último procedimento metodológico foi programar o software para que ele retornasse

os valores referentes à análise estatística exploratória da área ocupada por cana-de-açúcar
inserida em áreas com declividade maiores ou iguais a 12%, que seriam aquelas em que seria
permitida a queima da palha da cana-de-açúcar no período da colheita, devido à dificuldade de
alocação dos maquinários responsáveis por realizar a colheita. Para a realização de tal
procedimento, utilizou-se a Linguagem Espacial para Geoprocessamento Algébrico (LEGAL),
um algoritmo embutido no Spring capaz de fazer com que o software retorne valores com esta
solicitação. A respeito do LEGAL, o DPI-INPE (2019) aponta que trata-se de uma:
Ferramenta que possibilita a realização de análises espaciais através de álgebra
de mapas. A análise espacial utiliza os atributos espaciais e não espaciais das
entidades gráficas armazenadas na base de dados espaciais para fazer
simulações sobre os fenômenos do mundo real. A álgebra de mapas é
implementada através do LEGAL (Linguagem Espacial para
Geoprocessamento Algébrico), uma linguagem de consulta e manipulação
espacial que realiza operações sobre dados dos tipos MAPA TEMÁTICO,
MODELO NUMÉRICO DE TERRENO e IMAGEM.

Como o presente trabalho utilizou-se de um projeto de metodologia semelhante
realizado anteriormente (Mendonça et al, 2011), bastou localizar o diretório de um algoritmo
salvo anteriormente e alterar os valores associando com os Planos de Informação e Modelo de
Dados referentes ao projeto atual. A Figura 17 exibe o procedimento feito referente ao MDE
TOPODATA, mas que também foi feito para o ASTER e SRTM:
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Figura 17 - Sintaxe do algoritmo LEGAL para análise de áreas de declividade >=12%

Fonte: O próprio autor, 2019.

5

RESULTADOS
O cálculo de medida de classes apontou uma área plantada de cana-de-açúcar no ano-

safra 2017/2018 de 25.238,34 ha. Como o município de Campos dos Goytacazes possui uma
extensão territorial de 403.243,5 ha, a área ocupada com o cultivo da cana-de-açúcar para o
respectivo ano-safra equivale a aproximadamente 6,26% de sua extensão territorial.
A Figura 18 exibe o mapa que apresenta o uso e cobertura do solo com destaque para a
área plantada de cana-de-açúcar referente ao ano-safra 2017/2018:
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Figura 18 - Área plantada de cana-de-açúcar em Campos dos Goytacazes (2017/2018) por meio da IVP

Fonte: O próprio autor (2019)

61
Os resultados para os valores de declividade do território do município de Campos dos
Goytacazes segundo EMBRAPA (2006) estão apresentados em valores unitários (ha) de acordo
com os MDE TOPODATA, SRTM e ASTER na Tabela 12:

Tabela 12 - Resultados de valores de declividade dos MDE TOPODATA, SRTM e ASTER
Classe de Declividade

Valor unitário (ha)

Valor unitário

Valor unitário (ha)

Maior

(EMBRAPA, 2006)

TOPODATA

(ha) SRTM

ASTER

diferença (ha)

0% a 3%

273.906,04

283.259,41

262.987,74

20.271,67

3% a 8%

88.217,8

75.862,45

96.389,91

20.527,46

8% a 20%

37.707,53

34.941,22

40.885,38

5.944,16

20% a 45%

3.098,30

4.567,84

2.687,23

1.880,61

45% a 75%

114,84

131,67

93,04

38,63

75% a 100%

5,64

14,63

2,58

12,05

Fonte: O próprio autor, 2019.

Os mapas referentes às Figuras 19, 20 e 21 exibem os valores de declividade
encontrados no município de Campos dos Goytacazes de acordo com os MDE mencionados na
Tabela 12:
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Figura 19 - Classes de Declividade (EMBRAPA, 2006) em Campos dos Goytacazes segundo o MDE
TOPODATA

Fonte: O próprio autor, 2019.
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Figura 20 - Classes de Declividade (EMBRAPA, 2006) em Campos dos Goytacazes segundo o MDE SRTM

Fonte: O próprio autor, 2019.
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Figura 21 - Classes de Declividade (EMBRAPA, 2006) em Campos dos Goytacazes segundo o MDE ASTER

Fonte: O próprio autor, 2019.
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A Tabela 13 apresenta os resultados de valores de declividade territorial para os MDE
TOPODATA, SRTM e ASTER sobre o município de Campos dos Goytacazes de acordo com
os critérios da Lei Estadual nº 5.990 de 20 de junho de 2011. Portanto, tais valores têm como
objetivo apresentar os valores de extensão territorial total com declividades abaixo e acima de
12%.

Tabela 13: Resultados de valores de declividade total segundo a Lei Estadual nº 5.990 de 20 de junho de 2011
MDE

Classe de Declividade

Valor unitário (ha)

0 % a 12%

385.873,94

12% a 100%

17.176.2

0 % a 12%

378.676,31

12% a 100%

20.100,90

0 % a 12%

386.815,09

12% a 100%

16.230,79

TOPODATA

SRTM

ASTER

Fonte: O próprio autor, 2019.

Por fim, a Tabela 14 exibe o resultado dos valores de declividade da área plantada de
cana-de-açúcar no município de Campos dos Goytacazes – RJ segundo os parâmetros elencados
pela Lei Estadual nº 5.990 de 20 de junho de 2011.

Tabela 14 - Resultados de valores de declividade iguais ou superiores a 12% de área plantada de cana-de-açúcar
% da área plantada

% do território

total

municipal

742,15

2,94%

0,18%

SRTM

242,29

0,96%

0,06%

ASTER

3.159,65

12,52%

0,78%

MDE

Unitário (ha)

TOPODATA

Fonte: O próprio autor, 2019.

Os mapas referentes às Figuras 22, 23 e 24 exibem o resultado dos valores de
declividade da área plantada de cana-de-açúcar no município de Campos dos Goytacazes – RJ
segundo os parâmetros elencados pela Lei Estadual nº 5.990 de 20 de junho de 2011 (iguais ou
superiores à 12%, onde entende-se que a queima da palha da cana-de-açúcar seja permitida).
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Figura 22 - Classes de Declividade iguais ou superiores a 12% em Campos dos Goytacazes segundo o MDE
TOPODATA

Fonte: O próprio autor, 2019.
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Figura 23 - Classes de Declividade iguais ou superiores a 12% em Campos dos Goytacazes segundo o MDE
SRTM

Fonte: O próprio autor, 2019.
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Figura 24 - Classes de Declividade iguais ou superiores a 12% em Campos dos Goytacazes segundo o MDE
ASTER

Fonte: O próprio autor, 2019.
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6

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os dados prévios de referencial teórico apresentavam uma estimativa de redução de

57.227,25 ha de área plantada de cana-de-açúcar em Campos dos Goytacazes entre 1990 e 2013,
o que endossa um declínio da atividade sucroalcooleira na região com a diminuição do número
de usinas de moagem no município.
Houve grande divergência entre os valores levantados pela CONAB (2019) e IBGE
(2019) para o quantitativo de área plantada de cana-de-açúcar no ano-safra 2018/2019, uma vez
que a CONAB havia apresentado uma área plantada de 19.200 ha enquanto o IBGE apresentou
uma área plantada de 30.000 ha para o referido município. Tais divergências de valores
entraram em consonância com a dificuldade de obtenção de um dado oficial que melhor
representasse a realidade para aquele ano-safra. O presente trabalho levantou uma estimativa
de área plantada de 25.238 ha, o que é um ponto positivo se forem tomados como parâmetros
os valores apresentados pela CONAB e IBGE para o referido ano-safra, uma vez que é um
número consideravelmente médio entre ambos (ainda que eles não tenham sido usados como
parâmetros em momento algum ao longo da elaboração deste trabalho).
Os modelos digitais de elevação apresentaram valores distintos entre si para as
diferentes classes de declividade de acordo com os critérios da Lei Estadual nº 5.990 de 20 de
junho de 2011 (<12% e >=12%). Houve uma variação máxima de 8.138,78 ha entre o menor e
o maior valor de classe de declividade <12%, e de 3.870,11 ha para declividade >=12%.
Verificou-se uma significante diferença entre o maior e o menor valor de área plantada de canade-açúcar com valores de declividade iguais ou superiores a 12%, gerando um equivalente de
2.917,36 ha. No que se observou com o levantamento de resultados utilizando os MDE
TOPODATA, SRTM e ASTER, é possível que exista uma área plantada de cana-de-açúcar
entre 242,29 ha e 3.159,65 ha onde a queima da palha da cana seja permitida, por apresentarem
declividade do terreno igual ou superior a 12%, o que seria equivalente a um valor entre 9,6%
e 12,52% do total estimado de área plantada por cana-de-açúcar no ano-safra 2017/2018. Tal
variação justifica-se a depender do MDE analisado.
A hipótese de ter havido um significativo declínio de área plantada de cana-de-açúcar
no município de Campos dos Goytacazes desde a última estimativa feita em 2013 foi
confirmada, pois segundo o valor levantado no presente trabalho a redução de área plantada foi
de 35.921 ha.
O método de fotointerpretação por interpretação visual de polígonos para o
levantamento de estimativa de área plantada de cana-de-açúcar por Sensoriamento Remoto
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mostrou-se eficaz, uma vez que os valores levantados se mantiveram entre dois valores de
órgãos governamentais oficiais.
Tamanha disparidade de valores entre os órgãos oficiais do governo e entre os modelos
digitais de elevação utilizados no presente trabalho ampliam a margem de erro, o que talvez
seja inviável quando deseja-se obter uma grande precisão numérica dos resultados. Em
contrapartida, por se tratar de uma área de estudo um tanto quanto extensa (diferentemente de
quando a análise fosse feita em talhões individuais com uma precisão muito superior), a
metodologia utilizada mostrou-se muito eficiente.
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