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RESUMO 

 

Rondônia vem sofrendo processos de mudanças no solo para a expansão de sistemas 

agropecuários, com esse fato leva a mudanças na cobertura vegetal. Os parâmetros biofísicos 

são importantes parâmetros para compreensão da dinâmica das vegetações. Desta forma, o 

presente estudo tem o objetivo de correlacionar os produtos da fração da radiação 

fotossinteticamente ativa (fPAR) e do índice de área foliar (IAF) do MOD15A3H obtidos a 

partir do MODIS e dados do Sentinel-2 com medidas diretas para áreas de pastagem da 

Fazenda Nossa Senhora e de floresta da Reserva Biológica do Jaru (REBIO Jaru) na 

Amazônia Ocidental. As áreas estudadas estão localizadas no estado de Rondônia e os dados 

micrometeorológicos foram adquiridos por sensores instalados em torres pertencentes ao 

Programa de Grande Escala da BiosferaAtmosfera na Amazônia (LBA). O fPAR foi obtida 

através do produto do sensor Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer (MODIS) e 

pelo Sentinel-2 desenvolvido pela European Space Agency (ESA). Com a análise percebe-se 

que os dados do LBA foram falhos e não podendo ter uma melhor análise, pois com relação 

ao IAF não fazem parte do catálogo de dados do LBA e os a mesma não mede o fPAR só a 

fração da radiação fotossinteticamente ativa incidente (PAR). Na análise comparativa dos 

dados de fPAR e IAF gerados a partir do MODIS e Sentinel-2 foi possível perceber uma 

correlação para área de pastagem de r = 0,867 do fPAR e r =0,585 para o IAF, e para área de 

floresta o valor da correlação de fPAR foi de r =0,270 e para área de pastagem o valor da 

correlação de r = 0,103. Em comparação aos dados do LBA a correlação entre o MODIS e 

LBA para a área de pastagem teve o valor de r = 0,088 e para mesma área, com os dados do 

Sentinel-2 e LBA, o valor de correlação foi de 0,112. Para área de floresta os valores do fPAR 

e PAR os dados do MODIS e do programa LBA apresentaram correlação negativa onde r = -

0,337 podendo ver que uma está diminuindo e a outra está aumentando. Para os dados do 

Sentinel-2 e LBA a correlação entre os dados do fPAR e PAR foi baixa, com valor de r = 

0,130. Os parâmetros biofísicos apresentaram correlação entre os dados dos produtos MODIS 

e S2 correlações altas e em comparação com os dados coletados em loco do programa LBA 

esses valores não foram satisfatórios, isso pode ser dado pelo fato de falhas nesses dados, e  

para a pastagem têm resposta aos eventos extremos mais fáceis do que a floresta, além disso 

essas respostas são mais rápidas no que diz respeito a fatores sazonais, devido às diferenças 

fisiológicas da vegetação e de como ela se comporta em situações de estresse hídrico. 

Palavras-Chave: Radiação; vegetação; mudanças; expansão; reserva biológica. 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

Rondônia has been undergoing processes of soil changes for the expansion of agricultural 

systems, with this fact leading to changes in vegetation cover. Biophysical parameters are 

important parameters for understanding the dynamics of vegetation. Thus, the present study 

aims to correlate the products of the fraction of photosynthetically active radiation (fPAR) and 

the leaf area index (LAI) of MOD15A3H obtained from MODIS and Sentinel-2 data with 

direct measurements for areas of the Nossa Senhora Farm and the Jaru Biological Reserve 

(REBIO Jaru) forest in the Western Amazon. The studied areas are located in the state of 

Rondônia and the micrometeorological data were acquired by sensors installed in towers 

belonging to the Large-Scale Program of the BiosphereAtmosphere in the Amazon (LBA). 

The fPAR was obtained through the product of the Moderate Resolution Imaging 

Spectroradiometer (MODIS) sensor and by Sentinel-2 developed by the European Space 

Agency (ESA). With the analysis, it is clear that the LBA data were flawed and could not 

have a better analysis, because in relation to the IAF they are not part of the LBA data catalog 

and the same does not measure the fPAR only the fraction of photosynthetically active 

radiation. incident (PAR). In the comparative analysis of fPAR and LAI data generated from 

MODIS and Sentinel-2, it was possible to perceive a correlation for pasture area of r = 0.867 

for fPAR and r = 0.585 for LAI, and for forest area the correlation value of fPAR was r = 

0.270 and for pasture area the correlation value of r = 0.103. In comparison to the LBA data, 

the correlation between MODIS and LBA for the pasture area had the value of r = 0.088 and 

for the same area, with the Sentinel-2 and LBA data, the correlation value was 0.112. For the 

forest area, the fPAR and PAR values, the MODIS data and the LBA program showed a 

negative correlation where r = -0.337, being able to see that one is decreasing and the other is 

increasing. For Sentinel-2 and LBA data, the correlation between fPAR and PAR data was 

low, with a value of r = 0.130. The biophysical parameters showed high correlations between 

the data of the MODIS and S2 products and compared to the data collected in loco from the 

LBA program these values were not satisfactory, this may be due to the fact that there are 

flaws in these data, and for the pasture they have an answer to extreme events easier than the 

forest, in addition these responses are faster with regard to seasonal factors, due to 

physiological differences in vegetation and how it behaves in situations of water stress. 

Key words: Radiation; vegetation; changes; expansion; biological reserve. 
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INTRODUÇÃO  

A floresta amazônica é a maior floresta tropical do mundo, onde é de grande 

abundância seus recursos hídricos e biodiversidade. Com essa abundancia as pressões 

antrópicas sobre suas florestas nativas têm se intensificado desde a década de 1960 

(STABILE, 2020). O incentivo a ocupação da região norte do Brasil levou a grande mudança 

no uso da terra e a grandes taxas de desmatamento. Como consequência observa-se as 

fragmentações das florestas e as queimadas, que são práticas usadas como meio de preparo da 

terra para uso agropecuário (COPERTINO, 2019). 

O processo de conversão da floresta nativa em pastagens é concomitante com a 

abertura de vias de acesso ao interior da floresta. Observa-se que o desmatamento apresenta 

maior intensidade em volta das rodovias e estradas, como a BR-364 (NASCIMENTO et al., 

2021). Da Silva (2018) menciona que a cobertura vegetal é importante fator que contribui no 

clima e no ciclo hidrológico e que aponta vários temas para as discussões sobre mudanças 

climáticas. Marengo (2018) fala que essas interferências na floresta acarretam no que se 

chama de “savanização” levando a um ponto de inflexão no qual a floresta nativa deixa de ser 

floresta e passa para um tipo de vegetação aberta e menciona também que na Amazônia, de 

acordo com várias fontes de dados de temperatura, o aquecimento observado desde 1949 até 

2017 varia de 0,6 a 0,7°C. 

Para estudos das mudanças de cobertura do solo em diferentes áreas e em diferentes 

escalas torna-se viável a aplicação de produtos de sensoriamento remoto, que em 

conformidade com Serra Talhada (2020) a mesma é fornecida através de um conjunto de 

algoritmos e técnicas que possibilitam a análise de alvos terrestres, ainda a mesma pode 

auxiliar no monitoramento de áreas heterogêneas com o espaço e tempo diferentes e com alta 

precisão. Lins (2017) menciona ainda que a produtos de sensoriamento remoto auxiliam no 

monitoramento e determinação dos parâmetros biofísicos em diferentes escalas temporais e 

espaciais de grandes áreas de diversos biomas.  

A vegetação tem papel chave na troca de energia e matéria entre a atmosfera e o solo, 

além de regular o balanço hídrico e fornecer alimento e habitat para espécies terrestres. O 

processo da fotossíntese converte radiação solar em açúcares e é fundamental para a dinâmica 

vegetal. Neste sentido, a Radiação Fotossinteticamente Ativa (PAR) é a radiação solar no 
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espectro de 400 a 700 nm, que pode ser usada pelo dossel da vegetação na fotossíntese. Sua 

unidade de medida é m-2. s-1. Por sua vez, a Fração da Radiação Fotossinteticamente Ativa 

absorvida (fPAR), é a fração de radiação solar incidente no espectro de 400 a 700 nm que é 

absorvida pelo dossel, sendo uma razão que variará entre 0 e 1, sem unidade de medida (QIN, 

2018; YANG, 2014).  

O índice de área foliar (IAF) é relacionado com a produtividade da vegetação, ainda 

tem positividade nos resultados quanto ao uso de regressões para estimar variáveis de 

produtividade florestal, tais como altura dominante, volume e biomassa (ARIAS; CALVO-

ALVARADO; DOHRENBUSCH, 2007; BERGER, 2019). O IAF interfere diretamente na 

capacidade da planta interceptar a radiação solar incidente bem como na evapotranspiração do 

dossel. Com essas estimativas locais com baixo IAF poderiam ser identificados e 

potencializados, e mapas de IAF também poderiam ser utilizados para recomendações de 

recuperação e preservações de locais (COLOMBO et al., 2003). 

Um dos principais índices de estudo da dinâmica da vegetação obtido através de 

produtos de sensoriamento remoto é a Fração de Radiação Ativa absorvida 

fotossinteticamente (fPAR) e o Índice de Área Foliar (IAF). O IAF e o fPAR desempenham 

papéis fundamentais em diversos processos de superfície como na interceptação de chuva, 

fotossíntese, respiração, transpiração, produtividade e balanço energético da superfície 

(BARET, 2013; FUSTER, 2020; MYNENI, 2002). Assim, analisar sua evolução por séries 

temporais é fundamental para estudos sobre mudanças climáticas, uma vez que estas variáveis 

se relacionam diretamente com o sequestro de carbono da atmosfera. 

No entanto, produtos de sensoriamento remoto requerem validação com dados 

coletados na superfície terrestre. Neste contexto, desde a década de 1980, variáveis 

meteorológicas vêm sendo coletadas na região amazônica como parte dos projetos Amazonian 

Research Micrometeorological Experiment (ARME); Amazonian Boundary Layer Experiment 

(ABLE); Anglo Brazilian Amazonian Climate Observational Study (ABRACOS); Large-

Scale Biosphere Atmosphere Experiment in Amazonia (LBA). Estes projetos permitem a 

análise da variabilidade espacial e temporal de fluxos de energia e evapotranspiração em 

diversas estações alocadas estrategicamente pela Amazônia. No entanto, tais medições diretas 

são pontuais. Assim, correlacionar o produto fPAR do sensor MODIS e do Sentinel-2 com 

dados destas medições diretas permite estudos focados na camada limite, utilizada em 

modelos climáticos para a diversidade da região amazônica em toda sua extensão.  

Neste contexto, o presente trabalho tem o objetivo correlacionar os produtos de fPAR e 

MOD15A3H obtidos a partir do MODIS e Sentinel-2 com medidas diretas para áreas de 
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pastagem da Fazenda Nossa Senhora e de floresta da Reserva Biológica do Jaru (REBIO Jaru) 

na Amazônia Ocidental.  Tendo como objetivos específicos: 

a) Analisar a sazonalidade das variáveis de fPAR e IAF para áreas de pastagem e floresta 

do Estado de Rondônia com os dados do produto MODIS; 

b) Analisar a distribuição espacial e temporal das variáveis de fPAR e IAF para o Estado 

de Rondônia; 

c) Analisar a tendência da série temporal utilizando o método pixel a pixel em imagens 

de sensoriamento remoto orbital MODIS das variáveis fPAR e IAF para o Estado de 

Rondônia. 

 

1 REFERENCIAL TEÓRICO  

1.1 USO E OCUPAÇÃO NO ESTADO DE RONDÔNIA  

Rondônia, como oito outros estados, está inserido na região amazônica, que é 

considerada rica em recursos hídricos e biodiversidade. O estado conta com sete bacias 

hidrográficas em seu território, que estão subdivididas em 42 sub-bacias, além de microbacias 

(SEDAM, 2002). Caramello (2015) diz que esses recursos hídricos do estado são muito 

importantes, pois fornecem água para geração de energia elétrica, abastecimento de público, 

irrigação, pecuária, navegação fluvial e lazer.  

O estado teve sua ocupação relatada historicamente pela exploração econômica dos 

recursos naturais, como a cassiterita, a borracha e, nas últimas décadas, a agropecuária. Outro 

importante contribuinte para a ocupação do estado nas décadas de 1960 e 1970 foi a 

conclusão da BR-364 e a ação do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária 

(INCRA), que consistiu em uma significativa migração oriunda de estados como Minas 

Gerais e Espírito Santo e das regiões Nordeste e Sul do país (LOPES, 2019).  

Dal Magro (2019) também menciona a BR-364 como uma das principais contribuintes 

para a intensificação da exploração econômica agropecuária no estado, levando, 

consequentemente, ao início do processo de mudança de sua cobertura florestal. De acordo 

com dados do INPE (2017), Rondônia, entre os anos de 1960 e 2016 (56 anos), teve uma 

perda florestal de 87.423,38 km², o que corresponde a uma perda de aproximadamente 40% 

da cobertura vegetal original. 
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Com o intuito de diminuir os danos causados à biodiversidade a partir da abertura de 

rodovias e da colonização, houve a criação das Unidades de Conservação (UCs). As UCs são 

institucionalizadas e geridas pelo Sistema Nacional de Unidade de Conservação (SNUC), que 

veio como auxilio na gestão e na tentativa de conter um desmatamento descontrolado e a 

preservação da biodiversidade (DA SILVA, 2019).  

As UCs são importantes para auxiliar no controle do desmatamento e entram como 

mecanismo brasileiro para conservação da biodiversidade e da cobertura florestal 

(ZANCHETTA, 2020). A Lei nº 9.985 trata das UCs, que são criadas e geridas pelo poder 

público, com exceção da Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN), considerada de 

iniciativa privada (BRASIL, 2000). 

Produtos de sensoriamento remoto orbital e sub-orbital têm se traduzido em 

ferramentas importantes para auxiliar no monitoramento do desmatamento e suas 

consequências sobre parâmetros biofísicos (BARBOSA et al., 2018). 

 

1.2 UNIDADES DE CONSERVAÇÃO  

Em 1937, no estado do Rio de Janeiro, foi criado o primeiro parque nacional 

brasileiro, denominado Parque Nacional de Itatiaia. Entretanto, a unidade de conservação só 

veio com o impulso da Política Nacional do Meio Ambiente, por meio da Lei nº 6.938/81, 

pela qual foi construído, de forma escassa, um agrupamento de unidades de conservação. 

Porém, com a criação meio defasada, era muito difícil o alcance da finalidade para a qual 

foram criadas tais áreas de proteção. 

Com o passar dos anos, a evolução histórica das unidades de conservação foi bem 

ampla. Em 1988, a Constituição Federal desempenhou um papel centralizador na legislação 

ambiental brasileira. Até então, esses espaços protegidos eram pontuais e difusos. Em 2000, 

com a implantação do Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC), foi 

institucionalizado o chamado “espaço territorial especialmente protegido”. 

No que diz respeito às unidades de conservação, a Lei nº 9.985, de 18 de julho de 2000, 

que instituiu o SNUC trata e estabelece critérios e normas para sua criação, implantação e 

gestão.  
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Segundo o SNUC, conforme Art. 2º, entende-se por unidade de conservação o 

 
espaço territorial e seus recursos ambientais, incluindo as águas 

jurisdicionais, com características naturais relevantes, legalmente instituído 

pelo Poder Público, com objetivos de conservação e limites definidos, sob 

regime especial de administração, ao qual se aplicam garantias adequadas de 

proteção (BRASIL, 2000). 

 

A referida lei, ainda para auxiliar no planejamento dessas unidades, elucida a 

preocupação com a situação ambiental e a importância que há em preservar para garantir um 

meio ambiente ecologicamente equilibrado para as futuras gerações, menciona os objetivos 

em seu artigo 4º: 

Art. 4º. O SNUC tem os seguintes objetivos: 

I - Contribuir para a manutenção da diversidade biológica e dos recursos genéticos 

no território nacional e nas águas jurisdicionais; 

II - Proteger as espécies ameaçadas de extinção no âmbito regional e nacional; 

III - contribuir para a preservação e a restauração da diversidade de ecossistemas 

naturais; 

IV - Promover o desenvolvimento sustentável a partir dos recursos naturais; 

V - Promover a utilização dos princípios e práticas de conservação da natureza no 

processo de desenvolvimento; 

VI - Proteger paisagens naturais e pouco alteradas de notável beleza cênica; 

VII - proteger as características relevantes de natureza geológica, geomorfológica, 

espeleológica, arqueológica, paleontológica e cultural; 

VIII - proteger e recuperar recursos hídricos e edáficos; 

IX - Recuperar ou restaurar ecossistemas degradados; 

X - Proporcionar meios e incentivos para atividades de pesquisa científica, estudos e 

monitoramento ambiental; 

XI - valorizar econômica e socialmente a diversidade biológica; 

XII - favorecer condições e promover a educação e interpretação ambiental, a 

recreação em contato com a natureza e o turismo ecológico; 

XIII - proteger os recursos naturais necessários à subsistência de populações 

tradicionais, respeitando e valorizando seu conhecimento e sua cultura e 

promovendo-as social e economicamente (BRASIL, 2000). 

 

Ainda em conformidade com a SNUC, as UCs podem ser divididas em dois grupos, 

com características específicas, denominadas (i) Unidades de Proteção Integral e (ii) Unidades 

de Uso Sustentável, conforme disposto no Art. 7º, cujas principais características estão 

especificadas no Quadro 1, a seguir. 
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Quadro 1 - Categorias dos grupos de UCs previstas no SNUC. 

Tipos Categorias 

Unidades de Proteção Integral 

Estação Ecológica 

Reserva Biológica 

Parque Nacional 

Monumento natural 

Refúgio de vida silvestre 

Unidades de Uso Sustentável 

Áreas de proteção ambiental 

Área de Relevante Interesse Ecológico 

Floresta Nacional 

Reserva Extrativista 

Reserva de Fauna 

Reserva de Desenvolvimento Sustentável 

Reserva Particular do Patrimônio Natural 

FONTE: BRASIL (2000). 

No âmbito da área de estudo do trabalho, a Reserva Biológica (REBIO) foi inicialmente 

prevista no Art. 5º do Código Florestal de 1965, Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, que 

assim estabelecia: 

Art. 5° O Poder Público criará: a) Parques Nacionais, Estaduais e Municipais 

e Reservas Biológicas, com a finalidade de resguardar atributos excepcionais 

da natureza, conciliando a proteção integral da flora, da fauna e das belezas 

naturais com a utilização para objetivos educacionais, recreativos e 

científicos (BRASIL. 1965). 

 

1.3 SENSORIAMENTO REMOTO  

O estudo sobre alterações e a dinâmica das mudanças na cobertura do solo são 

essenciais para o planejamento territorial. Para isso, atualmente são utilizados produtos de 

sensoriamento remoto orbital, que são aplicáveis para estudos de monitoramento de mudanças 

no uso da terra, monitoramento de parâmetros biofísicos e climatológicos (DE OLIVEIRA, 

2018). 

Agida (2020) aponta as principais vantagens do uso dessa ferramenta, como a 

capacidade da análise de grandes áreas em intervalos temporais diferentes, a facilidade da 

obtenção dos dados ao longo dos anos e as qualidades geométrica e radiométrica dos dados. 

Locatelli (2018) e De Oliveira (2018) apontam que o sensoriamento remoto auxilia nas 

lavouras e pastagens também, pois ajuda na detecção de mudanças em grandes áreas, além de 
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contribuir para a discriminação de pastagens com diferentes níveis de degradação, por meio 

da análise do comportamento espectral dos alvos de interesse. Os autores ainda mencionam 

que as imagens de sensoriamento remoto contribuem para a compreensão dos fatores que 

modificam a vegetação pela ação antrópica e fornecem dados consistentes e medições 

repetidas em escala apropriada para muitos processos que provocam mudanças.  

As informações que os produtos de sensoriamento remoto orbital oferecem auxiliam o 

planejamento urbano e rural, em escala local ou regional, favorecendo a tomada de decisões e 

diminuindo incertezas (BARBOZA, 2020). Um exemplo de aplicação do sensoriamento 

remoto como ferramenta no auxílio dessas decisões e compreensões sobre a região é a rede de 

torres micrometerologicas do Projeto Grande Escala Biosfera-Atmosfera na Amazônia 

(Projeto LBA), coordenado pelo Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA), que 

vem como apoio para compreender as mudanças e monitoramentos em diversos biomas na 

região amazônica.  

Santos (2020) indica que em diferentes regiões o desafio do sensoriamento remoto é a 

validação dos dados, pois há regiões em que os processos ecológicos são diferentes e, 

consequentemente, interferem nesses dados, então se fazem necessárias análises em áreas 

importantes para o desenvolvimento da região, como bacias hidrográficas, caracterização dos 

solos, monitoramento da agricultura, entre outros. 

Uma forma de análise de dados detectadas por sensores remotos é pelas medidas de 

radiância, que podem auxiliar nas estimativas de importantes e diversos parâmetros 

físicos/químicos e/ou biológicos para o monitoramento de ambientes aquáticos, florestais e 

agrícolas (Brando et al., 2015; Barrett e Frazier, 2016; Majasalmi e Rautiainen, 2016; Wang 

et al., 2018; Clevers et al., 2017). 

 

1.4 SENTINEL-2 

Os satélites Sentinel-2 A e B foram desenvolvidos pela missão da European Space 

Agency (ESA), que mantém dois satélites em órbita polar, colocados na mesma órbita, 

sincronizados com o sol, com fases a 180° entre si. O objetivo destes é monitorar a variação 

nas condições da superfície da terra, tendo uma largura de faixa ampla de 290 km. Ambos os 

satélites têm o tempo de revisita de 10 dias no Equador com um satélite e 5 dias com 2 
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satélites em condições sem nuvens, o que resulta em imagens de 5 em 5 dias para o 

monitoramento. 

O produto conta com o sensor MultiSpectral Instrument (MSI), que funciona coletando 

a luz solar refletida da Terra e os dados são adquiridos no instrumento conforme o satélite se 

move ao longo de seu caminho orbital. O feixe de luz incidente é dividido em um filtro e 

focado em dois conjuntos focais separados dentro do dispositivo: um para a faixa de 

infravermelho visível (VNIR) e outro para o infravermelho de ondas curtas (SWIR). A 

separação do espectro de cada banda em comprimento de ondas individuais é realizada por 

filtros de banda montados acima dos detectores. O instrumento foi desenvolvido por um 

consórcio industrial liderado pela Astrium GmbH (Alemanha) e Astrium SAS (França). 

Salienta-se, ainda, que os satélites coletam amostras de 13 bandas espectrais, em que 

quatro bandas têm resolução de 10 m; seis bandas, resolução de 20 metros; e três bandas em 

resolução espacial de 60 m. Além disso, o satélite conta com dois produtos para melhor 

compreensão dos dados, que é o produto nível-1C e nível-2A, cujas características estão 

descritas na Tabela 1. 

Kganyago (2020) afirma que a vantagem do Sentinel-2 quando comparado aos demais 

sensores é que este é gratuito e como o tempo de revisita é alternado de ± 5 dias, é adequado 

para monitoramento agrícola, pois com essa alternância diminui o problema nos dados com 

relação à interferência das nuvens. 

 

1.5 MODIS 

O sensor é o principal desenvolvido para o satélite Terra entre outros 5 do grupo e, 

segundo Barker et al. (1992), apresenta diversas características importantes, como a ampla 

cobertura espacial e espectral. Ainda é a primeira ferramenta dos satélites EOS na condução 

de pesquisas de mudanças globais. Foi desenvolvido para atender três campos de estudos 

diferentes, sendo eles: atmosfera, oceano e terra. Apresenta bandas de resolução espacial e 

espectral para diferentes necessidades e oferece uma cobertura global quase que diariamente 

(JUSTICE, 2002). 

Salomonson e Toll (1991) mencionam que o sensor conta com 36 bandas espectrais, 

representadas nas Tabelas 1 e 2, que foram averiguadas em função do comprimento de onda, 
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que foram escolhidas cuidadosamente para a observação de feições das propriedades das 

nuvens, da dinâmica e as propriedades da vegetação presente na cobertura terrestre, além de 

analisar, monitorar e compreender a temperatura da superfície dos oceanos no mundo. 

Tabela 1 - Especificações das Bandas 1 a 16 do Sensor MODIS. 

Uso Primário Banda Largura de Banda (nm) Resolução Espacial 

Superfície terrestre/nuvem 1 620-670 250 

2 841-875 250 

Propriedades da superfície /nuvem 3 

4 

5 

6 

7 

459-479 

545-565 

1230-1250 

1628-1652 

2105-2155 

500 

500 

500 

500 

500 

Cor dos Oceanos/Fitoplâncton/ 

Bioquímica 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

405-420 

438-448 

483-493 

526-536 

546-556 

662-672 

673-683 

743-753 

862-877 

1000 

1000 

1000 

1000 

1000 

1000 

1000 

1000 

1000 

 

Tabela 2 – Especificações das Bandas 17 a 36 do Sensor MODIS. 

Uso Primário Banda Largura de Banda (nm) Resolução Espacial 

Vapor d’água Atmosférico 17 

18 

19 

890-920 

931-941 

915-965 

1000 

1000 

1000 

Temperatura nuvens/superfície 20 

21 

22 

23 

3660-3840 

3929-3989 

3929-3989 

4020-4080 

1000 

1000 

1000 

1000 

Temperatura Atmosférica 24 

25 

4433-4498 

4482-4549 

1000 

1000 

Cirrus 26 1360-1390 1000 

Vapor d’água 27 

28 

29 

6535-6895 

7175-7475 

8400-8700 

1000 

1000 

1000 

Ozônio 30 9580-9880 1000 

Temperatura nuvens/superfície 31 

32 

10780-11280 

11770-12270 

1000 

1000 

Altitude Topo da nuvem 33 

34 

35 

36 

13185-13485 

13485-13785 

13785-14085 

14085-14385 

1000 

1000 

1000 

1000 

FONTE: Adaptadas de Anderson et al. (2003). 

Dependendo das bandas, o sensor ainda conta com a resolução radiométrica, cujas 

aplicações servem para o monitoramento da superfície terrestre e é possível afirmar que o 

sensor MODIS fornece uma alta sensibilidade radiométrica para as específicas necessidades 
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da comunidade científica, fornecendo uma excelente resposta para cada banda (Strahler et al., 

1999). Já as bandas para o estudo da superfície terrestre (land bands) possuem resolução 

espacial de 250 m (para os canais do vermelho e infravermelho próximo) e 500 m (para a 

banda do azul), que são os valores nominais para pixels ao nadir. 

 

1.5.1 Produto MOD15A3H – MODIS 

O algoritmo MOD15A3H consiste em uma Tabela de Consulta (Look-Up Table - 

LUT) baseada no procedimento que explora o conteúdo de informação espectral do MODIS 

com reflectância na banda do vermelho (648 nm) e refletâncias de superfície de infravermelho 

próximo (NIR, 858 nm) e o algoritmo de backup que usa relações empíricas entre o Índice de 

Vegetação por Diferença Normalizada (NDVI) e estima o IAF e FPAR. Um fluxograma dos 

algoritmos utilizados para a geração do produto é apresentado na Figura 1, em que os 

algoritmos para essa formação também são do produto MODIS (WANG, 2014; RUNNING, 

1996; NASA, 2022). 

 

 

Figura 1-Produtos utilizados para a geração do MOD15A3H 

FONTE: Adaptado de ANDERSON (2003). 

Os produtos MODIS IAF/FPAR utilizam o sistema de cultivo em grade senoidal, como 

representado na Figura 2. As regiões são divididas em grades de 10 graus por 10 graus no 

Equador e o sistema de coordenadas do bloco é iniciado em (0, 0) (número do bloco 

horizontal, número do bloco vertical), no canto superior esquerdo, e prossegue para a direita 
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(horizontal) e para baixo (vertical), onde o último bloco no canto inferior direito é (35, 17). 

Este ainda possui certas características, como tamanho do pixel, extensão temporal e outros 

presentes no Quadro 1 (NASA, 2022). 

 

 

Figura 2 - Modelo de grade senoidal do produto MODIS 

FONTE: NASA (2022). 

Quadro 1 - Descrição do produto MOD15A3H 

Característica  Descrição  

Colunas/linhas  2400 x 2400 

Tamanho do pixel  500 m 

Resolução temporária Multi dias (4 dias) 

Extensão temporal 04/07/2002 até o presente 

Dimensões geográficas 1200 km x 1200 km 

FONTE: Adaptado de NASA (2022).  

1.6 PARÂMETROS BIOFÍSICOS 

 

O sensoriamento remoto orbital auxilia e fornece uma perspectiva importante sobre as 

respostas dos ecossistemas com relação às mudanças nos parâmetros biogeoquímicos e 

biofísicos do crescimento da vegetação (SMITH, 2020). 

Um importante parâmetro biofísico é a Fração de Radiação Ativa absorvida 

fotosinteticamente (fPAR), que avalia a capacidade de absorção de energia de um dossel 

(FENSHOLT, 2004). Para Mason (2010), o fPAR é uma variável primária da vegetação que 
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controla a atividade fotossintética das plantas e que pode ser considerada uma variável 

climática essencial para compreensão da vegetação que, em conformidade com Cammalleri 

(2019), trata-se de uma variável-chave em várias aplicações ambientais, pois pode mostrar o 

estresse hídrico da vegetação por conta de sua sensibilidade e auxilia no monitoramento 

operacional de secas. 

O parâmetro não é apenas um indicador que reflete o estado da vegetação, mas também 

é um importante parâmetro de entrada do modelo de produtividade da vegetação, que pode 

mostrar possíveis problemas na região (RAHMAN, 2014). A estimativa do parâmetro é 

realizada, na maioria das vezes, por meio de dados de sensoriamento remoto, que são 

baseados em modelos estatísticos ou físicos. Os modelos estatísticos são fundamentados em 

análises de regressão entre o fPAR medido no solo e os índices de vegetação (VIs), enquanto 

que os modelos físicos são baseados na inversão do modelo de refletância do dossel (DONG, 

2012; GITELSON, 2014; HUEMMRICH, 1997; BACOUR, 2006).  

O fPAR também é uma variável primária, que controla a atividade fotossintética das 

plantas, e é um indicador da intensidade do ciclo do carbono terrestre, pois a planta absorve 

parte do dióxido de carbono liberado quando as pessoas queimam carvão, óleo e outros 

combustíveis fósseis. Consequentemente, o carbono absorvido pelas plantas torna-se parte das 

folhas, raízes, caules ou troncos de árvores e, por fim, do solo, diminuindo o carbono que está 

na atmosfera (PU, 2020; NASA, 2022). 

Outro parâmetro biofísico para estudo da vegetação é o índice de área foliar (IAF), que, 

segundo Myneni (2002), é definido como sendo área total das folhas por unidade de área da 

sombra da copa projetada, de forma perpendicular, na superfície do solo. Garrigues (2008) 

menciona que o parâmetro é utilizado para caracterizar a estrutura e a função da vegetação. 

García-Haro (2019) afirma que o IAF é uma medida da quantidade de folhagem viva presente 

no dossel por unidade de superfície do solo. A evolução do IAF ao longo do ciclo é 

influenciada por vários fatores, tais como: genótipo, época de semeadura, densidade de 

plantas, espaçamento entre as fileiras, fertilidade do solo e manejo fitossanitário (ZANON et 

al., 2015; FERREIRA, 2018). De Carvalho (2016) comenta que o IAF é um parâmetro 

biofísico importante que tem influência sobre diferentes processos e parâmetros ecológicos, 

como no processo de fotossíntese, balanço de radiação da superfície e transpiração. 
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2 MATERIAIS E MÉTODOS  

 

2.1 Área de estudo 

A área para estudo ilustrada na Figura 3 foi a Reserva Biológica do Jaru (REBIO Jaru) 

com as coordenadas (10°11’11,4’’S e 61°52’29,9” W), sendo essa uma unidade de 

conservação federal de proteção integral do bioma Amazônico, criada pelo Decreto N°. 

83.716, de 11 de julho de 1979 (BRASIL, 1979), sob a tutela do Instituto Chico Mendes de 

Conservação da Biodiversidade (ICMBio). A área conta com uma torre pertencente à rede de 

torres do Programa de Grande Escala da Biosfera-Atmosfera na Amazônia (Programa LBA).   

A unidade tem sua área inserida dentro dos limites geográficos dos municípios de 

Machadinho D’Oeste com cerca de 1,57 %, Vale do Anarí com 37,18% e Ji-Paraná com 

maior percentual, de 59,75%. O solo é classificado como Latossolo Vermelho Amarelo, e 

também Argiloso Vermelho Amarelo e a cobertura florestal é classificada floresta tropical 

úmida, onde a cobertura vegetal de maior proporção é a Floresta Ombrófila - densa e aberta 

(MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, 2010; BALLESTER et al., 2012). 
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Figura 3-Mapa de localização da Reserva Biológica do Jaru (REBIO Jaru) e da Fazenda 

Nossa Senhora (FNS). 

Quanto ao clima da área, Franca (2015) o descreve como equatorial quente e úmido 

com três meses secos julho, agosto e setembro. Apresenta índices pluviométricos anuais 

variando de 1843,8 a 2008,2 mm. Com relação a temperatura, a região tem períodos sazonais 

que são divididos em quatro estações, sendo a úmida que vai de janeiro a março, úmida-seca 

de abril a junho, seca de julho a setembro e seca-úmida que é de outubro a dezembro. Na 

estação seca são encontrados os maiores valores para temperatura do ar, sendo o mês de 

setembro o mês com as maiores médias, 26,5 ± 0,38 °C no demais a temperatura média é de 

25 °C, com umidade relativa média de 82% (ANDRADE et al 2009; FISCH et al, 2007; 

GOMES, 2015). 

A segunda área, mostrada na Erro! Fonte de referência não encontrada.é o sítio 

experimental pertencente à rede de torres do Programa de Grande Escala da Biosfera-

Atmosfera na Amazônia (Programa LBA) onde o mesmo está localizado na Fazenda Nossa 

Senhora com as coordenadas (10º45ºS e 62º22W), no município de Ouro Preto do Oeste. A 

área tem a predominância da cobertura vegetal à gramínea Bracchiaria brizantha, e possui 

também algumas pequenas palmeiras dispersas e o solo é definido de acordo com Ballester et 

al., (2012) como argiloso. 

Zanchi (2009) depois de feitos muitos estudos e pesquisa em diversos autores concluiu 

que a temperatura média anual da fazenda varia entre 23 e 24 °C, e nos meses de junho e 

julho pode acontecer eventos de friagem. Outro fator observado pelo autor foi a precipitação 

média mensal que pode chegar a 200 mm entre os meses de novembro a abril e de 20 mm nos 

meses de junho a agosto. Para a umidade relativa na região, na estação chuvosa pode chegar a 

80% e para estação seca o valor chega a 70%, ainda observou que o nível de água no solo 

para o período seco chegou a 6,5 m de profundidade e para o período chuvoso atingiu entre 3 

a 4 m. 

2.2 Dados do SentineL-2 

As imagens dos satélites Sentinel-2A e Sentinel-2B para os anos de 2019, 2020 e 2021 

foram adquiridos a partir da plataforma Copernicus Open Access Hub da European Space 

Agency (ESA). Para escolha das imagens foram selecionados os meses mais secos de maio, 

junho, julho, agosto e setembro para evitar interferências de nuvens, onde apenas nove 
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imagens de cada área foram aproveitadas.  As imagens estão disponíveis a partir de 23 de 

junho de 2015 e 7 de março de 2017, sendo o horário selecionado de acordo com o horário do 

imageamento pelos satélites, aproximadamente às 10:30 horas da manhã. 

Os dados foram processados no programa Sentinel Application Platform (SNAP, 

2021). Os produtos do Sentinel-2 têm três resoluções diferentes de 10, 20 e 60 m onde que 

para o cálculo do IAF e fPAR foram convertidas todas as bandas do produto para 10 m. 

Seguidamente foi cortada a imagem para a área de estudo e tanto para área da REBIO Jaru 

quanto para FNS, por fim são calculados os produtos do IAF e fPAR em imagens diferentes 

para posteriormente a extração dos valores no programa QGIS  versão 3.10.0  e confecção de 

mapas e em seguida para serem tabulados e feita confecção de gráficos e tabelas, para uma 

melhor compreensão as etapas de processamento das imagens estão presentes no fluxograma 

da  Figura 4. 
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Figura 4- Fluxograma das etapas de processamento das imagens dos satélites Sentinel-2A e 

Sentinel-2B. 

2.3 Dados MODIS MCD15A3H.006 – IAF e fPAR 

Os dados de IAF e fPAR foram gerados a partir do produto MCD15A3H.006 da 

missão Moderate Resolution Imaging System (MODIS). Foram coletados a partir da 

plataforma de processamento em nuvem Google Earth Engine. O produto tem abrangência 

global, é disponibilizado como uma composição de quatro dias e com resolução espacial de 

500 metros. Os dados do produto são uma compilação de quatro em quatro dias no qual foram 

feitos correção de acordo com o fator de reescalonamento dado pelo manual do produto que é 

0, 01 para o fPAR e 0,1 para o IAF. 

 

 

2.4 Dados do programa LBA 

Para a análise de correlação entre os produtos de sensoriamento remoto com os dados 

coletados in-loco, esperava-se encontrar dados de fPAR, no entanto, o programa mede 

Radiação Fotossinteticamente Ativa Incidente e a Radiação Fotossinteticamente Ativa 

Refletida, então foi utilizada a Radiação Fotossinteticamente Ativa incidente (PAR) para 

análise da correlação. A hipótese dos pesquisadores é a correlação positiva entre PAR e 

fPAR. Com relação aos dados de PAR incidente da REBIO, foram coletados os dados por 

meio dos sensores instalados na torre micrometeorológicas para os anos de 2019, 2020 e 

2021. Da mesma maneira, para a FNS, apenas os dados PAR incidente dos anos de 2019, 

2020 e 2021 foram coletados. 

 A torre da REBIO JARU tem a localização dada pelas coordenadas 10°11’11,4” S e 

61°52’29,9” O, é pertencente ao programa de Grande Escala da Biosfera-Atmosfera na 

Amazônia (Programa LBA). A torre da FNS, tem sua localidade nas coordenadas 10º45 S e 

62º22 W e as duas tores ainda na Tabela 3 mostra sobre suas características, as variáveis 

meteorológicas que as mesmas captam e outras especificações. 

Na torre mencionada tem o sistema de aquisição de dados (Datalogger CR1000, 

Campbell Scientific Instrument, Utah, USA) programado para fazer uma leitura das medidas a 

cada 30 segundos e depois armazenar uma média a cada 30 minuto. Nela estão instalados 
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sensores de medidas de saldo de radiação (Rn), temperatura do ar (T), umidade relativa do ar 

(UR), direção do vento, velocidade do vento (u), precipitação (Ppt) e pressão atmosférica 

(Patm) (BARBINO,2021). 

Tabela 3-Variáveis medidas, instrumentação e altura de instalação dos sensores nas tores dos 

sítios da REBIO JARU e FNS. 

Variável meteorológica Instrumento Altura (m) 

RBJ 

Altura (m) 

FNS 

Radiação solar incidente e 

refletida 

Piranômetro Kipp & Zonen 

(CM21) 

57,5 6,4 

 

 

2.5 ANÁLISES ESTATÍSTICAS 

2.5.1 Análise da correlação  

Para a análise de correlação foi utilizado o Coeficiente de Correlação de Pearson (ρ), 

calculado conforme a equação 1. O mesmo, mede o nível de correlação entre as variáveis dos 

conjuntos de dados, assumindo valores dentro do intervalo de -1 a 1, o sinal indica direção 

positiva ou negativa do relacionamento e o valor sugere a força da relação entre as variáveis.  

Quando ρ =1, a correlação entre as variáveis é perfeita, isto é, ambas as séries crescem ou 

diminuem ao mesmo tempo; ρ =-1 indica correlação perfeita, mas negativa, de modo que as 

variáveis são inversamente proporcionais; e ρ =0 indica que as variáveis são linearmente 

independentes (PARANHOS et al., 2014). 

𝜌 =
∑ [(𝑦𝑡−�̅�)(�̂�𝑡−�̅̂�)]

2𝑛
𝑡=1

√∑ [𝑦𝑡−�̅�]2
𝑛
𝑡=1  √∑ [�̂�𝑡−�̂̅�]

2𝑛
𝑡=1

                                                                (1) 

onde: 

n: Número de amostras 

t: Período 

𝑦𝑡: Valor observado na estação meteorológica no período 

�̂�𝑡: Valor dos dados obtidos de análises em pontos de grade no período t. 

�̅̂�  : Média dos valores previstos 
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 De acordo com Hinkle et al. (2003), os intervalos de correlação podem ser entendidos 

da seguinte forma: cerca de 0,9 a 1,0 (-0,9 a -1,0) apresenta uma correlação positiva 

(negativa) muito alta;  0,7 a 0,9 (-0,7 a -0,9) representa uma alta correlação positiva 

(negativa); 0,5 a 0,7 (-0,5 a -0,7) sugerem uma correlação moderadamente positiva (negativa); 

0,3 a 0,5 (-0,3 a -0,5) mostra uma correlação positiva (negativa) fraca;  0,0 a 0,3 (0,0 a -0,3) 

representa uma correlação positiva (negativa) muito fraca. 

2.5.2 Decomposição da série histórica 

A decomposição da série histórica de valores mensais em seus aspectos de 

sazonalidade e tendência foi realizado aplicando o Método Locally Weighted Regression And 

Scatterplot Smoothing (LOESS) utilizando o complemento STL (CLEVELAND; 

CLEVELAND; TERPENNING, 1990) no RStudio. 

A sazonalidade é calculada a partir da remoção da tendência, usando a equação 2: 

 𝑦𝑡
∗ = 𝑦𝑡 − 𝑇𝑡                                                                            (2) 

Onde, 𝑦𝑡 representa a série temporas e 𝑇𝑡 representa o componente de tendência. 

A tendência é calculada a partir da Média móvel.Uma linha de tendência média móvel 

suaviza flutuações nos dados para mostrar um padrão ou uma tendência mais claramente. 

Uma linha de tendência de média móvel usa um número específico de pontos de dados 

(definidos pela opção Período), as médias e usa o valor médio como um ponto na linha de 

tendência. 

2.5.3 Teste Mann-Kendall pixel a pixel 

O teste de Mann-Kendall é um teste não paramétrico de tendência para séries 

temporais, foi proposto por (MANN, 1945; KENDALL, 1975) onde tem o intuito de 

identificar possíveis tendências de redução ou aumento em séries de dados ambientais pelo 

não pressuposto de linearidade ou distribuição normal dos valores, podendo ser utilizados em 

amostras de dados pequenas.  

Utilizando o teste estatístico Mann Kendall, é possível testar as hipóteses H0 e H1, 

onde: 

{
𝐻0: 𝑁ã𝑜 ℎá 𝑡𝑒𝑛𝑑ê𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑚𝑜𝑛𝑜𝑡ô𝑛𝑖𝑐𝑎
𝐻1: 𝐻á 𝑡𝑒𝑛𝑑ê𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑚𝑜𝑛𝑜𝑡ô𝑛𝑖𝑐𝑎 

 

O teste é calculado conforme a equação 3.   
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𝑆 =  ∑ ∑ 𝑠𝑖𝑛𝑎𝑙(𝑥𝑗 − 𝑥𝑖)
𝑖=1
𝑗=1

𝑛
𝑖=2                                                               (3) 

Onde: 

S: é o resultado do somatório de (xj – xi) 

xj :é tomado como o primeiro valor após xi,  

n:  é tido como o número de dados em toda a série temporal. 

 Assim, na análise par-a-par, a cada pareamento será atribuído os valores: 

 

𝑠𝑖𝑛𝑎𝑙 = {

+1 𝑠𝑒 (𝑥𝑗 − 𝑥𝑖) > 0

0 𝑠𝑒 (𝑥𝑗 − 𝑥𝑖) = 0

−1 𝑠𝑒 (𝑥𝑗 − 𝑥𝑖) < 0

                                                                    (4) 

Quanto maior o número de observações (n), a distribuição da probabilidade da 

estatística de S, tendera à normalidade, com média zero e variância calculada a partir da 

equação 5: 

𝑉𝐴𝑅(𝑆) =  
1

18
[𝑛(𝑛 − 1)(2𝑛 + 5) − ∑ 𝑡𝑝(𝑡𝑝 − 1)(2𝑡 + 5)

𝑞
𝑝=1 ]         (5) 

Onde: 

 tp: é tido como o número de dados com valores iguais em um determinado grupo; 

 q: será o número de grupos com valores iguais na série temporal em um grupo p. 

A equação 6 calcula a estatística do teste Mann-Kendall que se baseia no valor da 

variável ZMK. 

 𝑍𝑀𝐾 =

{
 

 
𝑆−1

√𝑉𝐴𝑅(𝑆)
 𝑠𝑒 𝑆 >  0

0 𝑠𝑒 𝑆 = 0 
𝑆−1

√𝑉𝐴𝑅(𝑆)
 𝑠𝑒 𝑆 < 0

                                                         (6)  

Para a rejeição da hipótese nula, utiliza-se o teste de significância estatística de 𝑡𝑛. 

Assim, aplicando um teste bilateral para grandes valores 𝑈𝑡𝑛, pela equação 7: 

𝑈𝑡𝑛 =
(𝑡𝑛−𝐸𝑡𝑛)

(𝑣𝑎𝑟𝑡𝑛)
× 0,5                                                                (7) 
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Deste modo, como resultado obter-se-á o limite ou ponto aproximado da mudança 

abrupta (break-point) na mediana da série, caso o valor encontre-se dentro do intervalo de 

confiança estatística 1,96<𝑈𝑡𝑛<1,96 para o qual 1,96 corresponde a α = 0,05. 

2.5.4 Regressão linear pixel a pixel para análise da inclinação da tendência 

A regressão linear pixel a pixel, foi desenvolvida no programa RStudio (RStudio 

Team, 2021). Foram usados arquivos matriciais com a soma da precipitação anual por pixel 

de cada ano. Arquivos raster foram usados com os valores de IAF e fPAR anual médio por 

pixel para cada ano. A partir de sua aplicação, é possível modelar a variável de IAF ou fPAR 

contínua (Y) em função matemática do tempo (X), permitindo que este modelo de regressão 

seja utilizado para prever o quanto Y mudou em X anos. Assim, este método indica a 

tendência do parâmetro biofísico em aumentar ou diminuir, durante o período de 2002 a 2021. 

A equação matemática aplicada pode ser expressa na equação 8: 

𝑌  =  𝛽1 +  𝛽2𝑋 +  𝜖                                                            (8) 

Onde: 

β1: é o intercepto; 

β2: é a inclinação de tendência; 

ϵ: representa o erro, a parte de Y que o modelo não permite explicar. 

Para todos os testes, foi utilizado alfa igual a 0,05. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES  

3.1 Estatística descritiva 

Na Tos dados do fPAR coletado para ambas as áreas e para ambos os sensores e do 

Programa LBA e IAF para os Sentinel 2 e MODIS. Mostra medias, medianas, mínimo e 

máximo e ainda o valor de p para verificação de normalidade dos dados onde foi utilizado o 

teste de Shapiro-Wilk. Depois dos anos tratados conforme a variável, apresentaram p-valores 

variados sendo uns anos tendo normalidade e outros não. Para não existência de valores por 

conta das falhas, na tabela mostra a sigla NaN. 
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Com relação ao valor dos dados aproveitados, e expressos por N, mostra que os dados 

do PAR para área da REBIO foram utilizados apenas 2, pois a dificuldade da obtenção dos 

mesmos é por que o sensor mede os dados a cada 30 minutos, e como o imageamento do 

Sentinel 2 é no horário de 10:30 h da manhã os valores pegos dos dados das tores foram por 

volta desse horário, com isso, não foi possível adquirir os dados. É importante lembrar que o 

IAF não é uma medida padrão coletada pelo LBA, e, portanto, não consta no rol de variáveis 

comumente disponibilizadas, sendo necessária seu cálculo com variáveis coletadas in loco em 

campanhas.  
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Tabela 4 estão presentes as estatísticas descritivas calculadas para os dados do fPAR 

coletado para ambas as áreas e para ambos os sensores e do Programa LBA e IAF para os 

Sentinel 2 e MODIS. Mostra medias, medianas, mínimo e máximo e ainda o valor de p para 

verificação de normalidade dos dados onde foi utilizado o teste de Shapiro-Wilk. Depois dos 

anos tratados conforme a variável, apresentaram p-valores variados sendo uns anos tendo 

normalidade e outros não. Para não existência de valores por conta das falhas, na tabela 

mostra a sigla NaN. 

Com relação ao valor dos dados aproveitados, e expressos por N, mostra que os dados 

do PAR para área da REBIO foram utilizados apenas 2, pois a dificuldade da obtenção dos 

mesmos é por que o sensor mede os dados a cada 30 minutos, e como o imageamento do 

Sentinel 2 é no horário de 10:30 h da manhã os valores pegos dos dados das tores foram por 

volta desse horário, com isso, não foi possível adquirir os dados. É importante lembrar que o 

IAF não é uma medida padrão coletada pelo LBA, e, portanto, não consta no rol de variáveis 

comumente disponibilizadas, sendo necessária seu cálculo com variáveis coletadas in loco em 

campanhas.  
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Tabela 4-Estatística descritiva das variáveis PAR incidente (PAR), fPAR, IAF para as áreas de floresta (REBIO) e pastagem (FNS). 

  

Data 

REBIO_LBA

_PAR  
(Wm-2) 

REBIO_S2

_FPAR 

(%) 

REBIO_MODIS

_FPAR (%) 

REBIO_S2

_IAF  

(m 2m-2) 

REBIO_MO

DIS_IAF 

(m2m-2) 

FNS_S2_FPA

R (%) 

FNS_M

ODIS_F

PAR  
(Wm-2) 

FNS_S2_

IAF 

(m2m-2)  

FNS_MODI

S_IAF 

(m2m-2) 

N 

2019 2 9 9 9 9 9 9 9 9 

2020 8 8 8 8 8 8 8 8 8 

2021 8 8 8 8 8 8 8 8 8 

Falhas 

2019 7 0 0 0 0 0 0 0 0 

2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2021 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Média 

2019 0.912 0.617 0.891 1.97 5.79 0.325 0.507 0.755 1.43 

2020 257 0.627 0.895 2.02 5.74 0.476 0.568 1 1.56 

2021 334 0.655 0.891 2.1 5.7 0.326 0.473 0.613 1.19 

Desvio 

padrão 

2019 0.912 0.631 0.89 2.03 5.9 0.336 0.51 0.679 1.4 

2020 241 0.63 0.895 2.02 5.8 0.485 0.57 0.896 1.55 

2021 347 0.65 0.89 2.09 5.6 0.307 0.45 0.522 1.2 

Mínim

o 

2019 0.051 0.0503 0.00601 0.288 0.298 0.0797 0.0656 0.503 0.274 

2020 31.2 0.0173 0.00926 0.0399 0.605 0.115 0.084 0.496 0.25 

2021 48.1 0.0152 0.00354 0.0555 0.338 0.112 0.0761 0.266 0.236 

Máxim

o 

2019 0.876 0.506 0.88 1.35 5.3 0.225 0.37 0.359 1.1 

2020 230 0.599 0.88 1.95 4.7 0.324 0.47 0.486 1.3 

2021 247 0.639 0.89 2.04 5.4 0.203 0.38 0.32 0.8 

Shapir

o-Wilk 

p 

2019 0.949 0.658 0.9 2.32 6.1 0.47 0.59 1.99 2 

2020 321 0.648 0.91 2.08 6.4 0.624 0.69 1.69 2 

2021 388 0.682 0.9 2.21 6.5 0.468 0.6 0.968 1.6 
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Ainda na Tabela 4 mostra os valores obtidos com o teste de normalidade Shapiro-Wilk 

onde os dados apresentaram p-valor > 0,05, dessa forma, aceita a hipótese nula e assume-se 

que os dados apresentam normalidade. 

Em relação ao desvio padrão (DP) dos dados analisados, os dados do S2 de fPAR da 

área da FNS e os dados do MODIS de fPAR, também da FNS, para os anos estudados, 

apresentaram os menores valores encontrados. Com essa mesma linha de raciocínio, os dados 

do S2 de fPAR para área da REBIO também apresentaram um valor mais próximo de zero 

para os anos de 2019, 2020 e 2021 com valores de 0.631, 0.63 e 0.65 respectivamente, 

sabendo que de acordo com Oliveira (2019) quanto mais próximo de zero o valor do DP mais 

homogêneo são os dados. 

 

3.2 Correlação entre dados de IAF e fPAR coletados a partir das estações 

meteorológicas do LBA e das plataformas de sensoriamento remoto Sentinel 2 e 

MODIS 

Os valores de fPAR da área de pastagem, mostrados na figura 5 para os dados do S2 e 

LBA mostram uma correlação geral de ρ = 0,130 e entre MODIS e LBA apresentando o valor 

de ρ = -0,337, onde Martins (2014) menciona que quando o valor de ρ é negativo, indica-se 

uma relação linear negativa entre duas variáveis, ou seja, quando o valor de uma das variáveis 

aumenta, o valor das outras tende a diminuir. 
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Figura 5-Coeficiente de correlação (ρ) entre os dados de fPAR para LBA, MODIS e Sentinel 

2 (S2) e para os anos de 2019, 2020 e 2021 para área de pastagem. 

Quanto aos valores de fPAR para área de pastagem, mostrados na Figura 6 a 

correlação geral entre os dados S2 e LBA foi ρ = 0,112 e para os anos de 2020 e 2021 

apresentaram valores de ρ = 0,433 e -0,480 respectivamente. Para os dados MODIS e LBA o 

valor para o ano de 2020 foi ρ = 0,269 e no ano de 2021 ρ = – 0,294. Os dados MODIS e S2 

apresentaram correlações entre os anos estatisticamente significativos com tendência positiva, 

sendo para o ano de 2020, ρ = 0,877 e para 2021 ρ = 0,926, mostrando que de acordo com 

Cohen (1988) o valor entre 0,50 e 1 podem ser interpretados como correlações de moderadas 

a altas. 

 

Figura 6-Coeficiente de correlação (ρ) entre os dados de fPAR para LBA, Sentinel 2 (S2) e 

MODIS para os anos de 2020 e 2021 para área de pastagem. 

Neste trabalho, o tamanho do pixel teve influência sobre os resultados da área de 

pastagem. O pixel do MODIS possui 500 metros de lado, enquanto o Sentinel 2 possui 10 

metros. No processo de mistura espectral para formação do pixel, o MODIS apresentará, para 

áreas de pastagem, contaminação com pequenos fragmentos florestais, enquanto, o do 

Sentinel, será pura pastagem.  

A Figura 7 mostra os valores das correlações entre os dados MODIS e S2 de fPAR 

para área de pastagem para os anos de 2019, 2020 e 2021, onde a correlação geral entre os 

dados apresentou valores ρ = 0,867. As análises de correlação foram desdobradas dentre os 
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anos, estudados. Para o ano de 2019, o valor foi de ρ = 0,723, para os anos de 2020 ρ = 0,877 

e para o ano de 2021 o valor ρ = 0,926. 

 

Figura 7-Coeficiente de correlação (ρ) entre os dados de fPAR para MODIS e Sentinel 2 (S2) 

e para os anos de 2019, 2020 e 2021 para área de pastagem. 

No que diz respeito aos valores da correlação entre os dados do MODIS e o S2 para o 

fPAR da área de pastagem, de acordo com a Figueredo Filho (2009) observa-se um alto grau 

de correlação, pois quanto mais perto de 1 (independente do sinal) maior é o grau de 

dependência estatística linear entre as variáveis e quanto mais próximo de zero, menor é a 

força dessa relação. 

A Figura 8 apresenta a correlação entre os dados de IAF entre os sensores MODIS e o 

S2 para área de pastagem onde os dados apresentaram uma correlação geral positiva 

moderada com ρ = 0, 585. As análises de correlação foram desdobradas dentre os anos, 

estudados. Para o ano de 2019, o valor foi de ρ = 0,111, para os anos de 2020 ρ = 0,905 e para 

o ano de 2021 o valor ρ = 0,807, os dois últimos apresentando significância estatística com p-

valor menor que 0,05. 
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Figura 8-Coeficiente de correlação (ρ) entre os dados de IAF para MODIS e Sentinel 2 (S2) e 

para os anos de 2019, 2020 e 2021 para área de pastagem. 

A figura 9 apresenta a correlação de fPAR para a área de floresta entre os anos de 

estudo, onde a correlação geral entre os dados MODIS e S2 foi de r = 0,270. O ano de 2019 

apresentou uma correlação forte e significativa com ρ = 0,685. Para o ano de 2020 ρ = 0,09, 

demonstrando nenhuma correlação. Para o ano de 2021 os valores da correlação entre MODIS 

e S2 mostraram uma tendência negativa fraca, com ρ = -0,265 que de acordo com a 

classificação de Hinkle e Cols. (2003) para o ano de 2021 teve uma correlação negativa muito 

fraca. 
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Figura 9-Coeficiente de correlação (ρ) entre os dados de fPAR para MODIS e Sentinel 2 (S2) 

e para os anos de 2019, 2020 e 2021 para área de floresta. 

A Figura 10 apresenta a correlação entre os dados do IAF para área de floresta entre os 

dados MODIS e S2, a correlação geral de ρ = 0,103. O ano de 2019 foi o ano de maior 

correlação com tendencia positiva entre os estudados com o valor ρ = 0,485 e os anos de 2020 

e 2021 apresentaram correlação negativa, com ρ = -0,499 e -0,126, respectivamente. 
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Figura 10 - Coeficiente de correlação (ρ) entre os dados de IAF para MODIS e Sentinel 2 

(S2) e para os anos de 2019, 2020 e 2021 para área de floresta. 

3.3 Análise espaço-temporal dos dados do MODIS IAF e fPAR para pastagem e floresta 

no Estado de Rondônia  

De acordo com a Figura 11 mostra a decomposição da série temporal de 2003 a 2020 

do IAF e fPAR para a área de pastagem e de floresta extraídos das bases de dados do MODIS. 

Para cada tipo de vegetação, a figura mostra três analises, na primeira são apresentados os 

dados médios mensais, na seguinte, a sazonalidade que mostra como a variável se comporta 

de acordo com as estações do ano, ou, o ciclo solar dentro de um ano e a terceira é a tendência 

que mostra a média móvel. 
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Figura 11-Decomposição da série temporal para o IAF e o fPAR da área de floresta e 

pastagem. Onde LAI = IAF. 

Observa-se na Figura 11-A que os dados médios mensais de fPAR para a área de 

pastagem com maiores valores foram entre os anos de 2010 a 2015 e de 2015 a 2020 as 

medias mensais foram diminuindo com o passar dos anos. Para o fPAR da floresta, presentes 

na Figura 11-G os dados médios apresentam intensa oscilação até o ano de 2010, e em diante 

os dados apresentam aumento. Esse fator pode ser explicado por um apontamento do INPE 

(2020), onde, em anos de seca e o aumento de queimadas, que tem como consequência um 

aumento na liberação de aerossóis e consequentemente, causando difusão da radiação chegada 

da REBIO (BRAGHIERE et al., 2020; CIRINO et al., 2014; OLIVEIRA et al., 2007). 

Observa-se na Figura 11-B o quadro do fPAR da área da pastagem a sazonalidade da 

região, que conforme mostra a figura, segue um padrão na seca nos meses de julho e agosto 

apresentando valores mais elevados. No período de chuvas, nos meses de janeiro e fevereiro 

os valores são mais baixos. Os valores apresentam aumento até 2005, seguido por um declínio 

até 2008, com aumento após este ano. No trabalho de Brando (2010) também conclui que 

entre 1996 a 2005 o fPAR aumentou para a região. 

Em terceiro momento tem- se na Figura 11- C a tendência do fPAR da área de 

pastagem que mostra uma crescente na média móvel dos dados até meados dos anos de 2013 

e um declínio depois desse ano até 2020. Em comportamento contrário vê-se que para o fPAR 

da floresta presente na Figura 11-I, os dados do terceiro quadro de tendencia mostram um 

aumento até o ano de 2005 e uma baixa por volta do ano de 2006 e 2007, mas depois desses 

anos a tendencia só aumenta, onde que 2009 até 2017 os valores se mostram autos. Isso pode 

ser explicado pelo fator mencionado por Marengo & Espinoza (2016), que mencionam 

eventos extremos como anos de secas em 2005 e 2010 e cheia em 2009, onde esses eventos 

implicam na floresta onde pode alterar a capacidade da evapotranspiração e no processo de 

fotossíntese. 

Verifica-se ainda a Figura 11-D e Figura 11-J onde mostra os dados médios do IAF 

para área de pastagem e de floresta, onde as duas áreas têm comportamento diferentes. Para a 

área de pastagem os dados médios mensais têm valores maiores entre os anos de 2008 a 2013 

onde que depois do ano de 2013 o valor abaixa e só tem um aumento nos anos de 2018 a 

2020. Já para o IAF da área de floresta os valores são diferentes, tem altos e baixos do início 

do ano de 2002 a 2005 e depois desses anos os valores médios mensais são praticamente 
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todos autos até 2020 exceto em 2019 que os valores tem autos e baixos. No estudo de Baker 

(2019) verifica a mudança dos parâmetros biofísicos para floresta amazônica e percebeu que 

durante os anos de 2000 a 2013 teve também um declínio no IAF e os valores foram todos 

negativos e reduziram progressivamente com o aumento da perturbação da floresta. 

No que diz respeito a sazonalidade dos dados do IAF para a área de pastagem (Figura 

11-E), os maiores picos são entorno dos meses de dezembro a março e os menores em junho e 

agosto, podendo relacionar esses picos com os períodos da estação seca e chuvosa dos anos. 

Com o desmatamento, a uma diminuição na precipitação e consequência disso são as 

mudanças na umidade do solo e mudanças no balanço de energia. Com a sazonalidade 

mudando por conta do desmatamento, influencia no regime de chuvas, fazendo com que 

chova menos em determinados períodos do ano, implicando no declínio do IAF (DE 

ARAUJO, PONTE, 2016; AMORIM, 2019; BARBINO,2021) 

Baker (2019) menciona também que na região amazônica a sazonalidade do IAF dos 

anos de 2000 a 2013, aumentou com o aumento da perturbação florestal, com pixels de 

desmatamento “severo” mostrando a maior variabilidade anual e aponta que para região as 

diferenças foram maiores no final da estação seca na Amazônia e menores durante os meses 

mais úmidos. 

Por conseguinte, o terceiro gráfico do IAF para área de pastagem (Figura 11-F), indica 

a tendencia dos dados, mostra uma alta até o ano de 2010 e depois um decréscimo nos outros 

10 anos. Essa baixa pode ser influência da ocorrência de eventos de El Niño, onde que nos 

trabalhos de Marengo e Espinoza (2016) e Panisset et al., (2017) mencionam anos de seca 

extrema na região amazônica por consequência do El Niño, sendo nos anos de 2010, 2015 e 

2016. 

Com relação a Figura 11 -L mostra a sazonalidade do IAF para área de floresta onde 

percebe que os menores valores são para estação seca os maiores para a estação chuvosa. Em 

um trabalho similar, no Estado de Mato Grosso, especificamente, uma área de pastagem no 

Pantanal, o IAF medido variou interanualmente e sazonalmente com maiores valores durante 

a estação chuvosa, refletindo a variação da precipitação (DANELICHEN et al., 2014).  

Nas Figura 12, 13, 14 e 15 mostra a sazonalidade da série temporal de 2003 a 2020 do 

IAF e fPAR para a área de pastagem e de floresta,  evidencia ainda o comportamento do IAF 
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ou fPAR para cada estação do ano, inverno, primavera, verão e outono, mostra também uma 

média anual para cada região. 

 

Figura 12 - Série temporal para o fPAR da área de floresta por estação. 

Em concordância com a Figura 12, o comportamento do fPAR para área de floresta em 

cada estação dos anos estudados apresentam diferentes comportamentos e de acordo com os 

meses do ano também mostra que em determinados meses o valor foi maior. Os maiores 

valores observados são nos meses de junho, julho e agosto para área de floresta  e com relação 

ao fPAR da área de pastagem na Figura 13 mostra que os meses que tiveram maiores valores 

foi de maio a julho, vendo que os resultados tem valores parecido com o estudo de Barbino 

(2021) que teve maiores valores de fPAR para a mesma região nos mesmos meses para ambas 

as áreas.  

Observa-se que no inverno dos anos analisados percebe uma alta nos valores nos anos 

de 2005, 2012 e 2015. E para o inverno da área de pastagem (Figura 13), percebe-se um 

aumento nos anos de 2005, 2007 e 2016. O ano de 2014 apresenta o menor valor na série 

temporal anual. Para a primavera, os valores do fPAR foram altos para os anos de 2007 e 

2019 e baixos para os anos de 2009 e 2014.  
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Para a estação do verão os valores de fPAR para área de pastagem foi alto nos anos de 

2005, 2012, 2017 e menores para os anos de 2004, 2009 e 2015. NA área de floresta os 

valores de fPAR para anos mais autos para o verão foi 2009, 2015 e 2020 e valores menores 

para os anos de 2008 e 2011. Novaes (2018) menciona que no período de seca ocorreram os 

maiores alcances da radiação, podendo-se concluir que por conta disso os valores são mais 

altos nessa estação. 

Ainda sobre o fPAR para a estação do outono os anos que tiveram maiores valores 

para área de floresta foram os de 2009, 2015 e 2020, e para área de pastagem os valores do 

fPAR fora autos nos anos de 2006, 2013 e 2015. Valores autos de fPAR foram encontrados 

para as estações do verão e outono no estudo de Tian (2004) já para primavera os valores 

foram baixos em comparação com as demais estações do ano de 2003. 

 

Figura 13 - Série temporal para o fPAR da área de pastagem por estação. 

O que diz respeito aos valores do IAF para a área de pastagem presentes na Figura 14 

mostra que os meses de menores valores estão por volta dos meses de dezembro, janeiro e 

fevereiro e para os valores da área de floresta (Figura 15) mostra que os valores maiores foi 

para os meses de junho, julho, agosto e setembro e os menores para os meses de janeiro, 



26 
 

fevereiro e março. Novais (2018) observa-se queda nos valores de IAF de julho a outubro na 

área de floresta no pantanal. Danelichen (2016) encontrou maiores valores de IAF para o ano 

de 2008 pelo produto MODIS para o período de seca (maio a agosto) em uma floresta de 

transição no Mato Grosso.  

Para a estação de inverno os anos de valores mais altos foram 2005 e 2016 e os valores 

mais baixos foi nos anos de 2008 e 2014. Para os valores do IAF da área de floresta no 

período do inverno presentes na Figura 15 os valores mais autos foi por volta dos anos de 

2005, 2015 e 2016 e os valores mais baixos foi por volta dos anos de 2007 e 2014. No estudo 

de Galvão (2015) no Parque Estadual do Turvo (PET), uma unidade de conservação brasileira 

localizada no noroeste do Estado do Rio Grande do Sul encontrou valores baixos do IAF para 

a estação do inverno no ano de 2013. 

Ainda nas análises das  Figuras 14 e 15 tem valores para estação da primavera para o 

IAF das regiões, para a área de pastagem os valores mais autos são para os anos 2016 e 2020  

e para os mais baixos foi por volta dos anos de 2006 e 2015. Para área de floresta os valores 

autos foram por volta dos anos de 2007 e 2019 e os mais baixos foram por volta dos anos de 

2009 e 2014. 
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Figura 14 - Série temporal para o IAF da área de pastagem por estação. 

No verão para a área de pastagem o IAF teve comportamento diferente ao longo dos 

anos em relação aos valores do IAF para área de floresta. Na área de pastagem os anos de 

maiores valores foram em 2009, 2015 e 2020, de acordo com a Figura 14 e para área de 

floresta os maiores valores foi para os anos de 2005, 2012 e 2017 expressados na Figura 

15.Ainda no estuda de Tian (2004) encontrou valores autos do IAF na floresta amazônica para 

o ano de 2003 na estação de verão e menores valores para a estação da primavera.  

Por último para a estação de outono o IAF da área de pastagem se comporta com 

valores autos para os anos de 2006, 2013 e 2015, ao contrário os anos de menores valores são 

2007,2008, 2010 e 2016. Para a área de floresta o IAF tem comportamento diferentes com 

relação a área de pastagem, onde os maiores valores encontrados foram para o ano de 2009, 

2015 e 2020 e os menores valores foi para os anos de 2003, 2006, 2012 e 2019. 
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Figura 15-Decomposição da série temporal para o IAF da área de floresta por estação. 

Croft (2015) menciona valores autos para o IAF e o fPAR nas estações do outono e 

inverno em uma floresta do canada no ano de 2013, explica que os valores podem estar 

ligados a temperatura e a umidade do solo. 

As imagens de satélite podem perceber a aparência visual das vegetações, pois durante 

a estação chuvosa as espécies forrageiras mantenham sua atividade fotossintética, enquanto na 

estação seca, entram em um estado de envelhecimento que altera suas características 

produtivas e estruturais e, portanto, sua aparência visual (DANELICHEN,2014).Ainda como 

consequência da estação seca Aduan (1998) e Baruch e Fernandez (1993) observaram uma 

redução repentina na área verde das plantas, e com essa mudança na vegetação pode levar a 

morte de espécies. Desta forma, essas espécies mortas em respostas as mudanças sazonais, 

afeta diretamente o aumento da biomassa total, onde que consequentemente essa mistura de 

material vegetal vivo e morto pode ter contribuído para a falta de correlação entre as medições 

in situ do IAF e as estimativas dos sensores orbitais. 

Nas Figura 16 e 17 estão presentes as series históricas de 2002 a 2020 das medias 

anuais de fPAR e IAF para o Estado de Rondônia extraídos do produto MCD15A3H do 

MODIS. Os valores variaram de 0 e 60 para o IAF e de 0 a 90 para o fPAR.  
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Figura 16 - Média anual do fPAR (%) dos dados do MODIS entre os anos de 2002 e 2020. 

Em conformidade com a  Figura 16,  após o ano de 2002 os valores de fPAR 

apresentaram diminuição para o Estado. O fPAR pode sofrer várias influências, Cammalleri 

(2019) menciona que o parâmetro tem forte sensibilidade a inconsistências temporais e é 

especialmente relevante para estudos de seca em séries temporais.  

Conforme o estudo de Huete (2006) sobre a bacia amazônica, as áreas de pastagem da 

apresentaram valores de verde do dossel, que se relaciona com os parâmetros biofísicos, 

intimamente ligados à chuva e diminuíram em até 25% na estação seca em resposta ao 

estresse de umidade do solo. 

Com relação ao IAF para o Estado de Rondônia, de acordo com os dados MODIS para 

os anos de 2002 a 2020, nota-se que os valores apresentaram diminuição na série histórica 

estudada, podendo estar relacionado com o aumento de áreas de pastagem. Observa-se um 

aumento de quase 37% do ano de 2002 a 2016 de áreas de pastagem, e essa vegetação pode 

ter menor eficiência no uso da radiação solar global durante a estação seca. Com a prática de 

queimadas para a conversão de florestas a pastagem, há um aumento na concentração de gases 
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na atmosfera, aumentando a espessura óptica e resultando em uma maior atenuação do fluxo 

da radiação solar que chegaria à superfície da planta (CRUZ,2021; FEITOSA, 1998). 

 

Figura 17-Média anual do IAF (m2.m-2.ano-1) entre os anos de 2002 e 2020. Onde, LAI = 

IAF.
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Na Figura 18 mostra a tendência do aumento ou diminuição do fPAR e IAF de 

Rondônia nos anos estudados de acordo com o teste de Mann Kendall. Pode perceber que não 

há tendência significativa de acordo com o valor de ZMK não apresentar valores acima ou 

abaixo de 1,96. Para os resultados encontrados neste trabalho, Z < U, logo, não há tendência 

significativa a 0,05% de significância. Pu (2020) em uma avaliação de 2013 a 2018 do IAF e 

fPAR em 7 tipos de biomas encontrou resultados similares a este trabalho, não havendo uma 

tendência significativa.  

No entanto, quando avaliados os p-valores, percebe-se que algumas alterações 

apresentam valores significativos (p-valor < 0,05), estes são apresentados na Figura 18 em 

vermelho. Quanto aos parâmetros biofísicos fPAR e IAF, estes apresentaram 17% e 20%, 

respectivamente, da área do Estado de Rondônia com p-valor abaixo de 0,05. Estes valores 

são encontrados principalmente em áreas onde houve intensa conversão de florestas nativas a 

pastagens. Tais resultados corroboram com as políticas públicas de conservação e 

preservação, como o SNUC e as unidades de conservação. Onde, é possível perceber que 

nestas UCs a inclinação de tendência a redução é menor e menos áreas apresentam p-valores 

menores que 0,05. 

Verifica-se, ainda, que nos locais onde não se tem áreas de preservação ou unidades de 

conservação no Estado o valor do IAF e o fPAR vem apresentando tendências de redução 

(ZMK < - 1,96). Segundo Khanna et al. (2017) essas alterações no uso e cobertura da terra no 

estado de Rondônia nas últimas três décadas modificou o regime hidro climático regional 

consequentemente essa mudança interfere nos parâmetros biofísicos do estado. 
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Figura 18- Mapa de tendência do valor de Z para os parâmetros IAF e fPAR pelo teste Mann Kendall, utilizando série histórica de 2002 a 2020. 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Como resultado das análises do fPAR e o IAF para as duas regiões pode perceber que 

para a região de pastagem tanto o IAF quanto o fPAR sofrem mais alterações e os principais 

anos que tem variações é nos anos de 2005, 2010 e 2015 os valores de ambos os parâmetros 

foram baixos podendo estar relacionado por ser anos de seca extrema de acordo com estudos.   

Em comparação com os dados do MODIS e o S2 para os anos de 2019, 2020 e 2021 a 

correlação maior foi para os dados do fPAR da FNS, onde ρ = 0,867. Com relação aos dados 

do LBA em comparação com o S2 os valores para ambas as áreas foram baixos, não chegando 

a ρ = 0,2, já em comparação com os dados do MODIS os valores foram bem diferentes para as 

duas áreas sendo uma com a correlação negativa sendo ρ = - 0,337. Infelizmente os dados do 

LBA foram falhos e a inexistência dos dados do IAF para ambas as áreas impossibilitou de 

fazer maiores comparações. 

Com base nas análises de dados coletados no Estado de Rondônia em áreas de floresta 

e de pastagem, conclui-se que os diferentes tipos de vegetação apresentam diferentes valores 

de IAF e fPAR, tendo em vista a influência do clima, eventos extremos como secas e cheias e 

o tipo de superfície na cobertura de nuvens. Mediante o exposto, o IAF e a fPAR são 

importantes indicadores para a dinâmica vegetal, principalmente em anos de eventos 

extremos. 

Diante das perspectivas apresentadas, o Sensoriamento Remoto oferece uma grande 

oportunidade para entender a fenologia da vegetação em diferentes resoluções e 

potencialmente fornecer informações sobre a vegetação, sendo excelente ferramenta de 

comunicação para autoridades em planejamento local e regional. 
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