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RESUMO 

 

A savana Brasileira (conhecida como o Cerrado) é um bioma de terras altas, formado por várias 

fitofisionomias de vegetação herbácea à arbórea. Neste trabalho, dados de vigor vegetativos 

(EVI), precipitação (PPT) e evapotranspiração (ET), para o período de 2000 a 2012, foram 

analisados com o intuito de compreender a fenologia das principais paisagens naturais e 

antrópicas do Cerrado, assim como a sua relação com a precipitação e a produtividade primária 

líquida (NPP), a biomassa e os fluxos de evapotranspiração, de acordo com diferentes cenários 

de cobertura e uso da terra. Nos 13 anos de análises, para todos os tipos de vegetação, a média 

da duração da estação chuvosa variou de oito a nove meses, enquanto a estação de crescimento 

durou de sete a oito meses. As médias do início da estação chuvosa e da estação de crescimento 

da vegetação foram próximas para os principais tipos de vegetação do cerrado, com o início da 

estação chuvosa em Agosto ou Setembro (com exceção dos anos de 2002 e 2007) e da estação 

de crescimento em Setembro ou Outubro. As médias do fim da estação chuvosa e da estação de 

crescimento ocorreram em Abril ou Maio e em Maio ou Junho, respectivamente. O início, o 

fim e a duração da estação chuvosa e da estação de crescimento da vegetação variaram 

conforme a quantidade e a distribuição da precipitação, a qual é afetada pelo fenômeno do El 

Niño e da La Niña. Por exemplo, durante anos de El Niño, o início da estação chuvosa ocorreu 

precocemente (em Agosto) e a sua duração foi superior a oito meses. Quando seguido por um 

La Niña, o início da estação de crescimento ocorreu mais tarde e a duração da estação foi 

inferior a oito meses. Além da variabilidade das chuvas (El Niño e La Niña) e do tipo de 

vegetação (gramíneas naturais ou antrópicas), o início, o fim e a duração da estação chuvosa e 

de crescimento da vegetação também são afetados pela variação espacial (latitude e longitude). 

Considerando a variação espacial do início da estação chuvosa e da estação de crescimento da 

vegetação, o começo foi mais cedo na porção sul do bioma Cerrado, em Agosto-Setembro e 

Setembro-Outubro, e mais tarde no norte, em Novembro-Dezembro e Outubro-Dezembro, 

respectivamente. O fim da estação teve o mesmo comportamento, com um fim mais cedo na 

porção sul, em Março-Abril, e mais tarde na porção norte, em Junho-Julho. Com relação ao 

comportamento sazonal e fenológico dos diferentes tipos de vegetação, a rebrota de todas as 

fitofisionomias de Cerrado começou em meados de Setembro até o fim em Outubro, com o 

início da estação chuvosa, atingindo os valores máximos em Dezembro a Janeiro; a senescência 

foi gradual, começando cedo (Março ou Abril). A biomassa total do Cerrado durante a estação 

de crescimento para 2002 foi 28 gigatoneladas (Gt) de carbono e a evapotranspiração foi 1336 

Gt de água. A resposta baseada nas amostras associada com a área ocupada por cada tipo de 

vegetação mostra que a pastagem e a agricultura tiveram 52% e 22% menos NPP e ET do que 

as paisagens naturais. A média da evapotranspiração e da biomassa da estação de crescimento 

para 2002 foi de 576 Gt de água e de 12 Gt de carbono para a pastagem e agricultura, e de 760 

Gt de água e a 16 Gt de carbono para a vegetação natural de Cerrado. Considerando o cenário 

futuro modelado para o ano de 2050, o fluxo de ET da vegetação natural foi 394 Gt menor do 

que em 2002 e 991 Gt menor do que no cenário potencial, caracterizado com apenas vegetação 

natural, enquanto o carbono foi 8 Gt menor do que 2002 e 21 Gt menor do que no cenário de 

pré-conversão do Cerrado (cenário potencial). Em 2050, a soma dos fluxos de ET da pastagem 

e agricultura aumentou em 405 Gt, relativamente a 2002, e o carbono em 11 Gt. Em fim, os 

diferentes cenários de uso da terra mostraram que o impacto do desmatamento até os dias de 

hoje nos fluxos de evapotranspiração e na biomassa foram maiores do que o cenário futuro. 

 

Palavras-chave: Cerrado, fenologia, fluxos de carbono, evapotranspiração, cobertura e uso da 

terra. 

 

 



 

ABSTRACT 

 

The Brazilian savanna (known as Cerrado) is an upland biome made up of various 

physiognomies, from herbaceous to arboreal. In this work, vegetation greenness (EVI), 

precipitation (PPT), and evapotranspiration (ET) data for the 2000 to 2012 period were analyzed 

in order to understand the phenology of the major Cerrado natural and anthropic landscapes, as 

well as its relation to precipitation, net primary productivity (NPP), biomass, and 

evapotranspiration fluxes, according to different land use scenarios. Along the 13 years under 

analysis, for all vegetation types the mean wet season duration varied from eight to nine months, 

while the growing season lasted seven to eight months. The mean start of the wet and  growing 

seasons were very close for all land cover types during these 13 years, with the start of the wet 

season in August or September (with the exception of 2002 and 2007), and the start of the 

growing season in September or October. The mean end of the wet and growing seasons 

occurred in April or May and in May or June, respectively. The start, the end, and the duration 

of the wet and the growing seasons varied according to rainfall volume and distribution, which 

are affected by the El Niño and La Niña phenomena. For example, during El Niño years, the 

start of the wet season occurred earlier in August, and the duration of the wet season was longer 

than eight months. If followed by a La Niña, the start of the growing season of the vegetation 

occurred later in October and the duration of the season was shorter than eight months. In 

addition to the rainfall variability (El Niño and La Niña) and the type of vegetation (natural or 

anthropic grasslands), the start, the end, and the duration of the wet and growing seasons are 

also affected by the spatial variation (latitude and longitude). Considering the spatial variation 

of the start of the wet and growing seasons, the beginning was earlier in the southern portion of 

the Cerrado biome, in August-September and September-October, and later in the north, in 

November-December and October-December, respectively. The end of the season showed the 

same behavior, i.e. an earlier end (March-April) in the southern portion for the wet and growing 

seasons, while much later in the northern portion (June-July). Regarding the seasonal and 

phenological behavior of the different vegetation types, the green-up for all Cerrado 

physiognomies started in mid-September to the end of October, at the onset of the rainy season, 

reaching peak values from December through January, and a gradual senescence, starting as 

early as March or April. The total Cerrado growing season biomass for 2002 was 28 gigatons 

of carbon and the evapotranspiration was 1336 gigatons of water. A sample-based response 

associated with the area occupied by each vegetation type showed that pasture and cropland 

had 52% and 22% less NPP and ET than natural landscapes. The mean growing season 

evapotranspiration and biomass for 2002 was 576 Gt of water and 12 Gt of carbon for pasture 

and croplands compared to 760 Gt of water and 16 Gt of carbon for the Cerrado natural 

vegetation. Considering a modeled future scenario (year 2050), the ET flux from natural 

Cerrado vegetation was 394 Gt less than in 2002 and 991 Gt less than in a potential scenario, 

characterized with only natural vegetation, while the carbon was eight Gt less than in 2002 and 

21 Gt less than in a pre-conversion Cerrado (potential scenario). In 2050, the sum of the pasture 

and cropland ET fluxes increased by 405 Gt, relative to 2002, and the carbon by 11 Gt. At last, 

the different land use scenarios showed that the deforestation impact until now in the fluxes of 

evapotranspiration and in the biomass were greater than the future scenario. 

 

Keywords: Cerrado, phenology, carbon fluxes, evapotranspiration, land cover and land use.
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1. INTRODUÇÃO 

Os biomas tropicais da Amazônia e do Cerrado, devido a sua alta biodiversidade, 

associado a desmatamentos em grande escala, têm sido foco mundial de estudos voltados à 

compreensão do papel da vegetação nos balanços de água e carbono no sistema terrestre. Em 

particular, o Cerrado tem sido foco de discussões ambientais no âmbito acadêmico e político 

devido ao rápido desmatamento deste nas últimas décadas para a expansão da pecuária e para 

o cultivo de soja (JEPSON, 2005). Neste sentido, a intensa conversão da vegetação de cerrado, 

que por localizar-se na zona tropical é uma grande fornecedora de vapor d’água e sequestradora 

de carbono, pode modificar a circulação atmosférica regional e global, bem como a 

produtividade primária dos ecossistemas terrestres (RUHOFF, 2011). 

Comparada às florestas, áreas de pastagem e agricultura tem menor biomassa acima e 

em baixo do solo, maior albedo, evapotranspiração reduzida, menor interceptação da chuva 

pelo dossel e menor turbulência atmosférica (ARAGÃO et al., 2007; D’ ALMEIDA, 2007; 

BONAN, 2008; BUSTAMANTE et al., 2012; COE et al., 2009; COE et al., 2011; COE et al., 

2013; LATHUILLIÉRE et al., 2012). Assim, transições no uso da terra reduzem os estoques de 

carbono, aumentam as emissões de gases do efeito estufa (BUSTAMANTE et al., 2012; 

SOARES-FILHO et al., 2014); reduzem a evapotranspiração (COSTA & PIRES, 2010; 

LATHUILLIERE et al., 2012) e aumentam o fluxo de calor sensível, com implicações 

ambientais significativas.  

Estima-se que as pastagens no Cerrado emitam cerca de 230 Mt CO2eq por ano – 

constituindo em cerca de três-quartos de todas as emissões de carbono pela pecuária no Brasil 

e quase a metade de todas emissões do Brasil (BUSTAMANTE et al., 2012). A redução na 

evapotranspiração associada à mudanças no uso da terra levam ao aumento na umidade do 

solo.O excesso de água é exportado via aumento no escoamento e descarga dos rios (COSTA 

et al., 2003; COE et al., 2011; HAYHOE et al., 2011) e pode reduzir as chuvas regionais 

(COSTA & PIRES, 2010). De fato, a mudança no uso da terra para atividades agropecuárias 

tem levado à degradação das terras, ao declínio da produtividade e na sua resiliência as 

mudanças climáticas (SCHEITER et al., 2012). 

Para compreender o papel de cada cobertura vegetal e os impactos das mudanças no uso 

da terra nos balanços de carbono e água é necessário analisar a dinâmica da vegetação ao longo 

dos anos. A dinâmica da vegetação pode ser mais bem compreendida a partir da determinação 

da estação de crescimento, que se baseia na compreensão dos ciclos de vida da planta 

(germinação, floração, maturação e senescência), crucial para estimar a produtividade primária 
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e compreender o ciclo sazonal do carbono (CHEN & PAN, 2002). Os ciclos de vida da planta 

podem ser estudados no âmbito da fenologia, que analisa o tempo de recorrência dos eventos 

biológicos e a sua interação com o clima e outros fatores ambientais (MA et al., 2013).  

A fenologia é influenciada pelo fotoperíodo, precipitação, solo, temperatura do ar, 

iluminação solar e outros fatores ambientais (CHEN & PAN, 2002; GU et al., 2010). Assim, 

esta varia substancialmente ao longo dos gradientes geográficos, zonas climáticas e tipos de 

vegetação, e tem alta variabilidade no início, fim e duração da estação de crescimento, como 

resultado das diferenças climáticas de ano a ano (RICHARDSON et al., 2013). A fenologia 

também varia dentro de comunidades e entre indivíduos. É importante para definir como estes 

funcionam, pois muitos processos relacionados à ciclagem do carbono (produtividade e 

crescimento), água (evapotranspiração e escoamento) e nutrientes são mediados pela fenologia 

e a sazonalidade destes processos é fenológica (GU et al., 2003). A sazonalidade é um 

importante parâmetro nos modelos climáticos e biogeoquímicos e a sua representação correta é 

central para a simulação da troca de carbono, água e energia entre a superfície terrestre e a 

atmosfera.  

A maioria dos estudos sobre os padrões e mudanças fenológicas tem sido desenvolvidos 

nos ecossistemas temperados, nos quais o tempo e a duração da estação de crescimento estão 

relacionados com a temperatura. Contudo, há poucos estudos sobre a fenologia de ecossistemas 

tropicais limitados pela água ou luz (MA et al., 2013), a exemplo dos ecossistemas savânicos, 

os quais cobrem 1/8 da superfície terrestre e contribuem com cerca de 30% da produtividade 

primária bruta global. Neste sentido, há uma crescente necessidade de estudos da fenologia 

destes ambientes levando em conta a sua relação com a sazonalidade das chuvas e o seu papel 

nos balanços de água e carbono (HOUSE & HALL, 2001).  

Em particular, há poucos estudos voltados para compreensão dos desencadeadores 

climáticos e ambientais da fenologia de ambientes savânicos. Sabe-se que a disponibilidade de 

água é o principal desencadeador do crescimento da vegetação e o início da estação chuvosa 

tem sido a variável que melhor prediz o início do crescimento da vegetação. Entretanto, há 

poucos estudos sobre os fatores que influenciam a senescência (BROWN et al., 2010; 

RICHARDSON et al., 2013). Entre outros, é imprescindível se quantificar a magnitude as 

trocas entre a vegetação e o clima e reproduzi-los em modelos que são representativos dos 

processos fenológicos e da relação entre a superfície terrestre e o sistema climático 

(RICHARDSON et al., 2013). Estudos que buscam analisar o impacto das mudanças no uso da 

terra na fenologia e nos balanços de água e carbono são de fundamental importância para 
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compreender a sensibilidade e a resiliência da vegetação às mudanças climáticas. Dentro de 

todo este contexto, este estudo busca responder às seguintes perguntas: Quais as características 

fenológicas dos principais tipos de vegetação do bioma Cerrado? Como a fenologia varia 

espacialmente e temporalmente? Qual o papel das chuvas na fenologia do Cerrado? Qual a 

relação da fenologia com os balanços de água e carbono no bioma? Como mudanças na 

cobertura e uso da terra afetam os balanços de água e carbono? 

 

1.1. Objetivo Geral 

 Neste trabalho são utilizados dados de índice de vegetação realçado (EVI), precipitação 

(PPT), evapotranspiração real (ET) e potencial (PET), adquiridos entre2000 e 2012, para 

compreender a fenologia das paisagens naturais e antrópicas do Cerrado e estimar a 

produtividade primária líquida (integral no tempo do EVI), a biomassa (Gt C) e os fluxos de 

evapotranspiração (Gt H2O) destas paisagens conforme diferentes cenários de uso e ocupação 

das terras.  

 

1.2. Objetivos Específicos 

 Comparar o tempo do início, fim e extensão da estação chuvosa (PPT) com a 

estação de crescimento da vegetação (EVI), considerando os anos com ocorrência 

de fenômenos do El Niño Southern Oscillation (ENSO), para amostras específicas 

das paisagens naturais e antrópicas do bioma Cerrado. 

 Descrever a variabilidade espacial da fenologia do bioma Cerrado.  

 Analisar a variabilidade interanual e sazonal da fenologia das principais 

paisagens naturais e antrópicas do bioma Cerrado. 

 Investigar as mudanças históricas na biomassa e fluxo de vapor d’água que 

podem ter resultado do desmatamento no Cerrado, bem como as mudanças 

potenciais que podem ocorrer no futuro se o desmatamento continuar na taxa atual.  

 

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

2.1. Sensoriamento Remoto no Estudo da Vegetação 

O sensoriamento remoto é “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 & ALMEIDA, 

2012). O sensoriamento remoto óptico passivo, mais comumente utilizado, consiste na 
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obtenção de imagens pela detecção da radiação eletromagnética proveniente de uma fonte 

externa ao sensor, como o sol, nos intervalos do visível ao infravermelho de ondas curtas (0,4-

2,5 µmÉ uma importante ferramenta no estudo da vegetação por retratar a dinâmica da 

vegetação, quanto a sua sazonalidade e fenologia, o vigor vegetativo e mudanças no tipo de 

cobertura vegetal (ZHANG et al., 2003).  

Especificamente, as imagens de sensoriamento remoto retratam a resposta da interação 

da radiação eletromagnética (REM) com todos os componentes da vegetação (folha, galhos, 

frutos e flores). Destes componentes, a folha é fundamental pelo seu papel no processo de 

fotossíntese. A REM incidente sobre as folhas pode ser refletida, absorvida ou transmitida. 

Fatores como acomposição, morfologia e estrutura interna, espessura e o conteúdo em água são 

fatores determinantes. Desta interação, resulta a chamada assinatura espectral, que é a curva 

que representa as feições de absorção ou refletância da REMSegundo os pigmentos nas folhas, 

como os carotenos e a clorofila, absorvem a radiação eletromagnética no intervalo do azul (0,45 

µme vermelho (0,6 µm), que são comprimentos de ondas de maior energia, denominados de 

radiação fotossinteticamente ativa (PAR) e refletem muita REM no intervalo do infravermelho 

próximo (radiação não utilizada na fotossíntese). Baseando-se no comportamento espectral da 

vegetação (maior absorção no vermelho e maior reflexão no infravermelho próximo), diversos 

índices matemáticos foram desenvolvidos para realçar o sinal da vegetação. Os principais 

índices utilizados pela comunidade científica são o NDVI (Normalized Difference Vegetation 

Index), o SAVI (Soil Adjusted Vegetation Index), o EVI (Enhanced Vegetation Index) e o EVI2 

(EVI de 2-bandas). 

O NDVI, o mais conhecido dos índices, é calculado pela razão normalizada entre as 

bandas do infravermelho próximo (NIR) e vermelho (RED), conforme a equação 1 (ROUSE et 

al., 1973, 1974): 

 

𝑁𝐷𝑉𝐼 =  
𝑁𝐼𝑅 − 𝑅𝐸𝐷

𝑁𝐼𝑅 + 𝑅𝐸𝐷
 

  (1) 

Ao mesmo tempo que simples e amplamente utilizado, o NDVI sofre considerável 

influência das condições de solo e umidade e espalhamento atmosférico, além de saturar em 

regiões com elevada biomassa. Assim, e com vistas a reduzir o sinal de fundo, Huete (1988) 

propôs o índice de vegetação ajustado ao solo (SAVI), cujo diferencial é um fator de ajuste do 

solo (L), que varia de 0 a 1 conforme a densidade vegetacional, e é definido a partir do ponto 
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de convergência das isolinhas de vegetação (linhas com biomassa constante) com a linha do 

solo no espaço vermelho – infravermelho (Eq. 2).  

 

𝑆𝐴𝑉𝐼 = (1 + 𝐿) 
𝑁𝐼𝑅 − 𝑅𝐸𝐷

𝑁𝐼𝑅 + 𝑅𝐸𝐷 + 𝐿
 

       (2) 

Ainda que o SAVI seja eficiente quanto à correção dos ruídos de fundo provenientes do 

sinal do solo, este, à semelhança do NDVI, satura em regiões de alta biomassa. Neste sentido, 

foi desenvolvido o EVI (HUETE et al., 2002), cuja formulação (que considera os feedbacks 

entre a atmosfera e solo) buscou otimizar o sinal da vegetação e aumentar a sensibilidade em 

regiões com alta biomassa, além de melhorar o monitoramento da vegetação pela separação do 

sinal de fundo e redução das influências atmosféricas.  

Enquanto o EVI é mais sensível a variações na resposta estrutural do dossel, na 

fisionomia da planta e arquitetura do dossel, o NDVI é mais sensível à clorofila (HUETE et al., 

2002). Assim, o EVI, que também demonstra ser bem relacionado e sincronizado com as 

medidas de fotossíntese de torres de fluxo, tem sido efetivo no monitoramento da vegetação, 

detecção de mudança e avaliação da variação sazonal de florestas (DENG et al., 2007). 

O EVI, implementado no âmbito dos produtos MODIS, é calculado conforme a equação 

3, sendo que no algoritmo MOD13Q1 (i.e. índice de vegetação MODIS) os valores dos 

coeficientes são 𝐺 = 2,5, 𝐶1 = 6, 𝐶2 = 7,5 e 𝐿 = 1: 

 

𝐸𝑉𝐼 = 𝐺 
𝑁𝐼𝑅 − 𝑅𝐸𝐷

𝑁𝐼𝑅 + 𝐶1𝑅𝐸𝐷 + 𝐶2𝐵𝐿𝑈𝐸 + 𝐿
 

   (3) 

Onde: 

𝑁𝐼𝑅, 𝑅𝐸𝐷 e 𝐵𝐿𝑈𝐸 = reflectâncias no infravermelho próximo, vermelho e azul 

corrigidas para efeitos de espalhamento Rayleigh e absorção de ozônio, respectivamente. 

𝐺 = fator de ganho 

𝐶1 e 𝐶2 = coeficientes para o termo resistente a aerossol 

𝐿 = fator de ajuste ao solo 

 

O EVI2 foi desenvolvido por Jiang et al. (2008) para substituir o EVI em sensores sem 

a banda do azul (ex. AVHRR) e para ser utilizado em áreas com dados de alta qualidade e com 

efeitos atmosféricos compensados. Para o cálculo do EVI2 há dois métodos principais: 1) 
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cálculo do índice de vegetação linear (LVI) otimizado, calibrado com o EVI; e 2) derivação 

direta da equação do EVI, tendo por referência a alta correlação entre as bandas do azul e do 

vermelho (R² ~ 0,96).  

O LVI é calculado com base na análise de Jiang et al. (2008), no qual os índices de 

vegetação são funções dos ângulos espectrais relacionados as isolinhas de vegetação no espaço 

vermelho e infravermelho (Equação 4).  

𝐿𝑉𝐼 = 𝐺 
𝑁𝐼𝑅 − 𝑅𝐸𝐷

𝑁𝐼𝑅 + 𝑅𝐸𝐷 tan (
𝜋
4  +  𝛽) +

𝐿

(1 − 𝑡𝑎𝑛𝛽)

 

 (4) 

Onde: 

𝑁𝐼𝑅 e 𝑅𝐸𝐷 = reflectâncias no infravermelho próximo e vermelho corrigidas para efeitos 

de espalhamento Rayleigh e absorção de ozônio, respectivamente. 

𝐺 = fator de ganho 

𝛽 = fator de ajuste linear 

𝐿 = fator de ajuste ao solo 

 

 Os parâmetros 𝐺, 𝛽 e 𝐿 são definidos com base na menor diferença média 

absoluta entre o EVI2 e o EVI. Com dados de 40 áreas de campo espalhadas pelo globo, Jiang 

et al. (2008) utilizaram de um algoritmo dicotómico para selecionar os valores ideais para os 

parâmetros 𝐺, 𝛽 e 𝐿, sendo 𝐺 = 2,5, 𝛽 = 22,38° e 𝐿 = 0,59. Quando estes valores são inseridos 

na equação 4 obtém se o EVI2 (Equação 5). 

 

𝐸𝑉𝐼2 = 2,5 
𝑁𝐼𝑅 − 𝑅𝐸𝐷

𝑁𝐼𝑅 + 2,4𝑅𝐸𝐷 + 1
 

(5) 

 

 Quanto ao calculo do EVI2 a partir do EVI, esta se justifica em função da pouca 

contribuição da banda do azul em condições de baixa concentração de aerossóis na atmosfera. 

Especificamente, e tendo por base a razão entre as bandas do vermelho e do azul, define-se o 

valor de c, sendo que para cada valor de c há um determinado valor do fator de ganho (G). O 

valor de c, que minimiza a diferença média absoluta entre EVI2 e EVI, é 2,08, que corresponde 

ao G = 2,5, conforme a equação 6. 
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𝐸𝑉𝐼2 = 𝐺
𝑁𝐼𝑅 − 𝑅𝐸𝐷

𝑁𝐼𝑅 + 𝑅𝐸𝐷 (6 −  
7,5

2,08) + 1
= 2,5 

𝑁𝐼𝑅 − 𝑅𝐸𝐷

𝑁𝐼𝑅 + 2,4𝑅𝐸𝐷 + 1
 

(6) 

 

Com base na análise de sensibilidade dos principais índices de vegetação (NDVI, EVI 

e EVI2) conforme descrito no apêndice I, decidiu-se por utilizar o EVI, que apresentam alto 

coeficiente de determinação com o EVI2 (R² = 0,962). O EVI melhora a linearidade com os 

parâmetros biofísicos da vegetação, englobando um intervalo maior de valores de índice de área 

foliar (LAI) (HOUBORG et al., 2007). Este realça o sinal da vegetação em regiões com alta 

biomassa e tem menor sensibilidade a contaminações atmosféricas, sendo uma ferramenta 

robusta para recuperar informações relacionadas ao tipo de vegetação, produtividade primária 

líquida (NPP), índice de área foliar, evapotranspiração, biomassa e fenologia (ZHANG et al., 

2003; TAN et al., 2008; HUETE & SALESKA, 2010; MU et al., 2011; ZHANG et al., 2012; 

ROSA & SANO, 2013). O EVI tem sido útil na estimativa da radiação fotossinteticamente 

absorvida (PAR) relacionada ao conteúdo de clorofila no dossel da vegetação (ZHANG et al., 

2005) e tem sido correlacionado com os processos que dependem da luz absorvida, como a 

produtividade primária bruta (GPP) e a produtividade primária líquida (NPP) (GOWARD et 

al., 1985). Este também tem sido utilizado para obter informações dos padrões de 

verderelacionados com as zonas biogeográficas (YANG et al., 1998).  

 

2.2. Produtividade Primária Líquida e Carbono 

A fotossíntese é o processo biológico realizado pela clorofila, presente nas plantas, as 

quais absorvem luz solar, água e dióxido de carbono da atmosfera transformando estes 

componentes em energia química e liberando o oxigênio para a atmosfera. O processo de 

fotossíntese depende de fatores abióticos como a concentração de CO2, água, radiação solar 

fotossinteticamente ativa (radiação no intervalo do visível) e temperatura do ar (SILVA, 2010). 

A análise da taxa de fotossíntese da vegetação é, portanto, um importante indicativo da 

assimilação de carbono e produção de biomassa pela vegetação e da transferência de água para 

a atmosfera. 

A retirada de CO2 da atmosfera é feita pela vegetação por meio do sequestro e 

armazenamento de carbono durante a fotossíntese, sendo que o aumento no sequestro do CO2 

da atmosfera corresponde ao aumento da produtividade primária líquida (NPP) da vegetação. 

A NPP é a produção de substâncias que constituem a planta, ou seja, a biomassa seca ou 
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estrutural da planta, e é à energia armazenada por meio do processo de fotossíntese menos a 

energia gasta na respiração (FENG et al., 2007). A NPP da vegetação é um indicador da “saúde 

da vegetação” e é fundamental para o equilíbrio ecológico, pois o carbono acumulado nas 

plantas alimenta os processos bióticos do planeta. Está também é importante por prover 

materiais como comida, fibra e madeira e por criar um ambiente sustentável para habitação 

humana (ZHAO et al., 2005). A NPP desempenha um papel importante no ciclo do carbono 

(ROSA & SANO, 2013).  

Neste ciclo, o carbono, nas suas diversas formas químicas, circula entre três principais 

reservatórios, sendo estes a atmosfera, o oceano e o sistema terrestre. O sistema terrestre inclui 

uma variedade de fontes de estoques de carbono, como as florestas e o carbono orgânico 

encontrado nos solos (POST et al., 1990). Globalmente, os solos armazenam de duas a três 

vezes mais carbono do que a vegetação florestal, mas o carbono dos solos é fisicamente e 

quimicamente protegido e não é facilmente oxidável (DAVIDSON et al., 2006). Por outro lado, 

o carbono armazenado na vegetação terrestre (biomassa acima do solo) é facilmente mobilizado 

por processos como o fogo, vento, pestes e conversão da terra (HOUGHTON, 2007). As 

estimativas da quantidade de carbono armazenado na biomassa acima do solo são repletas de 

incertezas (BACCINI et al., 2012). Nas florestas tropicais da África as incertezas variam em 

mais de 100%; na Amazônia as incertezas na estimativa das emissões de carbono podem chegar 

a 60% (LEWIS et al., 2009; HOUGHTON et al., 2000).  

Nas savanas tropicais, as incertezas são maiores devido à alta variabilidade sazonal e a 

complexidade fisionômica e estrutural dos ecossistemas. As savanas são formadas por uma 

camada herbácea intercalada com árvores, onde o carbono do componente lenhoso é fixado 

pela fotossíntese com o C3 e o da camada graminosa com C4 (MIRANDA, 2013). As savanas 

tropicais ocorrem em áreas onde o clima é marcado por forte sazonalidade, com verões 

chuvosos e invernos secos. Localizam-se entre as florestas equatoriais chuvosas e a latitude 

média dos desertos cobrindo 40% da superfície dos trópicos (COLE, 1986).  

Segundo Durigan (2004), os diferentes gradientes de tipos vegetacionais (campos a 

florestas) correspondem ao gradiente de biomassa. Castro & Kauffman (1998), em um estudo 

no Cerrado da região central do Brasil para um gradiente vegetacional do campo limpo ao 

cerrado denso, obtiveram valores de biomassa aérea de 5,5 Mg.ha-1 a 24,9 Mg.ha-1, subterrânea 

de 16,3 Mg.ha-1 a 52,9 Mg.ha-1 e total de 21,9 Mg.ha-1 a 77,9 Mg.ha-1. No Cerrado localizado 

no estado de São Paulo, Durigan (2004) encontrou um gradiente de biomassa variando de 30 

Mg.ha-1 no campo cerrado, 50 Mg.ha-1 no cerrado típico e 100 Mg.ha-1 no cerradão.  
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As estimativas de carbono acima do solo são mais comuns, se comparado à biomassa 

subterrânea, e baseiam-se em amostragem de campo e na geração de equações alométricas. 

Dados de sensoriamento remoto passivo e ativo também podem ser utilizados na estimativa da 

biomassa acima do solo e na estimativa da NPP, como os índices de vegetação sobre vigor 

vegetativo e imagens de LIDAR sobre a altura das árvores e o tamanho das copas.  

Imagens índice de vegetação EVI (Enhanced Vegetation Index) do sensor MODIS 

podem ser utilizadas para estimar a variabilidade espacial na NPP, o acumulo de biomassa e a 

entrada de carbono nos reservatórios do solo (POTTER et al., 2009). Dados de índice de 

vegetação observados para todas as estações de crescimento têm sido utilizados para estimar a 

NPP pelo cálculo do total de verde acumulado durante a estação de crescimento ou da integral 

no tempo do EVI (GOWARD et al., 1985; REED et al., 1994). Um exemplo do uso de imagens 

índice de vegetação como dado de entrada na estimativa do NPP é o produto MOD17A1 do 

sensor MODIS. Este produto é amplamente utilizado pela comunidade científica, e compreende 

informações sobre a NPP anual e a GPP a cada 8-dias, utilizando diversos outros produtos do 

sensor MODIS.  

Dados sobre a variação espacial, em escalas continentais e globais, sobre a biomassa 

acima do solo são mais escassos.O dado mais recente é o do Baccini et al. (2012), que estimaram 

a densidade de carbono em Mg.C.ha-1 para a região pan-tropical (África tropical, América e 

Ásia) na resolução espacial de 500 m utilizando uma combinação de dados de sensoriamento 

remoto ativo, como imagens multiespectrais e passivo como dados de LIDAR (light detecting 

and ranging) e dados de campo para o período de 2007-2008.  

 

2.3. Evapotranspiração 

A fotossíntese também está diretamente relacionada ao processo de transpiração, que 

tem o papel de resfriar as folhas e transportar água pelo xilema das raízes às folhas para ser 

utilizada no processo de fotossíntese. A transpiração é o processo de perda de vapor de água 

para atmosfera e sequestro de CO2 por meio da abertura dos estômatos da planta. Os estômatos 

são estruturas formadas por um conjunto de células localizadas na epiderme inferior ou superior 

das folhas, constituindo em um canal para entrada de radiação e a troca de gases (CO2 e H2O). 

O controle estomático (abertura e fechamento dos estômatos) regula os fluxos de dióxido de 

carbono e vapor de água durante o processo de fotossíntese. Esta abertura ou fechamento dos 

estômatos é controlada pelas condições externas do ambiente como a disponibilidade de água 
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no solo, energia radiante, déficit de vapor de água na atmosfera (diferença entre umidade 

relativa e umidade saturada do ar) e vento.  

Por exemplo, uma concentração elevada de CO2, presença de déficit hídrico no solo e 

temperaturas do ar elevadas (acima de 50°C) promovem o fechamento dos estômatos reduzindo 

a transpiração e a difusão do CO2 (SILVA, 2010). Por outro lado, o sequestro de CO2 pelas 

plantas com a abertura dos estômatos durante a transpiração aumenta a NPP (ROSA & SANO, 

2013). Assim, os fluxos de carbono e água estão intimamente ligados na vegetação, pois a 

fixação de carbono por meio da fotossíntese e a transpiração e perda de água são limitadas pela 

condutância estomática, que depende das condições ambientais externas.  

A transpiração da planta, combinada com a evaporação da água interceptada pela planta 

e no solo, é denominada de evapotranspiração (ET), definida como o processo de transferência 

de água de superfícies vegetadas para a atmosfera (THORNTHWAITE, 1944). A intensidade 

do processo de evapotranspiração depende de fatores meteorológicos (radiação, temperatura e 

umidade do ar e vento), da planta (espécie, distribuição e número de estômatos, a fase de 

crescimento da planta, a altura e a profundidade do sistema radicular), do solo (teor de umidade 

e profundidade do lençol freático) e de seu manejo (espaçamento e orientação do plantio) (LI 

et al., 2009; PEREIRA et al., 2002).  

A evapotranspiração (ET) tem um papel importante na dinâmica climática global e nos 

processos de produtividade primária dos ecossistemas, pois está ligada à fenômenos de 

transferência de energia (RUHOFF et al., 2011). Os fluxos de ET utilizam metade da energia 

solar absorvida pela superfície terrestre (TRENBERTH et al., 2009). Assim, o monitoramento 

preciso da ET é fundamental para compreender os balanços de energia e água entre a superfície 

e a atmosfera, principalmente nas regiões tropicais, onde a ET é fundamental para os processos 

de circulação atmosférica (RUHOFF et al., 2011). 

O processo de ET pode ser classificado segundo as condições da vegetação em 

evapotranspiração potencial, de cultura, real e de oásis (PEREIRA et al., 2002). A 

evapotranspiração potencial (PET), também denominada de evapotranspiração de referência, 

foi definida por Thornthwaite em 1944 como a água utilizada por uma extensa área gramada 

com crescimento ativo, com altura entre 8-15 cm, com um índice de área foliar (LAI), o qual 

varia de 0 a 10, sendo 0 solo exposto e 10 uma floresta densa, de aproximadamente três e sem 

restrição hídrica (PEREIRA et al., 2002). A evapotranspiração de referência ou potencial 

quando multiplicada pelo coeficiente de cultura (0 a 1), indicativo da fase de crescimento da 

cultura, possibilita a estimativa da evapotranspiração potencial de cultura, que é a máxima 
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evapotranspiração que uma determinada cultura pode ter. Quando há um alto teor de água no 

solo, a evapotranspiração é mantida em uma taxa potencial, que depende apenas das condições 

meteorológicas e indica a demanda evapotranspirativa da atmosfera (KLAR, 1984).  

A evapotranspiração real é o percentual da evapotranspiração potencial de cultura, ou 

seja, é a quantidade de água realmente utilizada por uma superfície vegetada podendo 

apresentar ou não restrição hídrica (PEREIRA et al., 2002). A razão entre ET e PET determina 

a taxa de evapotranspiração relativa e é um importante parâmetro na determinação do estresse 

hídrico vegetal (KLAR, 1984). Está razão também reduz diferenças locacionais oriundas de 

variação na radiação terrestre, conforme a latitude e longitude.  

Em geral, os modelos desenvolvidos estimam a evapotranspiração potencial, que 

depende apenas de variáveis climáticas, e esta é utilizada para derivar a evapotranspiração de 

cultura e real. Há cerca de 50 métodos disponíveis para a estimativa da evapotranspiração por 

meio de fórmulas matemáticas, sendo a escolha destes direcionada pelas variáveis climáticas 

disponíveis (LU et al., 2005).  

Os principais métodos utilizados para estimar a evapotranspiração com dados de campo 

são os métodos de balanço de energia, os quais são subdivididos (i) métodos baseados na 

temperatura, (Thornthwaite,1948; Blaney-Criddle, 1956; Simplificação de Camargo,1962; 

Camargo 1971; e Hargreaves & Samani,1985) e na radiação( Priestley-Taylor, 1972), e (ii) 

combinados de balanço de energia e aerodinâmicos, como o de Penman-Monteith, derivado de 

equações de balanço de energia propostas por Penman (1948) e posteriormente modificadas por 

Monteith (1965). Este método se tornou padrão da FAO (Food and Agriculture Organization).  

Algumas limitações da estimativa da evapotranspiração com dados de campo é a 

obtenção de informações para áreas restritas ou homogêneas, a necessidade do uso de 

parâmetros da superfície difíceis de serem medidos e a presença de erros quando os dados de 

campo são interpolados. A evapotranspiração possui grande variabilidade espacial,Pode ser 

estimada por , sensoriamento remoto,  com diversas vantagens sobre os métodos pontuais de 

campo (KALMA et al,. 2008). As vantagens do uso de imagens de temperatura da superfície e 

reflectância nas diversas regiões do espectro eletromagnético está na habilidade destes dados 

de mostrar a variabilidade espacial da evapotranspiração de superfícies heterogêneas e de difícil 

acesso (RUHOFF, 2011).    

Na prática, a inserção de observações de sensores orbitais em modelos matemáticos tem 

sido uma das formas mais simples para estimativa da evapotranspiração. Os algoritmos 

variaram em complexidade nos últimos 30 anos, desde algoritmos de regressão simplificada ( 
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Jackson et al.,1977); algoritmos baseados no balanço de energia da superfície, como o SEBI 

(MENENTI & CHOUDHURY, 1993), SEBAL (BASTIAANSSEN, 1998), S-SEBI 

(ROERINK & MENENTI, 2000), SEBS (SU, 2002) e METRIC (ALLEN et al., 2007); modelos 

que incorporam temperatura e índice de vegetação (VI-T Triangle e VI-T Trapezoid) (Moran et 

al.,1994); até modelos de assimilação de dados, como o de Cleugh et al. (2007) e o MOD16 

(MU et al., 2011). Neste trabalho será utilizado o algoritmo do MOD16 desenvolvido por Mu 

et al. (2011).  

O algoritmo do MOD16 utiliza-se da equação de Penman-Monteith para estimativa da 

evapotranspiração real e potencial. Há dois desafios em estimar a evapotranspiração utilizando 

a equação de Penman-Monteith com imagens de sensoriamento remoto: estimar a condutância 

estomatal e estimar a evaporação do solo, que varia de zero a mais de 80% do fluxo de calor 

latente em regiões com baixo índice de área foliar (RUHOFF et al., 2011). O método de 

Penman-Monteith é o método padrão da FAO e baseia-se nas medidas das resistências da 

superfície e do ar, assumindo que toda a energia disponível para a evapotranspiração das 

superfícies vegetadas incide diretamente no dossel das plantas (Equação 7) (RUHOFF, 2011). 

𝜆𝐸 =  

𝑠𝐴 +  𝜌𝑎𝐶𝑝(𝑒𝑠 − 𝑒𝑎)
𝑟𝑎

𝑠 +  𝛾(1 +  
𝑟𝑠

𝑟𝑎
)

 

      (7) 

sendo: 

 𝜆𝐸 = o fluxo de calor latente (W m-2), 𝑠 =  
𝑑(𝑒𝑠)

𝑑𝑇
 a declividade da curva da pressão de 

vapor saturada (Pa), A = a energia disponível (W, m-2), 𝜌𝑎 = a densidade do ar (kg m-3), 𝐶𝑝 = a 

capacidade específica do ar (J kg-1 K-1), ea = a pressão atual de vapor (Pa), es = a pressão de 

vapor na saturação (Pa), 𝑟𝑎 = a resistência aerodinâmica (s m-1), 𝑟𝑠 = a resistência da superfície 

(s m-1), 𝛾 = a constante psicométrica (Pa K-1). 

 

Em relação aos dados de entrada na equação de Penman-Monteith, o algoritmo do 

MOD16 utiliza dados dos produtos MODIS de cobertura e uso da terra da Coleção 4 

(MCD12Q1), índice de área foliar (LAI) e fração da radiação fotossinteticamente ativa (FPAR) 

da Coleção 5 (MOD15A2) e albedo da Coleção 4 (MOD43C1), todos com 1 km de resolução 

espacial. Também utiliza dados de radiação solar incidente, temperatura média do ar, , 

temperatura mínima do ar e pressão do vapor d’ água (VPD), obtidos através do Global 

Modelling and Assimilation Office (GMAO) e interpolados da resolução espacial de 1 ° X 1,25° 
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(110 km) para 1 km, utilizando técnicas não-lineares para remoção de mudanças abruptas nos 

dados (ZHAO et al., 2005).  

A partir do índice de área foliar (LAI) é feito a conversão da condutância estomatal das 

folhas para condutância do dossel. A temperatura mínima do ar e o alto déficit de vapor de 

pressão são utilizados como fatores limitantes da evapotranspiração por inibirem o processo de 

fotossíntese (RUHOFF et al., 2011). Neste algoritmo não é considerado a disponibilidade 

hídrica diretamente, a qual é inferida pela relação entre VPD e FPAR (MU et al., 2007). A 

estimativa da evaporação do solo em áreas com baixos índices de cobertura é baseada na 

evapotranspiração potencial e nas relações entre a superfície e atmosfera considerando o VPD. 

A National Aeronautics and Spacte Agency (NASA) disponibiliza imagens do produto MOD16 

gratuitamente, constituindo de imagens de evapotranspiração real (ET), potencial (PET), fluxo 

de calor latente (LE), fluxo potencial de calor latente (PLE) com 1 km de resolução espacial 

para todas as áreas vegetadas da superfície terrestre a cada 8-dias, mensalmente e anualmente.  

O produto MOD16A2 é obtido indiretamente a partir de outros produtos de 

sensoriamento remoto e não é uma medida direta da reflectância (como no caso do MOD13Q1). 

Assim, erros presentes nos produtos de entrada irão se propagar no produto MOD16A2. Os 

produtos que podem inserir erros no algoritmo são o de cobertura e uso da terra (MCD12Q1), 

que apresenta acurácia de 70 a 85% na escala continental (FRIEDL et al., 2002); e o produto 

índice de área foliar (MOD15A2), que utiliza do produto MCD12Q1 para classificação do globo 

em 6 biomas, no qual cada bioma tem parâmetros específicos para estimativas do LAI e do 

FPAR, sendo estes retirados do BLUP (Biome Look-Up Table). Erros no produto MCD12Q1 

implicam no uso incorreto de parâmetros para a temperatura mínima e VPD para estimar a 

condutância estomatal e na incorreta classificação dos biomas e inacurácia do LAI.  

A resolução espacial de 1 km do MOD16 é demasiadamente alta se comparada aos 

dados meteorológicos do GMAO, com 110 km de resolução espacial, que mesmo representando 

a variabilidade climática de maneira eficiente (BLOOM et al., 2000) não apresenta detalhe 

espacial suficiente para retratar a variabilidade climática na resolução do MOD16 (RUHOFF 

et al., 2011).  

Ruhoff et al. (2011) em um estudo de validação em dois sítios no bioma Amazônico, 

encontrou uma correlação de 0,50 entre os dados de ET obtidos de um sistema de covariância 

de vórtices turbulentos e a ET média diária para o período de 8 dias do MOD16, com RMSE 

(erro médio quadrático) de 0,97 mm/dia. Mesmo apresentando baixa correlação, os dados das 

torres e do algoritmo MOD16 tiveram uma boa resposta sobre a sazonalidade entre as estações 
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secas e chuvosas. A evapotranspiração em longo prazo (i.e. mensal), comparativamente a de 8-

dias, apresentou melhor correlação, com 0,7 e RMSE de 18%, reduzido para 5% no dado anual, 

mostrando consistência ao longo do tempo (RUHOFF et al., 2011).  

A relação entre os processos de evapotranspiração e fotossíntese possibilita que estes 

parâmetros sejam utilizados para estudar a dinâmica espaço-temporal da vegetação e com isso 

compreender o seu funcionamento. A dinâmica da vegetação baseia-se no pressuposto de que 

a vegetação apresenta padrões temporais bem definidos, ou seja, a sua rebrota e senescência 

acontece na mesma época do ano todos os anos.  

 

2.4. Fenologia da Superfície Terrestre 

A fenologia estuda o ritmo anual dos fenômenos biológicos, principalmente em relação 

à parâmetros climáticos (MAIGNAN et al., 2008). É o estudo do “tempo de recorrência de 

eventos biológicos, a causa do seu tempo e a relação entre forças bióticas e abióticas” (LIETH, 

1974). A fenologia se refere ao “tempo de fenômenos bióticos” e difere da sazonalidade que se 

refere aos “padrões temporais de variáveis abióticas ocorrendo anualmente” (HENEBRY, 

2010). A fenologia e a sazonalidade são aspectos complementares do funcionamento de 

ecossistemas. A fenologia é sensível às mudanças climáticas e controla muitos feedbacks entre 

a vegetação e o sistema climático, influenciando a sazonalidade do albedo, rugosidade da 

superfície, condutância do dossel, os fluxos de água, energia e carbono (RICHARDSON et al., 

2013). A fenologia é um fator que controla os padrões sazonais de troca de energia entre a 

superfície e a atmosfera. Assim, pode influenciar os padrões climáticos regionais e, ao longo 

prazo, o clima global (RICHARDSON et al., 2013).  

As pesquisas em fenologia da planta aumentaram a nossa compreensão dos eventos 

cíclicos da vida na última década (AHLGREN, 1957; ARROYO, 1990; BIANCO & PITELLI, 

1986). A fenologia tem sido aplicada em estudos do ecossistema terrestre, modelos ecológicos 

e relacionada às mudanças climáticas, com evidências que mostram espécies alterando a sua 

fenologia nas últimas décadas (MENZEL & FABIAN, 1999; VISSER & HOLLEMAN, 2001). 

Quantificar a variabilidade fenológica é necessário para a compreensão das incertezas no ciclo 

de carbono terrestre (HAN, 2012). A fenologia também está associada em estudos da avaliação 

ecológica, monitoramento agrícola e classificação de biomas (GU et al., 2010; HARALICK et 

al., 1980; SCHILLER et al., 2005; XIN et al., 2002). 

Historicamente, a fenologia tem sido estudada por meio da observação do tempo dos 

ciclos de vida da planta em trabalhos de campo. Como os dados fenológicos de campo são 
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escassos e pontuais, estimativas da estação de crescimento a partir de variáveis climáticas e 

observações de sensores abordo de satélites têm sido os métodos mais utilizados pelos cientistas 

para estudar variabilidade fenológica em escalas regionais, continentais e globais. A fenologia 

derivada de dados de sensores remotos é denominada de fenologia da superfície terrestre (LSP) 

e refere-se ao desenvolvimento espaço-temporal de superfícies vegetadas como detectadas por 

sensores remotos (BEURS & HENEBRY, 2004).  

Segundo Chen & Pan (2002), a fenologia da superfície terrestre é uma ferramenta efetiva 

para monitorar a dinâmica interanual da vegetação e estimar parâmetros da estação de 

crescimento. Séries temporais de imagens índices de vegetação de sensores como AVHRR, 

MODIS e SPOT VEGETATION são utilizadas para derivar parâmetros fenológicos (GU et al., 

2010). Para isso, é necessário analisar a trajetória sazonal do índice de vegetação pixel-por-

pixel para obter algumas métricas fenológicas como: o início e fim da estação de crescimento, 

o tempo do valor máximo do índice de vegetação e a duração ou comprimento da estação de 

crescimento.  Medidas secundárias derivadas destas principais incluem: a taxa de rebrota, a taxa 

de senescência, intervalo do índice de vegetação e a integral do índice de vegetação no tempo 

(REED et al., 1994; JÖNSSON & EKLUNDH, 2004). Há vários métodos para derivar a 

fenologia, os quais podem ser divididos em quatro categorias principais: limiar (threshold), 

derivada (derivatives), algoritmos de suavização (smoothing algorithms) e modelos (model fit).  

O método do limiar é o mais simples e frequentemente utilizado na determinação do 

início da estação de crescimento (SOS) e fim da estação de crescimento (EOS). Este método 

baseia-se na determinação de um valor limiar escolhido de forma arbitrária (ex. 0,17, 0,30, 

0,50). O SOS é determinado como o dia do ano (DOY) no qual o índice de vegetação atravessa 

o limiar em direção ascendente e o EOS é o DOY que o índice de vegetação cruza o limiar na 

direção descendente (BEURS & HENEBRY, 2010). 

 Este método, por considerar um valor fixo para grandes áreas, pode não medir o mesmo 

evento fenológico e o resultado para áreas próximas pode apresentar inconsistências. Outra 

limitação diz respeito ao valor do limiar, o qual é o mesmo para o SOS e o EOS, não se levando 

em conta o fato que para uma mesma área “o tempo e a taxa de rebrota são diferentes do tempo 

e taxa de senescência” (BEURS & HENEBRY, 2010). Variações dentro deste método incluem: 

o método de limiar baseado na média do índice de vegetação ao longo prazo, o limiar baseado 

na razão do índice de vegetação e o limiar baseado no NDWI (Normalized Difference Water 

Index). O método de limiar não tem uma estrutura analítica para lidar com o erro e as mudanças 
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observadas podem estar dentro da variabilidade natural ou podem ser resultados de mudanças 

significativas na vegetação (BEURS & HENEBRY, 2010). 

O método de derivada aceita o SOS e o EOS como o máximo aumento e máxima 

redução do índice de vegetação. Assim como o método do limiar, este método não tem uma 

estrutura analítica de erro e pode apresentar problemas em se determinar o SOS e o EOS quando 

o sinal do índice de vegetação não apresenta um aumento ou decréscimo rápido e abrupto. 

O método de função de suavização, como a média móvel de autoregressão, determina o 

SOS e EOS como as datas nas quais a série temporal suavizada cruza a curva do modelo de 

média móvel (REED et al., 1994). A média móvel tem um tempo de atraso (time lag) 

arbitrariamente determinado. A limitação deste método é que este assume que a fenologia pode 

ser capturada por um modelo de média móvel, o que nem sempre é o caso, principalmente 

quando há distúrbios ou outras mudanças na superfície terrestre. Este método também não é 

muito bom em sistemas cuja resposta da vegetação à precipitação é rápida ou que apresenta 

mais de uma estação de crescimento durante um ano, isso porque o critério de seleção do tempo 

de atraso da média móvel está ausente (BEURS & HENEBRY, 2010).  

Nesta categoria, há a análise de Fourier, que aproxima curvas complexas no sinal da 

LSP, mostrando-se sensível às mudanças sistemáticas e insensíveis ao ruído (BEURS & 

HENEBRY, 2010). A análise de Fourier é a representação da média do índice de vegetação ou 

produtividade da região por um determinado período, sendo que este método mede a 

produtividade de ano para ano e o pico do crescimento vegetal, mas não determina o tempo do 

início do crescimento (BEURS & HENEBRY, 2010). 

Por fim, há os métodos baseados em modelos matemáticos que ajustam modelos aos 

dados de sensores remotos disponíveis. Os modelos matemáticos disponíveis são os modelos 

logísticos, no qual o perfil temporal é dividido no pico do índice de vegetação em duas séries 

temporais, uma do crescimento vegetal e outra da senescência, e as curvas do modelo são 

ajustadas separadamente (TUCKER et al., 2001), e o modelo de funções gaussianas locais, no 

qual o modelo é ajustado em um número de funções locais fusionadas em uma função global 

(JÖNSSON & EKLUNDH, 2002). Está fusão de múltiplas funções locais possibilita que a 

função ajustada acompanhe o comportamento complexo das séries temporais.  

Neste trabalho foi aplicada a função adaptativa de Jönsson & Eklundh (2002), que 

implementaram está rotina de ajuste de funções matemáticas no software TIMESAT. O 

TIMESAT suaviza curvas continuas no tempo utilizando o filtro Savitzky-Golay, assimétrica 

Gausiana ou funções de dupla logística (JÖNSSON & EKLUNDH, 2002; JÖNSSON & 
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EKLUNDH, 2004). O software tem sido utilizado em diversos estudos, principalmente para 

suavizar a série temporal e aplicar o método de limiar para determinar o início e fim da estação 

de crescimento, a derivada a esquerda (taxa de rebrota), a derivada a direita (taxa de 

senescência) e a pequena integral (produtividade primária líquida) (BEURS & HENEBRY, 

2010). 

Algumas limitações do uso de dados índice de vegetação para estimar a fenologia 

decorre do fato de que a resposta desta é complexa por combinar a resposta fenológica de 

diferentes espécies, regimes de micro e macro clima, solos, manejo e coberturas vegetais e 

difere da noção tradicional da fenologia de espécies (ZHANG et al., 2003; BEURS & 

HENEBRY, 2010). Assim, a fenologia derivada de índices de vegetação não corresponde 

diretamente a eventos fenológicos baseados em medidas de campo, mas provem indicadores da 

dinâmica da vegetação (REED et al., 1994). A principal dificuldade está na complexidade da 

validação com observações terrestres, pois as imagens são composites, formados pela melhor 

observação dentro de um período (i.e. 8-dias, 16-dias), e a resolução espacial moderada (250 m 

a 1000 m) leva a muitas misturas na resposta da vegetação, pois integra a resposta de diferentes 

espécies de plantas. Assim, a fenologia da superfície terrestre mostra as características 

fenológicas da paisagem, e não de espécies especificas de plantas, consequentemente dados 

fenológicos de comunidades de plantas são mais adequados para a comparação com dados de 

sensores remotos do que de espécies individuais (CHEN & PAN, 2002).  

 

2.5. Estudos Fenológicos no Mundo 

Na década de 90 diversos trabalhos surgiram para discutir metodologias para extração 

de parâmetros fenológicos de imagens NDVI do sensor AVHRR (MAIGNAN et al., 2008). A 

validação destes parâmetros foi limitada a alguns locais. Com o trabalho de Myneni et al. (1997) 

houve um grande avanço no estudo da fenologia por basear-se em dados de sensores remotos. 

Neste trabalho eles mostraram que durante o período de 1981-1991 ocorreu um aumento na 

duração das estações de crescimento nas latitudes médias e baixas. Em concordância com este 

estudo Menzel & Fabian (1999) mostraram, a partir de 30 anos de observações da Europa, que 

a rebrota da vegetação tem avançado em 6 dias e eventos no Outono, como a mudança na 

coloração das folhas, tem sido adiado em 4,8 dias, resultando em uma estação de crescimento 

maior desde 1960, o que pode ser atribuído a mudanças na temperatura.  

Zhou et al. (2001) continuou este estudo para o período de 1981-1999 para toda a região 

da América do Norte e Eurásia indicando um avanço na data do início do período de 
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crescimento da vegetação explicado pela tendência de aumento da temperatura. Está tendência 

também esteve associada com o surgimento mais cedo da floração e o aumento na duração da 

estação de crescimento (LINDERHOLM, 2006). Com relação ao Outono há pouco consenso 

em como a mudança climática está afetando o fim da estação de crescimento, com vários 

indicadores climáticos mostrando uma ocorrência tardia de geada (ROSENZWEIG et al., 

2008). 

Nas regiões tropicais, em particular nas savanas, a fenologia da vegetação tem sido 

investigada nas escalas de espécies e comunidades (SEGHIERI et al., 2009; WILLIAM et al., 

1997). No norte da Austrália perto de Darwin observações de campo mostraram que as espécies 

sempre verdes continuam a produzir folhas durante a estação seca e que as espécies semi-

decíduas começam a rebrota antes do início das chuvas (WILLIAMS et al., 1997). Outro estudo 

no Parque Nacional de Kruger na África do Sul mostrou duas características fenológicas 

distintas onde a rebrota das folhas das árvores ocorreu antes das chuvas, mas as gramíneas só 

rebrotaram após as chuvas (HIGGINS et al., 2011).  

Nas savanas do Sul da África um estudo com dados AVHRR e MODIS utilizando o 

comprimento da estação de crescimento conseguiu predizer o início do crescimento de espécies 

arbóreas com acurácia de menos de um mês (ARCHIBALD & SCHOLES, 2007). Heuman et 

al. (2007) mostraram tendências positivas para o aumento da estação de crescimento nas regiões 

do Sudão e Guiné associada a mudança no regime das chuvas desde 1980, mas não observaram 

nenhuma tendência de aumento na região do Sahel na África. Seghieri et al. (2009) encontraram 

alta correlação entre a fenologia de espécies arbóreas do Sahel na África com a temperatura ao 

invés das chuvas como esperado de um ambiente savânico. Vários outros estudos na África 

indicam as limitações dos métodos desenvolvidos em ambientes temperados para extração da 

fenologia de savanas. 

No bioma Cerrado, Ferreira & Huete (2004) avaliaram a eficiência dos índices de 

vegetação NDVI e SAVI para monitorar e discriminar entre os principais tipos de vegetação do 

Cerrado, mostrando boa concordância entre os índices de vegetação e os padrões fenológicos 

dos tipos de vegetação natural e antrópico. Ratana & Huete (2005) mostraram que o perfil 

temporal do índice de vegetação sobre formações de cerrado apresentaram alto contraste 

sazonal, principalmente para as áreas de pastagem e observaram que a variação sazonal no 

índice de vegetação teve alta correlação negativa com coberturas arbóreas podendo ser utilizado 

para discriminar entre as áreas de cerrado convertida e as formações naturais de cerrado.   

 

2.6. Fenômenos ENSO e Impactos nas Chuvas  



28 

 

A fenologia em ambientes limitados pela água, como no Cerrado, tem sido relacionada 

com a dinâmica da precipitação, como o início e fim da estação chuvosa e da estação seca. A 

dinâmica da precipitação pode ser afetada por fenômenos do ENSO (El Niño Southern 

Oscillation), que são os efeitos da anomalia de temperatura mais quente (El Niño) ou fria (La 

Niña) da superfície do mar, em uma determinada região do Pacífico, na costa oeste da América 

do Sul, levando a alterações no clima nos trópicos e subtropicos.  

O fenômeno El Niño é uma mudança no sistema oceano-atmosfera do Pacífico-leste, 

provocado pelo aumento anormal da temperatura da superfície do mar. Normalmente o vento 

sopra de leste para oeste (em direção à Ásia) sobre as águas da faixa tropical do Pacífico, 

acumulando água mais quente na parte oeste, deixando o nível do oceano na Indonésia meio 

metro acima do nível da costa oeste da América do Sul, tornando as águas da costa oeste da 

América do Sul mais frias. Em anos de El Niño os ventos leste-oeste enfraquecem ou até 

invertem o sentido na faixa tropical, fazendo com que a água mais quente do oeste seja 

empurrada para o leste, aumentando a temperatura das águas da costa oeste da América do Sul 

e reduzindo a temperatura da água na região da Indonésia. Esta anomalia da temperatura nesta 

região do Pacífico provoca mudanças regionais e globais.  

No Brasil, o El Niño provoca diminuição das chuvas no nordeste e leste da Amazônia, 

intensificação da seca no nordeste, temperaturas mais altas e menos chuvas na região centro-

oeste e aumento das chuvas em algumas áreas da região sudeste e sul. Estes dados são 

comprovados pelos estudos de Grimm et al. (2003), que mostram que durante eventos de El 

Niño há anomalias negativas na precipitação no norte e centro-leste do Brasil e positivas no sul 

do Brasil. 

Geralmente seguido de um evento El Niño, há o La Niña. O fenômeno La Niña é 

caracterizado por um resfriamento da água na faixa equatorial do Pacífico. A magnitude do 

resfriamento é menor do que a magnitude do aquecimento causado pelo fenômeno de El Niño. 

Assim, não afeta tanto o clima global. Durante o fenômeno de La Niña os ventos que sopram 

de leste para o oeste em direção à Indonésia se intensificam e, consequentemente, a temperatura 

das águas na costa oeste da América do Sul esfriam mais do que a média.  

Existem poucos estudos sobre as anomalias climáticas no Brasil provocado pelo La 

Niña, mas observado-se que em anos de La Niña, as chuvas são menos abundantes no sul e 

mais abundantes no Nordeste. No estudo de Grimm et al. (2004), observou-se também que 

durante o La Niña há anomalias positivas na precipitação nas porções norte e negativas no sul 

do Brasil. Segundo Marengo et al. (1998), anomalias negativas na precipitação durante eventos 
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de La Niña são observados na região sudeste, centro-oeste e nordeste (porção sul). No bioma 

Cerrado, os efeitos do El Niño e La Niña são menos pronunciados (MARENGO et al., 1998) 

do que no norte e sul do Brasil.  

 

3. ÁREA DE ESTUDO 

A savana Brasileira (conhecida como Cerrado no Brasil) é um bioma de terras altas 

localizado na porção central do Brasil, cobrindo 25% do território brasileiro (ex. ~2 milhões de 

km²) (Figura 1). Os solos do Cerrado são principalmente profundos, com baixa fertilidade, alto 

conteúdo de ferro e alumínio e excelente drenagem interna (BUOL, 2009). A temperatura média 

anual varia de 20-26°C, o total de chuva e a evapotranspiração são 1481 mm e 895 mm, 

respectivamente. O clima tem duas estações bem definidas, uma estação chuvosa de Outubro a 

Abril e uma estação seca de Maio a Setembro (CAMARGO, 1963).  

 

Figura 1– Localização do bioma Cerrado (em amarelo) no Brasil. 

 

A vegetação do Cerrado tem muitas formas estruturais diferentes (altura, densidade e 

camadas) variando de vegetação herbácea a arbórea (GOODLAND, 1971). As árvores e 

arbustos do Cerrado geralmente têm troncos grossos, galhos e troncos retorcidos; folhas 

lustrosas ou macias e peludas, baixa densidade de folhas; e dossel mais largo para a sua altura 
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do que árvores florestais (EITEN, 1972). A camada de vegetação rasteira é mais ou menos 

xeromórfica, com gramíneas e ervas com folhas silicosas. A maioria das espécies vegetais do 

bioma Cerrado são perenes, com algumas espécies anuais na região nordeste. O Cerrado 

apresenta um longo histórico com o fogo, o qual tem exercido um papel importante na 

estruturação da vegetação e na sua adaptação as queimadas recorrentes (COUTINHO, 1990). 

A combinação de diferentes formas estruturais determina as várias fitofisionomias do 

Cerrado, que seguem um gradiente de vegetação rasteira a arbórea (campos a florestas) e podem 

ser divididas em cinco tipos principais (RIBEIRO & WALTER, 1998): (i) campo limpo, (ii) 

campo sujo, (iii) campo cerrado, (iv) cerrado ou cerrado stricto sensu e (v) cerradão. O campo 

limpo é um tipo formação campestre com vegetação herbácea, com poucos arbustos e menos 

de 1% de cobertura arbórea (Figura 2) (RIBEIRO & WALTER, 1998). Também considerado 

uma formação campestre, o campo sujo é uma fitofisionomia arbustivo-herbácea, compreende 

arbustos e subarbustos espaçados entre si sobre um horizonte arbustivo que atapeta ligeiramente 

o chão e cobertura arbórea de menos de 5% (Figura 2). Com um pouco mais de cobertura 

arbórea tem-se o campo cerrado (5 a 20%), cujo comportamento é uma mistura do campo sujo 

e do cerrado stricto sensu. Devido à proximidade fitofisionômica do campo cerrado com o 

campo sujo e o cerrado stricto sensu, este não foi considerado nesta análise.  
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Figura 2 – Classes de fitofisionomias do bioma Cerrado e a sua visão aérea e panorâmica, conforme o 

trabalho de Ferreira et al. (2014). 

 

Já o cerrado stricto sensu é uma formação savânica caracterizada pela presença de 

árvores baixas, inclinadas, tortuosas, com ramificações irregulares e retorcidas, na qual os 

troncos das plantas lenhosas possuem cascas com cortiça espessa e folhas rígidas (RIBEIRO & 

WALTER, 1998). O cerrado stricto sensu é um tipo de vegetação arbórea com o total de 

cobertura arbórea de 20-50%, com formas arbóreas baixas fechadas ou semi-abertas (3 a 6 m), 

espalhadas, com arbustos (Figura 2). O cerradão é considerado uma formação florestal e 

caracteriza-se por um bosque formado por pequenos arbustos e ervas com poucas gramíneas e 

altura média do estrato arbóreo de 8 m a 15 m e cobertura arbórea de 50-90% (GOODLAND, 

1971). 

A fitofisionomia mais abundante no bioma Cerrado é o cerrado stricto sensu (22%), e 

as menos abundantes são o cerradão (5%) e o campo limpo (4%) (SANO et al., 2010). As 

fitofisionomias florestais localizadas distante dos cursos d’água são denominadas de floresta 

estacional. As fitofisionomias são classificadas com base na fração de folha perdida durante a 

estação seca em sempreverde (menos de 20%), semidecídua (20 a 50%) ou decídua (mais de 

50%) (PEREIRA et al., 2011). Cerca de 50% da vegetação natural do Cerrado tem sido 

convertida em pastagem e agricultura e menos de 3% estão dentro de áreas protegidas (COUTO 

et al., 2010; GARCIA et al., 2011).  

A ocupação do bioma Cerrado começou no século 18 com atividades de pecuária sobre 

pastagens naturais e agricultura familiar (SILVA et al., 2013). Na década de 70, o governo 

Brasileiro conduziu estudos que mostraram o potencial agrícola do Cerrado e as 

implementações técnicas necessárias para aumentar a sua produtividade (IPEA, 1976; SILVA 

et al., 2013). Desde 1970, a vegetação herbácea e arbórea, formalmente utilizada como 

pastagem natural e fonte de comida para o gado, tem sido substituída, por pastagens cultivadas 

exóticas, de origem Africana, dos gêneros Brachiaria (mais de 80% das pastagens cultivadas 

na parte central do Brasil), Panicum e Andropogon (BROSSARD & BARCELLOS, 2005). 

Pastagens cultivadas ocupavam 29% do bioma Cerrado em 2002, com 40% destas 

concentradas na porção sul do bioma, particularmente no leste do Mato Grosso do Sul e oeste 

de Goiás (SANO et al., 2000). O bioma Cerrado suporta 40% do rebanho bovino Brasileiro, 

contribuindo com 33% da produção de carne nacional (BROSSARD & BARCELLOS, 2005).  

A transformação dos solos do bioma Cerrado naturalmente pobres e ácidos em solos 

produtivos na década de 70 pela introdução de corretivos e fertilizantes, e a melhor 
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infraestrutura, também permitiu o aumento na expansão da soja, milho e feijão (CUNHA et al., 

1994; JEPSON, 2005; KLINK & MACHADO, 2005). Avanços tecnológicos como estes e o 

aumento na rentabilidade das terras foram instrumentais para transformar o Cerrado na fronteira 

agrícola mais proeminente do país (REZENDE, 2002; MIZIARA & FERREIRA, 2007). As 

mercadorias agrícolas ocupam cerca de 10% da área total do Cerrado. O rápido aumento na 

demanda global por alimento, que naturalmente implica na expansão de cultivos agrícolas em 

áreas de pastagem degradadas e intensificação da pecuária (pelo uso parcial de confinamento e 

forragem) (MUELLER, 2003; KLINK & MACHADO, 2005; BRANDÃO et al., 2006).  

 

4. DADOS E MÉTODOS 

4.1. Dados de Sensores Orbitais 

A principal fonte de dados utilizada neste estudo foram imagens do sensor MODIS, 

abordo dos satélites TERRA e AQUA, lançados em 2000 e 2002, respectivamente. O sensor 

MODIS têm 32 bandas espectrais nos intervalos do visível ao infravermelho médio, com 250 

m, 500 m e 1 km de resolução espacial e um período de revisita de dois dias. As imagens são 

disponibilizadas gratuitamente incluindo produtos com efeitos atmosféricos compensados, 

ortoretificado e convertido para reflectância. Neste trabalho foram utilizados o produto 

MOD13Q1 (índice de vegetação) e o produto MOD16A2 (evapotranspiração). 

O produto MOD13Q1, com 250 m de resolução espacial, é um composite, onde o valor 

de cada pixel foi selecionado com base na abordagem MVC-CV (Maximum Value Composite 

– Constrained View) e corresponde a melhor observação possível, com menor contaminação 

por nuvens e aerossóis e geometria de visada próxima do nadir (HUETE et al., 2002; SOLANO 

et al., 2010). O produto MOD13Q1 tem doze bandas espectrais, com dois índices de vegetação, 

o NDVI (Normalized Difference Vegetation Index) e o EVI (Enhanced Vegetation Index), além 

de uma imagem de confiabilidade denominada de Pixel Reliability, a qual indica a qualidade 

dos pixels.  

O produto MOD16A2 de evapotranspiração (ET) e evapotranspiração potencial (PET) 

tem 1 km de resolução espacial e é disponibilizado a cada 8-dias, mensal e anual. O produto é 

calculado com base na equação de Penman-Monteith (MU et al., 2011). Para tanto são 

necessários os seguintes dados de entrada: cobertura da terra da Coleção 4 (MCD12Q1), albedo 

(MOD43C1), índice de área foliar (MOD15A2), índice de vegetação realçado (MOD13Q1) e 

dados meteorológicos diários do Global Modeling and Assimilation Office (GMAO) da NASA. 

As imagens do produto MOD13Q1 e MOD16A2 são disponibilizadas por cenas, a cada 16 dias 
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e mensalmente, respectivamente. São necessárias 17 cenas para cobrir todo o Brasil e 5 cenas 

para cobrir o Cerrado (Figura 3). 

 

 
Figura 3 – Cenas MODIS utilizadas para a geração dos mosaicos das imagens EVI para o todo o Brasil, 

as quais foram posteriormente recortadas para o bioma Cerrado. 

 

Como a quantidade de precipitação durante o ano tem um papel fundamental na 

compreensão geral das respostas do funcionamento e fenologia da vegetação, dados de 

precipitação média mensal (em milímetros) do satélite TRMM (Tropical Rainfall Measuring 

Mission) (KUMMEROW et al., 1998), com ~25 km de resolução espacial, foram processados 

e organizados para o período de 2000 a 2012. Para entender a reposta interanual da precipitação, 

dados do Índice Oceânico Niño (ONI), com informações sobre as anomalias da temperatura da 

superfície do Pacífico na região de 5°N-5S° e 120°E-170°W, indicando a ocorrência dos 
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fenômenos do El Niño e da La Niña, foram obtidos para os anos de 2000 a 2012 do site da 

NOAA (http://www.cpc.ncep.noaa.gov/). 

 

4.2. Dados Amostrais e Cartográficos 

A dinâmica sazonal do EVI e ET dos principais tipos de vegetação natural e antrópica 

localizadas no Cerrado foram analisadas utilizando-se um total de 35 amostras distribuídas 

sobre as paisagens representativas do bioma Cerrado (Figura 4). As 35 amostras são compostas 

de cinco amostras de cada um dos sete grupos no bioma Cerrado, selecionadas com base na 

análise visual de cenas Landsat e informações de campo: a) classes de Cerrado natural (quatro 

classes distintas, correspondendo ao campo limpo, campo sujo, cerrado stricto sensu e cerradão, 

respectivamente), b) fitofisionomia florestal (floresta estacional decidual ou mata seca), c) 

pastagens cultivadas e d) agricultura (soja/milho).  

As amostras de campo limpo, campo sujo e cerrado stricto sensu foram escolhidas nos 

parques nacionais, conforme sítios de um estudo prévio de Ferreira & Huete (2004). A 

fitofisionomia de cerradão é rara, visto que ocorre em solos altamente férteis e intensamente 

desmatada para atividades de agropecuária. Estas amostras foram selecionadas de Solórzano et 

al. (2012), que identificou alguns fragmentos remanescentes de cerradão no bioma (Figura 4). 

Para as florestas deciduais, distribuídas na porção central do Brasil sobre substrato de calcário 

(FELFILI et al., 2007), as amostras foram selecionadas de Pereira et al. (2011). 

As amostras de soja foram selecionadas pela análise temporal de imagens Landsat 5 – 

TM de 2000 a 2012, nos municípios de Rio Verde e Jataí no estado de Goiás, conhecidos pela 

sua produção de soja em grande escala (Figura 4). As amostras de pastagem cultivada 

basearam-se em dados de campo da Bacia Hidrográfica do Rio Vermelho (três amostras de 

Brachiaria Brizantha) e de áreas de pastagem no município de Nova Crixás (duas amostras de 

Brachiaria Decumbens) no estado de Goiás (Figura 4).  



35 

 

 

Figura 4 – Distribuição das 35 amostras sobre os principais tipos de vegetação com as fotografias, que 

retratam a aparência típica de cada fitofisionomia durante a estação de crescimento. 

 

Para a análise regional da contribuição de cada tipo de vegetação para os fluxos de 

evapotranspiração e carbono foi utilizado o mapa de cobertura e uso da terra do bioma Cerrado 

elaborado no âmbito do PROBIO (Projeto para a Conservação da Diversidade Biológica 

Brasileira), que foi baseado na segmentação e interpretação de 120 cenas Landsat 7 – ETM+ 

para o ano de 2002, com uma acurácia global de 90% (SANO et al., 2010).  

 

4.3. Métodos 

Para a geração de métricas fenológicas foi necessário processar e organizar um grande 

acervo de imagens índice de vegetação do sensor MODIS para o período de 2000 a 2012. As 

17 cenas do produto MOD13Q1 que cobrem o Brasil (ilustradas na figura 3) disponíveis por 

ano para o período foram extraídas do sistema REVERB (http://reverb.echo.nasa.gov) (Figura 

5). As imagens foram processadas para todo o Brasil, a fim de disponibiliza-las no portal do 

LAPIG (www.lapig.iesa.ufg.br). Foi feita uma análise de sensibilidade para escolha do melhor 

índice de vegetação do produto MOD13Q1 dos seguintes índices: NDVI (Normalized 
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Difference Vegetation Index), EVI (Enhanced Vegetation Index) e EVI2 (EVI de 2-bandas). 

Conforme o apêndice 1, optou-se por utilizar o EVI. As imagens EVI e as imagens Pixel 

Reliability, (que indica a qualidade do pixel) de 2000 a 2012, foram mosaicadas e reprojetadas 

para cada data e para os 13 anos (Figura 5).  No total foram gerados 598 mosaicos para o Brasil, 

sendo 299 imagens do EVI e 299 imagens do Pixel Reliability (Figura 5). Para este estudo, as 

imagens EVI de 2000 a 2012, juntamente com as imagens de precipitação do satélite TRMM, 

foram recortadas para o bioma Cerrado.  

Para análises dos fluxos de água, imagens de evapotranspiração real (ET) e potencial 

(PET) foram adquiridas através do portal do Numerical Terradynamic Simulation Group 

(http://www.ntsg.umt.edu/) e processadas para o período de 2000 a 2012. Posteriormente, a ET 

foi dividida pela PET para reduzir diferenças locacionais, oriundas da variação latitudinal da 

radiação, denominada de ET normalizada (ETn). As imagens ETn foram recortadas para o 

bioma Cerrado (Figura 5).  
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Figura 5 – Fluxograma ilustrando as etapas para o processamento das imagens EVI, ETn e PPT e para a 

geração das métricas fenológicas das imagens EVI e das imagens PPT. 

 

Imagens EVI do MOD13Q1 e de precipitação do TRMM de 2000 a 2012 foram 

utilizadas para a extração das métricas sazonais do início (SOS), do fim (EOS) e do 

comprimento das estações de crescimento.  Para as imagens EVI, foram derivados os 

parâmetros fenológicos secundários, como a derivada à esquerda, à direita e a pequena integral, 

sendo esta última também utilizada para as imagens de precipitação. A pequena integral (Figura 

6) foi utilizada para análise de anomalias anuais da precipitação, cujo cálculo foi baseado na 

equação 8. O objetivo foi comparar essas anomalias com o fenômeno do ENSO e com a 

dinâmica fenológica dos diferentes tipos de vegetação do bioma Cerrado.  

 

𝐴𝑛𝑜𝑚𝑎𝑙𝑖𝑎 𝑃𝑃𝑇 =
𝑖𝑛𝑡𝑒𝑔𝑟𝑎𝑙 𝑑𝑎 𝑃𝑃𝑇 𝑛𝑜 𝑎𝑛𝑜𝑖 − 𝑚é𝑑𝑖𝑎 𝑑𝑎 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑔𝑟𝑎𝑙 𝑑𝑎 𝑃𝑃𝑇 (2000 𝑎 2012)

𝑑𝑒𝑠𝑣𝑖𝑜 𝑝𝑎𝑑𝑟ã𝑜 (2000 𝑎 2012)
   

(8) 

Para extração das métricas sazonais das imagens EVI foi necessário filtrar estas para 

reduzir a presença de ruído atmosférico residual. Para isso foi utilizado o filtro Savitzky-Golay, 

com uma janela temporal de cinco datas, implementado no software TIMESAT (JÖNSSON & 

EKLUNDH, 2002; JÖNSSON & EKLUNDH, 2004) (Figura 6). O TIMESAT também foi 

utilizado para identificar as métricas fenológicas sobre as imagens EVI filtradas para todas as 

amostras (35 no total) para os 13 anos de análises (Figura 6). As imagens de precipitação foram 

utilizadas sem filtragem e apenas para extração das métricas fenológicas do início, fim e 

comprimento da estação chuvosa. Conforme Jönsson & Eklundh (2002), o inicio da estação de 

crescimento (SOS) e fim da estação de crescimento (EOS) são definidos como o DOY (Dia do 

Ano) ou o mês onde o valor, partindo do valor mínimo, cruza 20% na direção ascendente na 

porção esquerda e direita da curva sazonal (Figura 6).  

O valor acumulado do SOS até o EOS é conhecido como pequena integral no domínio-

temporal. Para as imagens EVI, a pequena integral foi utilizada como proxy da produtividade 

primária líquida (NPP) e, para as imagens de precipitação, como indicativo do acumulo de 

chuvas no período do início ao fim da estação chuvosa (Figura 6) (JÖNSSON & EKLUNDH, 

2004). A derivada à esquerda ou taxa de rebrota é a mudança com o tempo do SOS até o meio 

da estação. A derivada a direita ou taxa de senescência é a mudança do meio da estação até o 

EOS (Figura 6). As derivadas a esquerda e a direita podem ser úteis na estimativa da resposta 

da vegetação as condições ambientais (MA et al., 2013).  
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Figura 6 – Métricas sazonais definidas a partir do software TIMESAT. 

 

Para demonstração da relação entre as chuvas e a resposta fotossintética da vegetação, 

o modelo da figura 7 foi utilizado para determinar o tempo de resposta da vegetação após o 

início das chuvas para cada tipo de vegetação. Neste modelo, percebe-se que há uma diferença 

temporal entre o início da estação chuvosa (SOS da precipitação) e o início da estação de 

crescimento da vegetação (SOS do EVI), denominado de time lag. O time lag varia conforme 

o tipo de cobertura vegetal e ao longo dos anos. Assim, uma análise ano-a-ano de cada cobertura 

foi feita, visando compreender a relação entre a ocorrência de chuvas e consequentemente a 

resposta de cada tipo de vegetação.   
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Figura 7 – Modelo conceitual da relação entre a precipitação (PPT) e a resposta da vegetação (EVI) 

utilizado para a geração de informações sobre do time lag da vegetação.  

 

Para compreender a variabilidade espacial do início, fim e o comprimento da estação 

chuvosa no Cerrado e relacioná-la com a fenologia da vegetação, imagens de precipitação do 

TRMM e imagens EVI foram sobrepostas ano a ano. A média dos 13 anos foi calculada, a fim 

de obter o comportamento médio da dinâmica espacial das chuvas e da fenologia da vegetação 

durante o período sob análise.   

Após a análise do time lag, e da variabilidade espacial das chuvas, foi feita a análise 

multi-temporal e sazonal da resposta do EVI e ETn e extraído os parâmetros máximo, mínimo, 

amplitude e média para cada ano para todas as amostras dos principais tipos de vegetação. Para 

cada tipo de vegetação também foram extraídos os parâmetros da taxa de rebrota, taxa de 

senescência e a net primary productivity (NPP) das imagens EVI e a pequena integral da 

precipitação. 

Além das análises baseada nas amostras, foi estimado a contribuição de cada tipo de 

cobertura da terra para o balanço de carbono (NPP-proxy) e água (ETn) no bioma Cerrado. A 

NPP-proxy e a ETn média das amostras para as 12 estações (2000-2012) foram multiplicadas 

pela área de cada tipo de cobertura da terra do Cerrado, determinado pelo mapa de cobertura e 

uso da terra de 2002 do PROBIO. Foi possível avaliar o estado relativo dos balanços de carbono 

e água, como função dos principais tipos de cobertura da terra para todo o Cerrado.  
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Finalmente, a fim de melhor compreender o impacto do desmatamento histórico e futuro 

no carbono, o mapa de biomassa de Baccini et al. (2012) e os fluxos de evapotranspiração das 

imagens de ET do produto MOD16A2 foram utilizadas para todo o Cerrado. Dois cenários 

hipotéticos de uso da terra foram considerados: um cenário sem pastagem e agricultura, com 

apenas vegetação natural por todo o Cerrado (potencial); e um cenário baseado no modelo de 

desmatamento para o ano 2050 (2050) de Ferreira et al. (2012).  

Para o cenário potencial, foram substituídas das áreas de pastagem e agricultura com 

vegetação natural, baseando-se na proporção de cada tipo de fitofisionomia do mapa de 

cobertura da terra do PROBIO. Para o cenário de 2050, o rótulo de pastagem ou agricultura foi 

atribuído ao modelo de áreas convertidas em 2050, segundo a proximidade das classes de uso 

da terra do PROBIO em 2002. Para estas duas distribuições hipotéticas de cobertura da terra, a 

área de cada cobertura foi multiplicada pelos valores da mediana de carbono acumulado durante 

uma estação de crescimento (obtidas do mapa pan-tropical de biomassa de Baccini et al. 2012) 

e os valores da mediana da ET acumulada durante uma estação de crescimento (obtidas do 

produto MOD16A2). Com isso, o total de biomassa e fluxo evaporativo (em Gt de C e Gt de 

H2O) para cada tipo de cobertura da terra foi estimado para todo o Cerrado. 

 

5. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

5.1. Fenologia e Chuvas no Cerrado 

No total, 12 estações foram identificadas. O início, o fim e os comprimentos respectivos 

de cada estação de crescimento e da estação chuvosa são apresentados na tabela 1. Segundo 

Reich (1995), a fenologia da vegetação de biomas limitados pela água, como o Cerrado, é 

influenciada pela duração da estação chuvosa. A produção e perda de folhas tende a coincidir 

com o início e o fim da estação chuvosa. Com base nisso, foi feito a análise comparativa entre 

a estação chuvosa e a estação de crescimento da vegetação.  

Na tabela 1 nota-se que, em média, o comprimento da estação chuvosa (Comprimento 

PPT) varia de 8 a 9 meses e o comprimento da estação de crescimento da vegetação 

(Comprimento EVI) de 7 a 8 meses e meio. Para todas as amostras, o início da estação chuvosa 

(SOS PPT) é em Agosto ou Setembro, com exceção dos anos de 2002 e 2007, e o início da 

estação de crescimento da vegetação (SOS EVI) é em Setembro ou Outubro. O fim da estação 

chuvosa (EOS PPT) é em Abril ou Maio e o fim da estação de crescimento da vegetação (EOS 

EVI) em Maio ou Junho. Assim, percebe-se que há uma diferença de até um mês entre o SOS 

PPT com o SOS EVI e o mesmo se dá com relação ao EOS PPT e EOS EVI. 
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Tabela 1 – Média (todas as amostras) do início da estação (SOS), fim da estação (EOS) e comprimento 

para as 12 estações da precipitação (PPT) e do índice de vegetação (EVI). Vermelho corresponde a anos com 

ocorrência de El Niño e azul de La Niña. 

Estações SOS PPT 
SOS 

 EVI 

EOS 

PPT 

EOS 

 EVI 

Comprimento 

PPT 

Comprimento 

EVI 

1 ago-00 29-set-00 abr-01 10-jun-01 9 meses 8 meses 11 dias 

2 set-01 30-set-01 abr-02 25-mai-02 8 meses 7 meses 25 dias 

3 out-02 30-set-02 mai-03 10-jun-03 8 meses 8 meses 10 dias 

4 set-03 16-out-03 abr-04 9-jun-04 8 meses 7 meses 23 dias 

5 set-04 15-out-04 abr-05 10-jun-05 8 meses 7 meses 25 dias 

6 set-05 30-set-05 mai-06 25-mai-06 9 meses 7 meses 25 dias 

7 ago-06 14-set-06 abr-07 10-jun-07 9 meses 8 meses 25 dias 

8 out-07 16-out-07 mai-08 9-jun-08 8 meses 7 meses 26 dias 

9 set-08 15-out-08 mai-09 10-jun-09 9 meses 7 meses 25 dias 

10 ago-09 14-set-09 abr-10 10-jun-10 9 meses 8 meses 26 dias 

11 set-10 16-out-10 mai-11 10-jun-11 9 meses 7 meses 25 dias 

12 ago-11 30-set-11 abr-12 25-jun-12 9 meses 8 meses 25 dias 

 

Os fenômenos do El Niño e La Niña afetam a dinâmica das chuvas e a fenologia de 

todos os tipos de vegetação. Percebe-se na figura 8, que durante os anos de 2000, 2007 e 2010 

os efeitos do La Niña foram mais fortes do que do El Niño. As anomalias negativas da 

precipitação também foram maiores em 2000 e 2008, com anomalia positiva em 2010 e 2011 

(Figura 8). O aumento da precipitação no Cerrado com o evento do El Niño em 2009, seguido 

de um evento de La Niña, que começou em Março de 2010 levou a uma seca mais prolongada 

e intensa do que o normal ocasionando as maiores áreas queimadas em 2010 (ARAÚJO et al., 

2012).  

Em anos de El Niño, os dados do SOS da precipitação mostram o início da estação 

chuvosa mais cedo, em Agosto, com exceção do ano de 2002-2003 (Outubro), Nesses anos o 

comprimento da estação de crescimento da vegetação é maior com variação de 8 meses e 10 

dias a 8 meses e 26 dias (Tabela 1). Isso, se seguido de um intenso fenômeno de La Niña, pode 

levar a uma estação seca mais prolongada e um comprimento da estação de crescimento inferior 

a 7 meses e meio no ano de La Niña, como observado para 2007-2008 e 2010-2011 (Tabela 1). 

Percebe-se também que a ocorrência do El Niño, seguido do La Niña nestes anos ocasionaram 

um início da estação de crescimento da vegetação (SOS EVI) mais tardio no ano de La Niña. 

O início da estação de crescimento da vegetação (SOS EVI), mais tardio em 2008-2009 (15 de 
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Outubro), pode ser resultado do forte evento de La Niña em Agosto de 2007, levando a 

repercussões no ano seguinte.  

O SOS EVI mais tardio em 2003-2004 e 2004-2005 não se deve aos fenômenos do 

ENSO e pode ser resultado de outros fenômenos climáticos ou hidrológicos. Dados do CPTEC-

INPE mostram que para o período de 2004-2005 o fenômeno do El Niño foi fraco não 

contribuindo significativamente para a ocorrência de secas severas. O ano de 2003-2004 foi 

considerado um ano normal sem fenômenos de ENSO. Assim, a análise do impacto dos 

fenômenos do ENSO na dinâmica da estação chuvosa nas diferentes regiões do Brasil é bastante 

variável e a intensidade do fenômeno do ENSO pode levar a anomalias positivas ou negativas 

nas chuvas.  

 

Figura 8 – a) Anomalia da TSM (°C) e os fenômenos ENSO, b) anomalia na precipitação acumulada 

durante a estação chuvosa. 

  

Na tabela 2, a análise do time lag mostra um tempo maior para as áreas de pastagem e 

agricultura (cerca de um mês). O maior time lag, de 1 mês e 16 dias, é observado para os anos 

de 2009-2010, caracterizado pela ocorrência do fenômeno El Niño e com anomalia positiva na 

precipitação.   

Com relação as áreas de vegetação, o time lag é menor do que o das áreas antrópicas, 

em geral variando de 14 a 16 dias, principalmente para a vegetação natural campestre (campo 

limpo e campo sujo) e a savânica (cerrado stricto sensu). Para o campo limpo, duas estações 

apresentam time lag de um mês e correspondem aos anos com anomalia negativa de 

precipitação (2000-2001 e 2011-2012). O campo sujo apresenta o maior time lag em 2006-2007 

e 2011-2012. Já o cerrado stricto sensu apresenta um time lag negativo (-14 dias) em 2003-
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2004 (Tabela 1). A floresta estacional decidual apresenta comportamento semelhante às 

fitofisionomias de campo limpo, campo sujo e cerrado stricto sensu. 

O cerradão apresenta um comportamento bastante distinto de todas as coberturas 

vegetais antrópicas e naturais analisadas. Em parte, isso pode ser resultado da sua maior 

distribuição latitudinal no bioma. O cerradão apresenta valores negativos do time lag para todas 

as estações de crescimento, ou seja, as árvores desta fitofisionomia apresentam aumento no seu 

verdor de 14 dias a um mês antes da detecção do início da estação chuvosa (Tabela 2).  

 

Tabela 2 – Time Lag entre o SOS da precipitação e o SOS do EVI. 

  
Pastagem Agricultura 

Campo 

Limpo 

Campo 

Sujo 

Cerrado 

S. Sensu 
Cerradão Floresta Decidual 

Estações Dias Dias Dias Dias Dias Dias Dias 

1 1 mês 1 mês 1 mês 14 dias 14 dias - 16 dias 

2 - - - - - - - 

3 - - - - - 

-1 mês e 1 

dia - 

4 1 mês 1 mês - - -14 dias -14 dias - 

5 1 mês 1 mês 14 dias 16 dias - - - 

6 16 dias 16 dias - - - - 16 dias 

7 - - 16 dias 1 mês 14 dias - - 

8 - - - - - -16 dias - 

9 1 mês 1 mês - 16 dias - -14 dias 16 dias 

10 

1 mês e 16 

dias 

1 mês e 16 

dias 14 dias 14 dias - - 1 mês 

11 16 dias 16 dias 16 dias - 16 dias - - 

12 16 dias 16 dias 1 mês 1 mês 1 mês - - 

 
É interessante notar na tabela 3 que o tempo entre o fim do período chuvoso (EOS PPT) 

e o fim do período de crescimento da vegetação (EOS EVI) não é próximo como observado 

para o SOS PPT e o SOS EVI, principalmente para as formações campestres, como o campo 

limpo e campo sujo e para a pastagem cultivada (Brachiaria Brizantha). O maior tempo entre 

o fim das chuvas e a redução no verdor da pastagem e do campo limpo pode ser resultado de 

diferenças nos tipos de solo das amostras, que influenciam a retenção de água no solo, 

favorecendo ou não uma senescência mais tardia. Além do tipo de solo e a retenção de água no 

solo, a variação da temperatura e da radiação disponível são fatores que influenciam a 

senescência. Neste sentido, há uma necessidade de melhor explorar os fatores que aumentam 

ou reduzem a senescência dos diferentes tipos de vegetação. 
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Tabela 3 – Time Lag entre o EOS da precipitação e o EOS do EVI. 

 Pastagem Agricultura Campo Limpo 
Campo 

Sujo 

Cerrado S. 

Sensu 
Cerradão 

Floresta 

Decidual 

Estações Dias Dias Dias Dias Dias Dias Dias 

1 26 dias  - 10 dias 10 dias 

2 meses e 10 

dias 10 dias 

2 meses e 

10 dias 

2 

1  mês e 10 

dias - 1 mês e 10 dias 

1 mês e 

10 dias 25 dias - 25 dias 

3 26 dias 26 dias 10 dias 10 dias 26 dias - 26 dias 

4 

1 mês e 10 

dias 10 dias 1 mês e 12 dias 26 dias 10 dias - 10 dias 

5 

1 mês e 10 

dias 10 dias 26 dias 26 dias 10 dias - 10 dias 

6 26 dias - 10 dias 10 dias 10 dias -23 dias 10 dias 

7 

1 mês e 10 

dias 25 dias 

2 meses e 12 

dias 10 dias 25 dias - 25 dias 

8 26 dias 26 dias 26 dias 10 dias 10 dias - 10 dias 

9 26 dias - 26 dias - - -23 dias - 

10 10 dias - 1 mês e 26 dias 

2 meses e 

12 dias 10 dias 10 dias 10 dias 

11 10 dias 10 dias 10 dias 10 dias 10 dias - 10 dias 

12 

1 mês e 26 

dias 26 dias 1 mês e 12 dias 12 dias 

2 meses e 10 

dias 

1 mês e 26 

dias 

2 meses e 

10 dias 

 

 

5.2. Análise Regional da Fenologia  

A análise fenológica para todo o bioma Cerrado mostra que o início da estação chuvosa 

(SOS PPT) ocorre mais cedo na porção sul (abaixo de 20°S de latitude) do Cerrado e mais para 

o oeste (55°O de longitude), nos meses de Julho-Agosto e Agosto-Setembro (Figura 9a). Entre 

20°S a 8°S, na maior parte do bioma Cerrado, o SOS PPT ocorre nos meses de Setembro-

Outubro. De 8°S a 5°S, o SOS PPT ocorre no mês de Outubro-Novembro e acima de 5°S de 

Novembro-Dezembro. Neste sentido, as chuvas começam na porção sul do Cerrado em Agosto 

chegando ao norte do Cerrado em Novembro (Figura 9a). 

Observa-se comportamento semelhante para o final da estação chuvosa, com o fim mais 

cedo no sul do Cerrado, em Março-Abril, e mais tardio no norte, em Junho-Julho. O fim da 

estação chuvosa para a maior parte do bioma Cerrado (20°S a 8°S) ocorre nos meses de Abril-

Maio, sendo que na porção sudoeste e sul o fim da estação chuvosa é nos meses de Março-Abril 

(Figura 9b).  De 8°S a 3°S o fim das chuvas ocorre nos meses de Maio-Junho e acima de 3°S 

de Junho-Julho (Figura 9b). 

Com relação ao comprimento da estação chuvosa, percebe-se na figura 9c que uma 

pequena região da porção sudoeste e no extremo sudeste apresentam comprimento da estação 

chuvosa de 4 a 5 meses.  Em 80% de todo o bioma Cerrado, a estação chuvosa tem duração de 

6 a 7 meses. Algumas manchas no leste do bioma, no limite com a Caatinga, mostram duração 

de 5 a 6 meses, e algumas manchas no oeste tem duração de 7 a 8 meses (Figura 9c). Estes 
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valores são inferiores aos valores das amostras devido à grande variabilidade interanual do 

comprimento da estação chuvosa, cujo máximo de cada ano é, em geral, de 9 a 10 meses e o 

mínimo de até 2 meses. 

 

Figura 9 – Estimativas de precipitação (satélite TRMM): a) início da estação, b) fim da estação e c) 

comprimento da estação chuvosa.  

 

A resposta do início do crescimento da vegetação é muito próxima da resposta da 

precipitação, apresentando um time lag de cerca de um mês. Na porção sul do Cerrado (abaixo 

de 20°S) e mais para o oeste, o início do crescimento da vegetação é mais cedo, variando dos 

meses de Agosto-Setembro a Setembro-Outubro, coincidindo com as chuvas que também 

começam mais cedo nesta região, nos meses de Julho-Agosto e Agosto-Setembro (Figura 10a). 

Na maior parte do Cerrado (e até o extremo norte), o início da estação de crescimento ocorre 

nos meses de Outubro-Novembro, com algumas pequenas manchas intercaladas com o início 

em Setembro-Outubro; ou seja, na maior parte das áreas onde a estação chuvosa começa em 

Setembro-Outubro, o crescimento da vegetação inicia-se em Outubro-Novembro (Figura 10a). 
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Na figura 10ª, observa-se que as áreas florestais no extremo oeste e norte do bioma 

Cerrado apresentam o início da estação muito cedo, de Fevereiro a Março, assim como para as 

áreas de água, particularmente para grandes reservatórios e lagos e para toda a planície do 

Araguaia. As manchas mais claras em tons de verde na porção leste e norte do Cerrado em geral 

correspondem à vegetação natural do Cerrado.  

Este mesmo comportamento pode ser observado ao analisar o fim da estação de 

crescimento. Este ocorre cedo para estas regiões discutidas acima, principalmente no extremo 

oeste e na planície do Araguaia. O fim também é mais cedo no extremo sul do bioma Cerrado, 

em Março-Abril, até Junho-Julho, no extremo norte. Para a maior parte do bioma, o fim da 

estação de crescimento da vegetação ocorre nos meses de Julho-Agosto, sendo que o fim das 

chuvas ocorre predominantemente nos meses de Abril-Maio, ou seja, há um time lag de até 2 

meses (Figura 10b). O maior time lag entre o fim da estação chuvosa e a redução da resposta 

fotossintética da vegetação se deve a presença de água no solo, possibilitando a realização da 

atividade fotossintética mesmo após o início da estação seca. Percebe-se também, que o fim da 

estação de crescimento apresenta maior homogeneidade espacial, com pequenas variações ao 

longo de todo o bioma, ou seja, no Cerrado a senescência é um processo mais complexo, que 

depende menos das chuvas do que a rebrota e a sua resposta está condicionada a outros fatores.  

Com relação ao comprimento da estação de crescimento, há uma menor duração do 

período de crescimento da vegetação na porção sul do Cerrado variando de 6 a 7 meses (Figura 

10c). Ao longo do bioma Cerrado, há diversas manchas claras, indicando um menor 

comprimento da estação de 6 a 7 meses e 7 a 8 meses, o que corresponde, em alguns casos, a 

grandes áreas de soja (Figura 10c). Observa-se um comprimento bem menor (2 a 4 meses) para 

o extremo oeste do Cerrado e para a planície do Araguaia. Considerando o Cerrado como um 

todo, a maior parte deste tem comprimento da estação de crescimento de 8 a 9 meses.  
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Figura 10 – Índice de Vegetação (sensor MODIS): a) início da estação, b) fim da estação e c) 

comprimento da estação de crescimento da vegetação.  

 

5.3. Perfis temporais do EVI e da ETn 

Os perfis temporais do EVI de todos os tipos de vegetação apresentam consistência ao 

longo do tempo e mostram um pico por estação de crescimento (Figura 11), com exceção da 

soja, que teve dois picos. Em anos favoráveis, um cultivo secundário (milho) é plantado na 

estação chuvosa após a colheita da soja. As amostras de soja tiveram os maiores intervalos do 

EVI, de 0,2 a 0,9, seguido pela floresta decidual, com intervalo de 0,2 a 0,7, pela pastagem, 

com intervalo de 0,2 a 0,6, e pelas fitofisionomias de Cerrado, com intervalos de 0,2 a 0,6 

(Figura 11). Estes intervalos estão em concordância com o estudo feito por Galford et al. (2008), 

que mostrou maiores valores de EVI para a vegetação de Cerrado (maior que 0,2 e média de 

0,6), comparado as pastagens (média de 0,5), e valores de EVI excedendo 0,8 para áreas 

agrícolas. 

 



48 

 

 

Figura 11 – Média dos perfis temporais do EVI suavizados com os respectivos desvios padrões para as 

principais classes de cobertura da terra (intervalo temporal engloba 12 estações de crescimento de 2000 a 2012). 
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Com base nos perfis temporais da figura 11, foram extraídos o valor máximo, mínimo, 

amplitude (máximo – mínimo), e média de cada ano para cada tipo de vegetação, a fim de 

compreender melhor o comportamento temporal das diferentes coberturas vegetais do bioma 

Cerrado.  Pode se observar na figura 12a que há uma hierarquia nos valores máximos de cada 

cobertura vegetal, para cada ano. Sistematicamente, a soja apresenta os maiores valores de EVI 

de 0,8 a 0,9, seguido da floresta decidual (0,6 a 0,7), do cerradão (0,5 a 0,55), da pastagem (0,45 

a 0,55), do cerrado stricto sensu (0,45 a 0,55) e do campo sujo e limpo (0,4 a 0,45) (Figura 3). 

Observa-se que em 2011 os valores máximos do campo limpo e sujo aumentam ligeiramente, 

ficando iguais aos valores da pastagem, do cerrado stricto sensu e do cerradão.  

É interessante notar que os valores mínimos apresentam pouca variação para todos os 

tipos de vegetação (0,15 a 0,3) se comparado aos valores máximos (0,4 a 0,9) (Figura 12b). 

Percebe-se um gradiente nos valores de EVI que correspondem há uma maior ou menor 

densidade arbórea (Figura 12b). Os menores valores mínimos são para as amostras de soja (0,15 

a 0,2), o que se deve a colheita desta em determinado período do ano, seguido das 

fitofisionomias campestres de campo limpo (0,2) e campo sujo (0,2), da pastagem (0,23), da 

floresta decidual (0,23), do cerrado stricto sensu (0,25) e do cerradão (0,33). As fitofisionomias 

com maior porcentagem de cobertura arbórea, sem uma sazonalidade pronunciada, como no 

caso da floresta decidual, apresentam maior valor mínimo, a exemplo do cerrado stricto sensu 

e do cerradão.  Observa-se também uma queda no valor mínimo no ano de 2010 para todas as 

fitofisionomias de Cerrado, devido à ocorrência de uma seca neste ano. Em 2010, nos meses de 

Janeiro e Fevereiro, a precipitação foi maior, como mostrando na figura 8b que indica uma 

anomalia positiva para este ano, mas a ocorrência do La Niña a partir de Março causou uma 

estação seca prolongada e mais intensa do que o normal (MARENGO, 1999).  

Os valores de amplitude para cada tipo de vegetação com a sua variação interanual 

mostram maior amplitude para as amostras de soja (0,6 a 0,7), seguido pela floresta decidual 

(0,4 a 0,5), da pastagem (0,3 a 0,35) e das fitofisionomias de Cerrado (0,2 a 0,3) (Figura 12c). 

Nota-se que as fitofisionomias de Cerrado apresentam maior amplitude no ano de 2010, o que 

se deve aos menores valores mínimos neste ano.  

Com relação à média, percebe-se três grupos distintos: o campo sujo e o campo limpo, 

com valor médio de 0,3; a pastagem e o cerrado stricto sensu, com valor médio de 0,35; e a 

floresta decidual, o cerradão e a soja, com valor médio de 0,4 (Figura 12d). Ao calcular a média, 
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a variabilidade interanual diminui e a separabilidade dos diferentes tipos de coberturas vegetais 

aumenta.  

 

Figura 12 – Valores anuais do EVI, a) máximo, b) mínimo, c) amplitude (máximo – mínimo), d) média 

para as principais classes de cobertura da terra (intervalo temporal engloba 12 estações de crescimento de 2000 a 

2012). 

 

Os perfis temporais da ET normalizada (ETn) mostram uma variação nos valores de 

ETn muito próxima para todos os tipos de vegetação, variando de 0 a 0,6, sendo que a floresta 

decidual tem uma variação maior, de 0 a 0,8 (Figura 13). Esta também tem uma variação maior 

nos anos de 2001 e 2005 se comparada aos outros tipos de vegetação, que tem uma menor 

variação, de 0 a 0,45 (Figura 13). Semelhante aos perfis temporais do EVI, o ETn mostra um 

pico por estação de crescimento, com exceção da soja, que apresenta dois picos, 

correspondentes ao segundo cultivo de milho. É interessante notar que a partir de 2007 até 2012 

os valores de ETn são maiores do que antes de 2007 para todos os tipos de vegetação. A partir 

de 2007, os valores são mais consistentes. A discrepância nos valores antes e após 2007 também 

foi observada para o Pantanal (PENATTI et al., em submissão).   



51 

 

 

Figura 13 – Média dos perfis temporais do ETn com os respectivos desvios padrões para as principais 

classes de cobertura da terra (intervalo temporal engloba 12 estações de crescimento de 2000 a 2012). 
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Os perfis temporais do ETn de cada tipo de vegetação foram decompostos nos valores 

máximo, mínimo, amplitude e média. Na figura 14a, observa-se valores muito próximos do 

ETn máximo, com o maior valor para a floresta decidual. Há bastante variação interanual nos 

valores do ETn máximo, principalmente para a soja. Em 2003, os valores são menores para a 

floresta decidual e o cerrado stricto sensu e maiores para o campo limpo, o campo sujo e o 

cerradão (Figura 14a). A soja em 2003 apresenta um valor bem mais alto (0,7) se comparado 

ao seu comportamento médio interanual. Em 2007 e 2011 os valores de ETn são maiores e 

semelhantes para todos os tipos de vegetação, com variação de 0,6 a 0,7.  

Os valores mínimos de ETn apresentam uma maior separação para todos os tipos de 

vegetação, em particular para as fitofisionomias campestres e savânicas do Cerrado (Figura 

14b). Observa-se na figura 14b, que os menores valores mínimos de ETn apresentam 

semelhança com os menores valores mínimos do EVI, sendo que o menor valor mínimo do ETn 

é o da soja, seguido do campo limpo e do campo sujo, da pastagem, da floresta decidual, do 

cerrado stricto sensu e do cerradão. O cerrado stricto sensu e o cerradão apresentam os maiores 

valores mínimos de ETn de 0,05 e 0,08 se comparado a 0,02 a 0,03 para os outros tipos de 

vegetação (Figura 14b). Pode-se concluir que o maior valor mínimo do ETn e do EVI 

corresponde a tipos de vegetação com maior densidade arbórea. Em 2007, os valores mínimos 

foram menores para todas as coberturas do solo, sendo este um ano caracterizado por um intenso 

fenômeno La Niña. 

Os valores de amplitude seguem o mesmo comportamento dos valores máximos, com 

exceção do cerradão que apresenta uma amplitude inferior a os tipos de vegetação (Figura 14c).  

A semelhança dos valores da amplitude com o do máximo se deve a pouca variação nos valores 

mínimos.  

Com relação à média, os valores de todos os tipos de vegetação são muito próximos, 

com os menores valores para o campo limpo e o campo sujo, seguido da pastagem, da soja, do 

cerradão, do cerrado stricto sensu e da floresta decidual. A partir de 2006, nota-se uma tendência 

de aumento do ETn, partindo de 0,2 a 0,35 para 0,35 a 0,45, com uma variação interanual maior, 

ou seja, um ano apresenta aumento no ETn e o seguinte uma redução no ETn. Percebe-se 

também uma redução na diferença nos valores dos tipos de vegetação (Figura 14d). Está 

tendência de aumento do ETn também pode ser observada na figura 14a com os valores 

máximos do ETn. 
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Figura 14 – a) Máximo ETn anual, b) mínimo ETn anual, c) amplitude ETn anual (máximo – mínimo), 

d) média ETn anual as principais classes de cobertura da terra (intervalo temporal engloba 12 estações de 

crescimento de 2000 a 2012). 

 

5.4. Análise sazonal da PPT, do EVI e da ETn 

Como previsto, a média do comportamento sazonal do EVI e ETn das classes de 

cobertura da terra dominantes são consistentes com a dinâmica da precipitação do bioma 

Cerrado (Figura 15). A precipitação atinge o seu valor máximo em Janeiro e ambos os valores 

médios do EVI e ETn atingem seu pico máximo no auge da estação chuvosa (Janeiro-Março) . 

Esses valores são reduzidos para metade do seu pico máximo no fim da estação seca (Agosto-

Setembro).  
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Figura 15 – Distribuição da precipitação média mensal, ET normalizado mensal e EVI a cada 16-dias 

para todo o bioma Cerrado. 

 

A rebrota de todas as fitofisionomias de Cerrado começa em meados de Setembro até o 

fim de Outubro, com o começo da estação chuvosa. O EVI e ETn atingem os seus valores 

máximos de Dezembro a Janeiro (Figura 16a,b). A rebrota é particularmente abrupta para as 

amostras de soja e floresta decidual, devido ao manejo humano e a fisionomia da planta, que 

responde rapidamente à precipitação. O comportamento sazonal das fitofisionomias naturais e 

antrópicas diferem na sua resposta à senescência. Todas as fitofisionomias de Cerrado 

apresentam uma senescência gradual, começando em Março ou Abril. A senescência gradual, 

é indicada pelo baixo declive da derivada a direita do EVI, está relacionada à diferentes 

respostas das espécies do Cerrado ao stress hídrico. Algumas mantém a transpiração no inicio 

da estação seca, devido ao acesso à água nas camadas profundas do solo (GARCIA-MONTEIL 

et al., 2008); outras reduzem a transpiração e poucas transpiram durante a noite (Figura 16a,b). 

Os valores de EVI e ETn, do menor para o maior, para todas as fitofisionomias de 

Cerrado, seguem o gradiente de vegetação das fitofisionomias com predominância de vegetação 

rasteira a arbórea (Figura 16). Na estação chuvosa, os menores valores de EVI e ETn estão nas 

áreas de campo limpo e campo sujo (com predominância de espécies de gramíneas e ervas), 

seguido pelo cerrado stricto sensu, com árvores baixas e arbustos espalhados, e maior EVI e 

ETn associado a maior densidade arbórea do cerradão.  
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Figura 16 – Perfis sazonais do EVI médio a cada 16-dias baseado nas amostras (a) e média mensal do 

ET normalizado (b) para as principais classes de cobertura da terrado do Cerrado. 

 

O EVI (0,15-0,20 a 0,35-0,40) e ETn (0,20 a 0,40) das fitofisionomias de campo limpo 

e campo sujo tem respostas semelhantes e menor variação da estação seca para a estação 

chuvosa (Figura 16). De Maio a Setembro, no pico da estação seca, a maioria dos tipos de 

vegetação herbácea reduzem significativamente a fotossíntese e a transpiração. Para as espécies 

herbáceas, com profundidade das raízes média de apenas 10 a 15 cm, as folhas morrem e 

rebrotam novamente como o começo das chuvas, quando o ar e o solo ficam úmidos novamente.  

A medida que a porcentagem de cobertura arbórea aumenta, a resposta das 

fitofisionomias ao stress hídrico muda. A sazonalidade da resposta da vegetação de cerrado 

stricto sensu  é semelhante a das fitofisionomias herbáceas (campo limpo e campo sujo), onde 

o EVI e o ETn começam a suas curvas ascendentes em Outubro, com as primeiras chuvas, 

atingindo seu valor máximo em Janeiro. Porém, as respostas do EVI e ETn, comparada a das 

formas herbáceas, é sistematicamente maior ao longo de todo o ano. Em Dezembro, por 

exemplo, a ETn é 20% maior do que a ETn das fitofisionomias herbáceas. Semelhante à 

vegetação herbácea, o cerrado stricto sensu  tem senescência gradual, começando em Março e 

atingindo seus valores mínimos de ETn e EVI em Junho.  

O cerradão, com formas arbóreas médias e altas mostra, relativo às outras 

fitofisionomias, consistentemente maiores valores e EVI e ETn e taxas de senescência e rebrota 

muito graduais (Figura 16). As árvores desta fitofisionomia tem a maior proporção de folhas 

funcionando na estação seca, devido a suas raízes que chegam até 8 m de profundidade, 

possibilitando que estas acessem água nas camadas profundas do solo (PALHARES et al., 
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2010; GARCIA-MONTIEL et al., 2008; FRANCO et al., 2005). No início da estação seca, as 

respostas do EVI e ETn são levemente reduzidas, resultado da redução na disponibilidade de 

água no solo. A redução do ETn em Agosto pode ser atribuído ao longo período sem chuva 

(Figura 16). 

A floresta decidual, que ocorre em solos extremamente secos, oriundos da alteração de 

calcário (FELFILI et al., 2007), é marcado por um comportamento altamente sazonal, com EVI 

de 0,2 e ETn 0,2 na estação seca e EVI de 0,5 e ETn de 0,9 na estação chuvosa. Devido a sua 

localização em regiões com calcário fraturado (FELFILI et al., 2007; PEREIRA et al., 2011), 

as árvores nas florestas deciduais tem acesso a água das primeiras chuvas, mas o solo fica seco 

rapidamente no fim da estação chuvosa. Assim, as taxas de rebrota e senescência, como 

indicado pelas respostas do EVI e ETn, são abruptas, devido a rápida drenagem da água. 

Durante a estação chuvosa, a cobertura do dossel varia de 50% a 70% (NASCIMENTO et al., 

2007) e os valores de EVI e ETn são cerca de 1,4 vezes maiores que os valores do cerradão. 

As respostas sazonais da soja e da pastagem cultivada não são apenas resultado da 

fisionomia da planta, mas também do manejo. Em particular, as coberturas antrópicas diferem 

das fitofisionomias naturais na sua rápida senescência, o que pode ser atribuído à falta de 

biodiversidade associada às monoculturas e à rápida colheita após a maturidade da planta 

(Figura 16). A rebrota da soja difere de outros tipos de vegetação, começando em Novembro 

após a semeadura, que geralmente ocorre em Outubro. A soja é o único tipo de vegetação 

analisada com duas estações de crescimento; após a colheita da soja, um cultivo secundário 

(milho) é frequentemente plantado.  

As pastagens cultivadas, embora acompanhem as tendências das fitofisionomias 

herbáceas (campo limpo e campo sujo), apresentam maiores taxas de fotossíntese, 

evapotranspiração e produtividade durante a estação chuvosa, se comparado ao campo limpo e 

campo sujo (Figura 16). A taxa de rebrota mais rápida corrobora o estudo de Meirelles et al. 

(2011), que mostrou que pastagens de Brachiaria brizantha respondem rapidamente ao começo 

da estação chuvosa. É interessante observar que a senescência das pastagens, mesmo mais 

abrupta, comparado a vegetação natural, tende a ocorrer mais tarde em Maio, o que sugere uma 

maior resistência à seca (Figura 16). O rápido decréscimo nos valores de EVI e ETn com o 

início da senescência pode ser atribuído a fisiologia da planta. Rachid (1947) demonstrou que 

ervas com raízes superficiais respondem ao stress hídrico fechando rapidamente os estômatos. 

Assim, durante a estação seca, as gramíneas e ervas secam a parte aérea para evitar o stress 

hídrico e reduzir a troca de gases levando a uma transpiração mínima ou ausente. 
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5.5. Parâmetros Fenológicos 

A soja e a floresta estacional decidual são altamente sazonais, com taxas de rebrota 

(derivada à esquerda) e senescência (derivada à direita) constantemente altas, seguido pela 

pastagem e fitofisionomias de Cerrado (Figura 17a e 17b). A taxa média de rebrota da soja 

(0,163 ± 0,010) é cerca de três vezes maior do que para as pastagens cultivadas (0,053 ± 0,013), 

e a vegetação natural de Cerrado (0,040 ± 0,011), e duas vezes maior do que a floresta estacional 

decidual (0,080 ± 0,010). A taxa de rebrota foi maior para estação 11 (16 de Outubro de 2010 

a 10 de Junho de 2011). 

A senescência da soja varia de ano para ano, com alguns anos apresentado a taxa de 

senescência até duas vezes menor do que no ano anterior (Figura 17b). A alta variabilidade é 

resultado direto da variabilidade no manejo do sistema de rotação de culturas: em alguns anos 

duas culturas não são plantadas e, consequentemente, a taxa de senescência calculada é muito 

baixa (por começar mais cedo). Em anos com duas culturas, a taxa é muito mais alta, porque o 

milho apresenta maior atividade fotossintética mais tarde na estação chuvosa e cai rapidamente 

no período de colheita (Figura 17).  

A taxa de rebrota das fitofisionomias de Cerrado variam conforme o gradiente de 

cobertura vegetal de árvores. Do menor ao maior valor estas o cerradão, cerrado stricto sensu, 

campo sujo e campo limpo (Figura 17a). Isto é consistente com os perfis sazonais do EVI e 

ETn, onde o campo sujo e campo limpo, com vegetação rasteira têm maior taxa de rebrota. As 

taxas de senescência são muito semelhantes. O cerradão apresenta a menor taxa de senescência 

e a menor variação temporal de todos os tipos de vegetação analisados (Figura 17b). A taxa de 

rebrota e a taxa senescência seguem o mesmo padrão dos valores máximos do EVI (Figura 

12a), sendo influenciadas pelo valor máximo e pelo comprimento da estação de crescimento. 

A NPP (pequena integral do EVI durante a estação de crescimento) segue os padrões da 

taxa de rebrota. A NPP da soja foi maior, com variações significativas de ano para ano (EVI 

acumulado de 5 a 7) (Figura 17c). A floresta decidual teve a menor variação (EVI acumulado 

de 4 a 5) mostrando valores de NPP semelhantes à soja (Figura 17c). As pastagens são cerca de 

duas vezes menos produtivas do que a soja e também tiveram baixa variação interanual (EVI 

acumulado de 3 a 4) (Figura 17c). As pastagens são consistentemente mais produtivas (1,3 

vezes maior) do que as fitofisionomias de cerrado, exceto para duas estações, onde o campo 

sujo teve maior NPP (Figura 17c). Entre as fitofisionomias de Cerrado, o baixo NPP do cerradão 

confirma a menor e mais lenta acumulação de biomassa durante uma estação de crescimento e 
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maior produtividade total. A NPP foi maior para as fitofisionomias de Cerrado na estação 7 (14 

de Setembro de 2006 a 10 de Junho de 2007) e estação 10 (14 de Setembro de 2009 a 10 de 

Junho de 2010), que corresponde aos anos de El Niño. Nestes anos, o início da estação de 

crescimento é mais precoce e o comprimento da estação de crescimento é superior a 8 meses e 

25 dias e 8 meses e 26 dias, respectivamente (Tabela 1). 

A precipitação acumulada durante a estação de crescimento tem alta variabilidade 

interanual com valores ligeiramente maiores na estação 11 (16 de Outubro de 2010 a 10 de 

Junho de 2011) (Figura 17d). A floresta decidual apresenta menor precipitação (1000 a 1200 

mm), seguido do cerradão (1200 a 1400 mm), do cerrado stricto sensu (1200 a 1400 mm), do 

campo limpo (1200 a 1400 mm), do campo sujo (1200 a 1400 mm), da soja (1300 a 1600 mm) 

e da pastagem (1300 a 1600 mm) (Figura 17d). Os valores de precipitação aparentemente não 

influenciam muito na resposta da taxa de rebrota e da taxa de senescência, que está mais 

condicionada pela fisionomia da planta e a disponibilidade de água no solo.  

 

Figura 17 – Taxa de rebrota (derivada à esquerda) baseada nas amostras (a), taxa de senescência 

(derivada à direita) (b), produtividade primária líquida (NPP – pequena integral) (c), e (d) precipitação 

acumulada para os principais tipos de cobertura da terra do Cerrado ao longo de 12 estações de crescimento. 
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5.6. Panorama atual da NPP e da ET no Cerrado 

A NPP médio e a ETn acumulada durante a estação de crescimento apresentou respostas 

e variações sazonais distintas no bioma Cerrado (Figuras 18a, b), devido a alta variedade da 

fenologia e da atividade fotossintética de cada microambiente e fisionomia (PALHARES et al., 

2010), refletidos na ETn e na NPP regional. Os maiores valores médios da NPP estão 

localizados principalmente na porção sul do bioma sobre áreas agrícolas (6,1) e pastagem (3,4) 

e os menores valores no norte sobre vegetação natural de Cerrado (2,9-2,3) (Figura 18a). Os 

valores de ETn acumulados são maiores para o cerrado stricto sensu e campo sujo, seguido pela 

pastagem, agricultura, cerradão, campo limpo e floresta estacional decidual (Figura 18b). 

Os valores de NPP médio e o ET normalizado foram associados à área de cada tipo de 

cobertura e uso da terra e somados para a melhor compreensão do papel de cada tipo de 

vegetação no bioma. Em 2002 a vegetação natural cobria 48% do bioma Cerrado e teve a maior 

contribuição para o NPP (76%) e ETn (61%) (Figuras 18c, d). As áreas de pastagem e 

agricultura cobriam 49% do bioma, contribuindo com 24% do NPP e 39% do ETn (Figuras 18c, 

d).  

O cerrado stricto sensu teve a maior contribuição para a ET (32%). Pastagens, devido a 

grande área que ocupam, tem um maior papel no ciclo da água (Figura 18c) – contabilizado em 

28% da ET total. O NPP da pastagem contribuiu para 15% do NPP total, com as maiores 

contribuições do cerrado stricto sensu com 36% e campo sujo com 26% (Figura 18d). 
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Figura 18 – Valores acumulados (estação de crescimento) a) NPP e b) ETn sobre as principais classes 

de cobertura e uso da terra com os respectivos gráficos de c) NPP e d) ETn, considerando a área ocupada por 

cada classe de cobertura e uso da terra. 

 

A massa de água e carbono representada no ETn e NPP, segundo cada tipo de cobertura 

da terra, foram estimadas da mediana dos valores de ET (em milímetros de água) do MOD16A2 

e a mediana dos valores de carbono (em tonelada por hectare) do mapa de biomassa pan-tropical 

de Baccini et al. (2012). A mediana do ET da estação de crescimento variou de um mínimo de 

713 mm yr-1 para a pastagem a um máximo de 755 mm yr-1 para a agricultura. A mediana da 

biomassa variou de um mínimo de 145 toneladas ha-1 para a floresta estacional decidual a um 

máximo de 169 toneladas ha-1 para o cerradão (média para todo o período).  

O papel de cada tipo de vegetação na determinação do total de carbono e água no bioma 

é função da área total ocupada e dos diferentes estoques e taxas de fluxo. Ambientes antrópicos 

provem 44% do ETn de 39% da área ocupada pela agropecuária e as fitofisionomias de Cerrado 

56% do ETn de 48% da área ocupada pela vegetação natural (Tabela 4). A pastagem e a 
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agricultura contribuíram com 576 Gt de água por meio da evapotranspiração durante a estação 

de crescimento, 419 Gt da pastagem e 156 Gt da agricultura (Tabela 4). A evapotranspiração 

média da estação de crescimento para todas as fitofisionomias de Cerrado foi de 760 Gt de água, 

com as maiores contribuições do cerrado stricto sensu (332 Gt) e do campo sujo (278 Gt) 

(Tabela 4). 

A pastagem e agricultura contribuíram 12 Gt de carbono, (9 Gt de carbono para a 

pastagem e 3 Gt para a agricultura), o que corresponde a 43% da biomassa total do Cerrado 

(39% da área) (Tabela 4). As áreas de vegetação natural geraram 16 Gt de carbono, com as 

maiores contribuições do cerrado stricto sensu e campo sujo, com 7 e 5 Gt de carbono, 

respectivamente, contabilizando por 57% de toda a biomassa no Cerrado (Tabela 4).  

 

Tabela 4 – Fluxos de ET e biomassa em gigatoneladas (Gt) de água e carbono para cada tipo de 

cobertura da terra segundo o mapa de cobertura e uso da terra do PROBIO de 2002. 

Cobertura e Uso da 

Terra 
ET 2002 (Gt) Biomassa 2002 (Gt) 

Pastagem 419 9 

Agricultura 156 3 

Campo Limpo 57 1 

Campo Sujo 278 5 

Cerrado stricto sensu   332 7 

Cerradão 71 2 

Floresta Decidual 22 0,4 

Remanescente  760 16 

Agropecuária 576 12 

Total 1336 28 

 

 

5.7. Cenários de Mudanças no Uso das Terras 

O cenário representando o Cerrado sem ambientes antrópicos (potencial) foi 

desenvolvido a fim de investigar a escala dos impactos do desmatamento histórico na ET e na 

biomassa acima do solo. Este cenário, idealizado com apenas vegetação natural de Cerrado, 

apresenta 29 Gt de carbono da biomassa acima do solo e 1357 Gt de água transferida para a 

atmosfera durante a estação de crescimento. Estes valores são 21 Gt de água e 1 Gt de carbono 

maiores do que os valores calculados para a paisagem mista em 2002 (Tabela 5 e 6). As menores 

contribuições para os fluxos de ET e biomassa acima do solo são da floresta decidual, com 39 

Gt de água e 0,7 Gt de carbono, e o campo limpo com 102 Gt de água e 2 Gt de carbono (Tabelas 

5 e 6). As maiores contribuições no cenário potencial foram para o cerrado stricto sensu, com 
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593 Gt de água e 13 Gt de carbono, ou seja, 44% do total dos fluxos de ET e 46% do total de 

biomassa e o campo sujo com 497 Gt de água e 10 Gt de carbono ou 36% do total dos fluxos 

de ET e 34% do total de biomassa. 

É plausível que o cerradão teria ocupado a maior parte do bioma nos últimos 10,000 

anos antes, dos estabelecimentos humanos (RIZZINI & HERINGER, 1962; EYRE 1963; 

RICHARDS, 1969). Se isso corresponder à realidade, nossa paisagem reconstruída, que é 

dominada pelo cerrado stricto sensu, provavelmente subestima os fluxos de evapotranspiração 

e carbono na biomassa antes da conversão do Cerrado para atividades agropecuárias. Se o 

cerradão ocupasse 50% do bioma Cerrado, os fluxos de ET e carbono seriam de 395 Gt de água 

e 8 Gt de carbono, ou seja, cerca de 269 Gt de água e 6 Gt de carbono maiores que o cenário 

potencial. 

O desmatamento continua no Cerrado em altas taxas (ROCHA et al., 2011) e tem sido 

identificado como um importante contribuinte no saldo de emissões de gases do efeito estufa 

no Brasil (BUSTAMANTE et al., 2012). O desmatamento também produz da ET e é um 

potencial contribuinte para a mudança nas chuvas e na descarga dos rios regionalmente 

(COSTA & PIRES, 2009; COE et al., 2009; 2011; SPRACKLEN et al., 2013). Baseado no 

modelo de desmatamento para 2050 (FERREIRA et al., 2012), segundo o qual as áreas de 

pastagem e agricultura ocupam 54% e 13% (total 67%) do bioma Cerrado, a ET total durante a 

estação de crescimento da pastagem e da agricultura seriam de 981 Gt de fluxos de água e 23 

Gt de carbono. Isso é equivalente a 73% dos fluxos totais de ET da vegetação natural do Cerrado 

é 394 Gt menor do que em 2002 e 991 Gt menor que no cenário potencial. O carbono, por sua 

vez é 8 Gt menor do que em 2002 e 21 Gt menor do que no cenário potencial. A soma dos 

fluxos de ET da pastagem e agricultura aumentam em 405 Gt relativo a 2002 e o carbono em 

11 Gt. Esses dados sugerem que se o desmatamento continuar na taxa atual (ou próximo desta) 

irá resultar em uma alteração significativa do balanço de carbono e água, com implicações 

potencialmente negativas para o sistema climático e ecossistemas (OLIVEIRA et al., 2013; 

STICKLER et al., 2013; COE et al., 2013).  
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Tabela 5 – Fluxos de ET normalizado segundo as paisagens de 2002 (PROBIO), o cenário prévio a 

ocupação (i.e. fluxos de ET apenas áreas naturais) e o modelo de conversão para 2050. 

Cobertura e Uso da 

Terra 
Potencial 2002 2050 

Pastagem - 419 787 

Agricultura - 156 194 

Campo Limpo 102 57 23 

Campo Sujo 497 278 145 

Cerrado stricto sensu 593 332 151 

Cerradão 126 71 25 

Floresta Decidual 39 22 22 

Remanescente 1357 760 366 

Agropecuária 0 576 981 

Total  1357 1336 1346 

 

Tabela 6 – NPP baseado no EVI segundo as paisagens de 2002 (PROBIO), o cenário prévio a ocupação 

(i.e. fluxos de carbono apenas áreas naturais) e modelo de conversão para 2050. 

Cobertura e Uso da 

Terra 
Potencial 2002 2050 

Pastagem - 9 19 

Agricultura - 3 4 

Campo Limpo 2 1 0.4 

Campo Sujo 10 5 3 

Cerrado stricto sensu  13 7 3 

Cerradão 3 2 1 

Floresta Decidual 0.7 0.4 0.4 

Remanescente 29 16 8 

Agropecuária 0 12 23 

Total  29 28 31 

 

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A análise fenológica dos diferentes tipos de vegetação e a sua relação com a dinâmica 

da precipitação no bioma Cerrado indica que a precipitação influencia na duração da estação de 

crescimento da vegetação e, consequentemente na sua, produtividade. A precipitação, por 

apresentar alta variabilidade temporal, mostra comportamento distinto em anos com ocorrência 

de intensos fenômenos de El Niño ou La Niña, como uma estação chuvosa precoce e uma 

duração maior em anos de El Niño e uma duração menor em anos de La Niña. Além da 

variabilidade interanual na fenologia, em parte resultante da precipitação no Cerrado, há 

também diferenças oriundas das características de cada tipo de vegetação e solo. As 

fitofisionomias naturais do Cerrado mostram uma resposta do início do aumento no verdor da 
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vegetação mais rápido após o início das chuvas, se comparada à pastagem e a agricultura. 

Espacialmente, observa-se que há uma homogeneidade na resposta fenológica do EVI, com 

exceção do extremo oeste e norte do bioma, e que há uma concordância entre a variação espacial 

na dinâmica das chuvas e da fenologia. Por exemplo, a estação chuvosa começa mais cedo na 

porção sul do bioma e mais tarde na porção norte. Este mesmo comportamento é observado 

para a estação de crescimento da vegetação, com uma diferença de cerca de um mês entre o 

início das chuvas e o início do período de crescimento da vegetação.  

Os perfis temporais e sazonais do MODIS EVI e ET normalizado são ferramentas 

importantes para a compreensão da sazonalidade do bioma Cerrado e do funcionamento 

fotossintético das paisagens naturais e antrópicas. A análise do EVI e ETn permitiu quantificar 

uma estação de crescimento por ano para todos os tipos de vegetação do Cerrado, com exceção 

da soja com uma cultura secundária (milho). Todas as fitofisionomias de Cerrado apresentaram 

uma senescência precoce e mais gradual quando comparada à vegetação antrópica de pastagem 

e soja/milho. A soja e a floresta decidual foram altamente sazonais, com valores 

consistentemente maiores de taxa de rebrota, taxa de senescência e produtividade primária 

líquida, seguido da pastagem e das fitofisionomias de Cerrado. 

Baseado nas amostras, a análise regional, considerando a área ocupada por cada tipo de 

vegetação, mostrou que as paisagens antrópicas têm 22% menos ET e 52% menos NPP do que 

as paisagens naturais. Os cálculos do total dos fluxos de água e carbono sugerem que a pastagem 

e a agricultura juntas contribuíram  com 12 Gt de carbono e 576 Gt de ET durante a estação de 

crescimento. Todas as fitofisionomias de Cerrado contribuíram com 16 Gt de carbono e 760 Gt 

do fluxo de água para a atmosfera. 

A análise dos impactos históricos e mudanças futuras potenciais sugerem que a alteração 

humana da paisagem afeta o balanço de carbono e água. Foi possível demonstrar que o 

desmatamento até o ano de 2002 contribuiu para um declínio no fluxo de vapor de água para a 

atmosfera do bioma Cerrado de 21Gt (de 1357 antes do desmatamento) e de 1 Gt de carbono 

(de 29 Gt antes do desmatamento). Análises do impacto de um cenário de uso da terra para o 

ano de 2050 (baseado em taxas atuais de desmatamento) sugere que as condições seriam 

revertidas, i.e. com um aumento de 10 Gt no ET e 2 Gt na biomassa acima do solo comparado 

a 2002. A ET da estação de crescimento da pastagem e agricultura em 2050 pode aumentar em 

405 Gt e o carbono em 11 Gt comparado a 2002. O fluxo de ET em 2050 comparado a 2002 

das fitofisionomias de Cerrado. Pode ser reduzido em 394 Gt e o carbono em 8 Gt. 
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Estes cenários indicam que importantes mudanças na biomassa e água já ocorreram no 

bioma Cerrado. Ainda assim, nossas análises das condições futuras potenciais mostram que 

mudanças futuras nos balanços de água e carbono podem ser significativas em função: (i) da 

alta demanda para produtos agrícolas, (ii) a baixa densidade de áreas protegidas no Cerrado e 

(iii) a área significativa de vegetação remanescente em propriedades privadas que podem ser 

legalmente desmatadas. Um aumento na contribuição das pastagens e agricultura para o total 

de ET e NPP relativo a vegetação natural pode alterar o grau da relação entre a superfície a a 

atmosfera, potencialmente impactando o clima regional.  
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8. APÊNDICE I 

 

Tendo por base uma análise amostral sobre áreas de pastagens no bioma Cerrado, optou-

se, por utilizar o índice EVI. Na figura 1, as amostras de pastagem com os picos máximos do 

EVI superiores ao do EVI2 indicam a presença de pixels contaminados com nuvens e aerossóis. 

Já o oposto, picos máximos do EVI2 maiores que do EVI são explicados por um valor de c 

(razão entre as bandas do vermelho e do azul) maior do que o valor utilizado na equação do 

EVI2 (c = 2,08). Segundo Jiang et al. (2008), uma diferença de ±0,02 resulta da variação 

intrínseca da banda do azul sobre diferentes superfícies, enquanto variações superiores a isso 

indicam pixels contaminados com nuvens e aerossóis.    

 

Figura 1 – Série temporal de índices de vegetação referentes a amostras de pastagens 

no bioma Cerrado 
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Na figura 2 foram utilizadas 19 amostras de pastagem com no máximo cinco 

observações ruins para a análise de regressão linear. O EVI e EVI2 apresentaram um R² = 0,962, 

indicando uma relação linear forte entre os dois índices (sendo este valor inferior ao obtido por 

Jiang et al., 2008, com R² = 0,998). Esta diferença se deve ao uso de dados com algumas 

observações ruins, comparativamente aos dados de Jiang et al. (2008) que utilizaram apenas 

dados de confiabilidade máxima. Conforme a figura 2, mesmo com alto R², ainda permanece 

alguns valores extremos com maior valor de EVI do que EVI2. 

Os valores do NDVI são constantemente maiores que os do EVI e EVI2, com todos os 

valores abaixo da linha 1:1. A relação linear entre o NDVI e o EVI é menor do que entre o EVI 

e EVI2, com R² = 0,751, apresentando maior dispersão dos valores em torno da linha de 

regressão, particularmente para os valores de NDVI acima de 0,6 (Figura 2). O mesmo 

comportamento é observado para o EVI2, mas com um R² ligeiramente menor de 0,735, e 

menor dispersão dos valores em torno da linha de regressão.  

 

Figura 2 – Regressão linear dos índices de vegetação NDVI, EVI e EVI2 

 

O uso do filtro Savitzky-Golay para filtragem dos dados EVI e EVI2 altera a informação 

original, e para compreender como isso ocorre, foi aplicado o filtro Savitzky-Golay com janelas 

temporais de diferentes larguras nos índices NDVI, EVI e EVI2. O filtro Savitzky-Golay é um 
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filtro para suavizar dados e minimizar ruídos, sendo que o valor de cada pixel é substituído por 

uma combinação linear de diferentes valores dentro de uma janela temporal (JÖNSSON & 

EKLUNDH, 2004). A largura da janela temporal determina o grau de suavização e a habilidade 

de detectar mudanças rápidas. O filtro Savitzky-Golay preserva a área e a posição média do 

valor máximo de cada estação, mas altera a espessura e a altura da curva sazonal. Este filtro é 

melhor para acompanhar o rápido aumento e a redução dos valores, mas não é adequado para 

séries temporais com muitos ruídos resultando na determinação errada do final da primeira 

estação. Já o filtro Gaussiano é menos sensível ao ruído e melhor na determinação do inicio e 

fim das estações.  

Na figura 3, observa-se que a aplicação do filtro Savitzky-Golay, independente da 

largura da janela utilizada, eliminou muitos ruídos presentes na imagem original. Com o 

aumento da janela temporal os picos máximos são minimizados e os mínimos aumentados 

achatando e reduzindo a largura da curva temporal. Janelas maiores reduzem a taxa de aumento 

do índice de vegetação dificultando a detecção de mudanças abruptas no comportamento da 

vegetação. Assim, o uso de uma janela menor é mais adequado para detectar o aumento súbito 

nos valores e a resposta quase instantânea da vegetação a precipitação.  

Os picos variados (spikes) são indicativos de ruídos na imagem. Os ruídos são 

suavizados com o uso de uma janela temporal maior. No caso do EVI, predominou-se a 

suavização dos picos máximos e do EVI2 dos picos mínimos (Figura 3). Isso porque a banda 

do azul responde a contaminação atmosférica aumentando o valor do EVI, já a ausência da 

banda do azul, a qual é utilizada na correção atmosférica dos dados, reduz o valor do NDVI e 

EVI2.  
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Figura 3 – Filtragem dos índices de vegetação com filtro Savitzky-Golay com janelas 

temporais de diferentes larguras 

 

A análise entre os dados EVI originais e filtrados foi feita para uma amostra de pastagem 

ao longo dos anos de 2001 a 2012. Na figura 4, percebe-se que a maioria das amostras está 

sobre a linha 1:1 ou próximo desta. Observa-se que com o aumento da janela temporal há a 

redução nos valores extremos e na dispersão dos valores em torno da linha 1:1. A redução da 

dispersão vem acompanhada de uma maior concentração das amostras nos intervalos de 0,2 a 

0,4. A janela com largura de cinco também modificou os valores reduzindo os valores máximos 

e aumentando os mínimos. A correlação entre os dados EVI originais e filtrados com o uso de 

uma janela de largura cinco é menor com r = 0,81 comparativamente aos dados com janela três 

e um com r = 0,97 e r = 0,92.  
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Figura 4 – Relação EVI original e filtrado 

 

Os dados EVI originais e filtrados são diretamente proporcionais, com correlação forte 

a moderada (0,83 a 0,74), que diminui com o aumento da largura da janela temporal utilizada 

(Figura 5). A janela de 1 a 3 apresenta correlação forte positiva (acima de 0,8) e a correlação 

reduz abruptamente com a janela de 4. Da janela 6 a 10, a redução da correlação é gradual 

variando de 0,77 para 0,74. A redução da correlação implica que a partir da aplicação de uma 

janela temporal de 4, os dados filtrados começam a saturar e a semelhança entre os dados 

originais e filtrados diminui podendo acarretar em perda de informação.  

 



83 

 

 

Figura 5 – Correlação entre os dados EVI originais e filtrados com Savitzky-Golay 

 

Considerações 

O alto R² entre o EVI2 e o EVI sugere que estes podem ser substituídos, se os dados 

forem corrigidos para efeitos atmosféricos. O EVI é a opção mais adequada, pois este é sensível 

em regiões com alta biomassa e menos suscetível a variações dos tipos de solos. Com relação 

a melhor largura da janela para o filtro Savitzky-Golay recomenda-se a janela de três a cinco. A 

janela de cinco também reduziu o ruído e suavizou os picos dos dados originais. O uso de uma 

janela de um resultaria em uma quantidade maior de valores extremos e maior quantidade de 

ruídos.  
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