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Resumo. Neste artigo, propomos um modelo matemático baseado em árvore

de decisão, para a classificação de culturas; ultilizando valoros de NDVI reti-

rados do sensor MODIS.

Esse modelo tem por objetivo classificar as culturas de soja, milho e algodão

cultivadas no Estado de Mato Grosso.

Será gerada uma árvore de decisão, cujos ramos nos forneceram regras de

classificação. Dessa forma, utilizaremos como entrada um banco de dados for-

mado por valores de NDVI, e obteremos como saida a classificação de culturas

cultivadas naquele solo.
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1. Introdução

O avanço nos estudos da geotecnologia e o aumento da capacidade de

armazenamento de dados, têm melhorado e avançado os estudos de imagens de

satélites obtidos através de sensores orbitais. O mapeamento da cobertura do

solo, estimativas de produção e a previsão de safras, são informações esperadas

pelos agricultures e pelo governo. São essas informações que regem as estimati-

vas de compra e venda, cálculos de importação e exportação, dando assim uma

previsão de como será aquele peŕıodo de safra.

Uma das alternativas para a análise de dados do uso da terra, é o uso de

técnicas de Data Mining. Esse tipo de técnica, consegue transformar grandes
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quantidades de dados e informações em conhecimento. Conhecimento este, que

pode auxiliar os especialistas da área na tomada de certas decisões.

Para o desenvolvimento desse trabalho, utilizamos um banco de dados

formado por 27 atributos (colunas) e 728 instâncias (linhas), retirados do sensor

MODIS fornecido pela Embrapa Agropecuária.

Os dados variam de 13/09/2008 à 29/08/2009 do Estado de Mato Grosso,

sendo as 21 primeiras colunas com os valores de NDV I, que variam de 0 à 1 e

a última coluna com as culturas da terra, sendo elas: soja, milho e o algodão.

Nesse trabalho buscamos descrever as regras de classificação, que consi-

gam classificar e diferenciar as culturas cultivadas no estado de Mato Grosso,

sendo elas: soja, milho e algodão. Para isso, utilizamos Árvore de Decisão, que

é uma das técnicas de Data Mining. Vale destacar que não se encontra esse

tipo de resultado em bibliografias, e que o modelo foi testado e aprovado por

pesquisadores da Embrapa.

2. Metodologia

2.1. O Sensor MODIS

O sensor MODIS fornece imagens com coberturas de áreas com grandes

extensões e alta periodicidade, caracteŕısticas fundamentais para o monito-

ramento de culturas agŕıcolas. Mas sua baixa resolução espacial dificulta a

distinção do que está sendo cultivado em uma região, por parte do especialista.

O sensor MODIS foi desenvolvido com a finalidade de se estudar as va-

riações que ocorrem no planeta Terra, como por exemplo: a varição do volume

dos oceanos; o aumento da desertificação; ou a diminuição das florestas tropi-

cais. Estes são apenas alguns exemplos que o sensor consegue monitorar devido

sua varredura diária. Em particular temos a captação dos valores de NDVI.

2.2. Índice Vegetativo

O Índice de Vegetação pela Diferança Normalizada (NDV I), é um valor

que varia de -1 a 1, que mede a reflectância de uma vegetação, e que por sua

vez, é captada por sensores.

Quando a vegetação está em fase de crescimento, esse valor varia de 0

a 1. Quando ela está em seu auge de maturidade é igual a 1. E quando ela

começa a envelhecer esse valor começa a cair.
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Assim, o valor do NDV I é dado pela expressão (2.1)

NDV I =
IV P − V ER

IV P + V ER
(2.1)

onde, IV P é a banda do infravermelho próximo e V ER é a banda do vermelho

próximo

2.3. Classificação

2.4. Árvore de Decisão (J48)

Uma Árvore de Decisão é um fluxograma com sua estrutura semelhante

a de uma árvore, onde cada nó interno denota um teste realizado em um atri-

buto; cada ramo representa um resultado e cada folha representa a distribuição

dos registros do atributo meta. É recomendado o treinamento do método

utilizando-se várias amostras nos dados (Costa et al., 2002). Como pode ser

visto na figura 1.

Figura 1: Modelo de uma árvore de decisão

A construção de uma árvore consiste em duas fases: a primeira que

constitui a construção propriamente dita da árvore, com os particionamentos

dos atributos. Já a segunda fase, constitui-se da poda. Essa que identifca e

remove ramos que representem rúıdos e ou outliers do banco de dados (Tan

et al., 2009).
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Uma Árvore de Decisão é uma estrutura onde cada nó é um

atributo do banco, diferente do atributo classe meta. As folhas são

valores do atributo classe, cada ramo ligando um nó filho a um nó

pai é etiquetado com um valor de atributo contido no nó pai. Um

nó que aparece num nó não pode aparecer em seus nós descendentes

(Amo, 2004).

Classificar um conjunto de dados utilizando uma árvore de decisão é

rápido e direto, tendo a árvore já constrúıda. Começando da raiz, aplicamos o

conjunto de teste ao banco de dados e seguimos as ramificações determinadas,

que nos levará a um nó no qual um novo teste será aplicado e assim sucessi-

vamente até chegarmos as folhas. O rótulo da classe associado a folha é então

atribúıdo ao registro.

A ordem do ranqueamento das variáveis se dá em um processo interno

do próprio algoritmo conhecido como ganho de informação.

Os atributos da árvore são ranqueados pelo ganho de informação, que

representa a variação de impurezas dos dados. Os atributos com maior ganho

de informação (ou menor entropia) com relação ao atributo meta é utilizado

na raiz da árvore (ou no topo da árvore).

O pseudocódigo a seguir exemplifica a construção de uma árvore de

decisão.

Indução J48:

1. Para cada atributo, encontre a taxa de ganho de informação.

2. Raiz < − atributo com maior ganho de informação.

3. Nó (pai) < − Os outros melhores atributos com relação ao ganho de

informação.

4. Nó (filho)< − Processo recursivo, com a divisão dos melhores atributos

da árvore.

5. Poda da árvore.

O atributo que possui uma maior concentração do ganho informação,

determinará a raiz da árvore. Calculado novamente o ganho de informação,

esse começará a determinar os nós internos (pais e filhos) da árvore até chegar

nas folhas, onde o ganho de informação será o menor de todos (Witten e Frank,

2005).
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O cálculo é realizado de acordo com a expressão 2.2

Ganho de informação(x, S) = Entropia(S)− Entropia(x, S) (2.2)

onde,

Entropia(S) = −
n∑

i=1

pilog2(pi) (2.3)

sendo S a distribuição de probabilidade das n mensagens posśıveis e pi a pro-

babilidade de ocorrência da i-ésima mensagem. Quanto mais uniforme a dis-

tribuição maior a entropia.

Para o caso de um atributo x que possa assumir k valores distintos, então

para S1 · · ·Sk subconjuntos, temos:

Entropia(x, S) =
k∑

i=1

|Si|
|S|

Entropia(Si) (2.4)

3. Resultados

Para fazer a classificação dos dados foi utilizado o software de domı́nio

público Waikato Environment for Analysis(WEKA), da Univerrsidade de Nova

Zelândia.

O WEKA possui vários algoritmos de classificação. Para a realização

deste trabalho utilizamos o J4.8 (que é conhecido como C4.5); o Random Forest

e o PART. Os testes foram realizados buscando um valor de Kappa maior que

60%, onde a concordância é considerada subastâncial; e uma Acúracia o mais

próximo posśıvel do 100%.

Os teste foram realizados com o mecanismo do Cross Validation, com o

paramêtro de folds = 10, que foi escolhido como o melhor paramêtro depois de

vários testes com o mesmo conjunto de dados, variando o valor do fold. Essa

escolha foi feita com base nos valores da Acúracia, do Kappa, e das precisões

de cada classe.

A tabela 1 mostra os resultados dos esperimentos dos classificadores,

em um conjunto de atributos selecionados pelo algoritmo PCA; que fez uma

redução na dimensionalidade do problema, aumentando os valores do Kappa e

da Acúracia.

De acordo com a tabela, podemos perceber que o J4.8, foi o único algo-

ritmo que conseguiu classifcar o milho e o algodão em 100%, e a soja em 97%;

enquanto os outros classificadores não conseguiram classificar o milho.
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Tabela 1: Testes utilizando os classificadores com o PCA
Classificador Acúracia Kappa Precisão Precisão Precisão

da soja do milho do algodão

J4.8 98,63 0,852 0,97 1,00 1,00

Random Forest 97,26 0,73 0,97 0,00 0,66

PART 95,89 0,64 0,98 0,00 0,075

A figura 2 mostra a árvore gerada pelo algoritmo J4.8.

Figura 2: Esquema da árvore de decisão obtida.

Como a árvore resultante é de pequena dimensão, não houve a necessi-

dade de fazer a poda.

Foi gerado um mapa da região de Mato Grosso, com a intenção de ve-

rificar a compatibilidade das regras geradas pelo modelo. De acordo com a

figura 3, podemos constatar a identificação do cultivo da soja, do milho e do

algodão.
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Figura 3: Mapa geral da região de cultivo.

Podemos verificar também pela figura 4, a identificação de uma nova

região de cultivo de algodão no Sudoeste da região. Região esta que não se

encontrava em nossa área de estudos.

Figura 4: Mapa em detalhe de duas regiões de cultivo.
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4. Conclusões

Concluimos ser posśıvel classificar culturas utilizando regras de classi-

ficação, geradas por uma árvore de decisão.

O modelo conseguiu distinguir com clareaza o plantio de: soja; o milho

e algodão.

Ele também conseguiu identificar uma região de cultivo de algodão no

Sudoeste de Mato Grosso, região esta que não estava na nossa área de estudo.

Segundo o especialista da Embrapa, pode-se dizer que as regras encon-

tradas descrevem com clareza as culturas cultivasdas neste peŕıodo.
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