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INTRODUÇÃO: 

O projeto teve como objetivo avaliar a variabilidade espaço-temporal da fluorescência induzida 

pelo sol (Sun-Induced Fluorescence - SIF) em um sistema de integração lavoura-pecuária (ILP) e 

relacioná-las com os dados com a coluna média de carbono atmosférico (XCO2) e índice de vegetação 

ligado a produtividade. 

As abordagens do sensoriamento remoto usando a SIF tem o potencial de avaliar diretamente a 

fotossíntese do ecossistema, estimar dados de produção de biomassa, visto que é uma característica 

que está fortemente relacionada com a produtividade primária bruta (Gross Primary Production - GPP) 

e ainda pode ajudar na compreensão do fluxo de carbono entre os ecossistemas terrestres e a 

atmosfera. 

Diante disso, o uso de sensoriamento remoto voltado para o monitoramento contínuo das 

pastagens vem se tornando um grande aliado para o setor agropecuário, fornecendo informações a 

respeito de produtividade e dos impactos ambientais gerados pelo uso e manejo do solo, se mostrando 

uma ferramenta eficaz para as tomadas de decisão e no acompanhamento contínuo de uma região. 

METODOLOGIA: 

Inicialmente a pesquisa seria desenvolvida na Fazenda Campina, localizada na cidade de Caiuá 

– SP, a qual possui um sistema de pastagens consorciadas (milheto + braquiária) e manejo intensivo 

dentro de um ILP, contudo, devido a resolução espacial de 250 metros do sensor MODIS (Moderate 

Resolution Imaging Spectroradiometer) acoplado aos satélites TERRA e AQUA, utilizados para o 

mapeamento e o monitoramento da cobertura vegetal, não seria possível obter um pixel puro de milheto 

ou de braquiária e assim, seria inviável sua distinção durante o crescimento da pastagem consorciada. 
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Dessa forma, o monitoramento dos dados de SIF, do carbono atmosférico e da produtividade da 

pastagem passou a ser realizado em diferentes regiões do Brasil com ILP, buscando abranger os 

diferentes biomas do país. 

Para a seleção das áreas focamos em pesquisas desenvolvidas em ILP datadas a partir de 2014, 

visto que os dados de coluna de carbono extraídos pelos satélites OCO-2 e GOSAT começaram a ser 

obtidos nesse período. Definido o ano inicial de interesse, a segunda etapa do levantamento constitui-

se na diversificação das áreas de fazendas de ILP, tendo como critério selecionar ao menos uma região 

compreendida entre cada Bioma do Brasil. 

 

 

Figura 1: Áreas de ILP no Brasil 

 

Após a seleção das áreas de estudo foi feito a aquisição dos dados do índice de vegetação 

Enhanced Vegetation Index - EVI, para o período de estudo de cada região, a fim de monitorar diferentes 

manejos de ILP para cada localidade e dessa forma, poder avaliar como as diferentes características 

edafoclimáticas, intrínsecos de cada Bioma do Brasil, influenciam no desenvolvimento fenológico dos 

cultivos. Os dados de EVI para cada área selecionada foram obtidos através do Sistema de Análise do 

Tempo de Vegetação - SATVeg (Esquerdo, Júlio et.al, 2020), devido a facilidade de acesso e a rápida 

visualização e extração das séries temporais de EVI através do sensor MODIS. 
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Para a extração da concentração de carbono atmosférico (XCO2) foi utilizado dados do satélite 

Orbiting Carbon Observatory (OCO-2) e para o produto SIF, foi utilizado o Greenhouse gases Observing 

Satellite (GOSAT), que juntamente com o OCO-2 são os dois primeiros satélites projetados para fazer 

medições globais de coluna média de CO2 atmosférico (XCO2) com a precisão e a amostragem 

necessárias para identificar e monitorar as fontes de superfície e sumidouros desse gás. 

Assim, com os dados do ciclo de carbono é possível aumentar a capacidade de rastrear o 

desempenho fotossintético e a absorção de clorofila da vegetação terrestre, ou seja, os valores de SIF. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: 

 Foi avaliado o SIF para os comprimentos de onda de 740, 757 e 771 nm, sendo feito suas 

correlações com os dados de EVI e concentração de carbono (XCO2), cujo resultado são mostrados na 

figura abaixo: 

 

 

Figura 2: Correlação dos dados de SIF, EVI e XCO2 
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 A correlação entre os três SIFs variaram de 73 a 93%, para o SIF 757 com o EVI foi de 52%, e 

com o XCO2 foi de 44%, enquanto que para o EVI com o XCO2 a correlação foi baixa de -18%. Dessa 

forma é possível observar que o SIF consegue uma correlação melhor com o índice de vegetação, para 

uma ILP, do que com o XCO2. 

 Mesmo com o sinergismo do ILP, os SIFs foram possíveis contrastar com o EVI, mais do que o 

EVI com o XCO2. Com a análise da correlação de SIF com índice de vegetação, será possível analisar 

mais refinadamente as mudanças que ocorrem em uma ILP e assim, observar a dinâmica da 

neutralidade do carbono. 

 

CONCLUSÕES: 

Diante deste cenário, este projeto visa contribuir com as pesquisas relacionadas ao estudo de 

sistemas de integração, utilizando dados de sensoriamento remoto a fim de se obter informações da 

interação entre o ciclo de carbono nas plantas e seu desenvolvimento, na qual poderá ser estimado as 

recuperações de carbono das culturas. 
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