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Introdução

A Radiação Fotossinteticamente Ativa (RFA), 
também considerada como radiação solar visível (400 a 
700m) é a principal fonte de energia para a produção 
de fotossíntese pelas plantas. Além dessa importância 
peculiar, a RFA também influência o crescimento e a 
produtividade de culturas agrícolas. No entanto, 
somente uma fração de RFA é absorvida pelas 
moléculas de clorofila para realizar fotossíntese e a sua 
medida não é rotineiramente feitas em estações 
meteorológicas.

Para contornar o problema, dados de satélite têm 
sido utilizados em algoritmos específicos para fornecer 
produtos de RFA sobre áreas agrícolas. A fração de 
RFA absorvida tem sido estimada através de índices de 
vegetação, que por sua vez são obtidos de medidas do 
fator de reflectância nas bandas espectrais do vermelho 
e infravermelho próximo (Asrar et al., 1984 [1]; 
Myneni e Williams, 1994 [2]). A idéia de usar os 
índices de vegetação derivados de dados orbitais, 
especificamente o Índice de Vegetação por Diferença 
Normalizada, em inglês, Normalized Difference 
Vegetation Index (NDVI), surgiu com estudos sobre 
correlação existente entre estas duas variáveis 
(Moreira, 2001[3]). Essa correlação foi observada na 
prática para vários dosséis agrícolas (Daughtry et al,. 
1983 [4]) e em pastagem (Asrar et al., 1986 [5]). Desde 
então, o NDVI vem sendo usado para calcular a fração 
de RFA absorvida devido à relação linear entre eles. Os 
produtos derivados do NDVI, a exemplo a fração de 
RFA absorvida pela vegetação, são imagens orbitais em 
diversas resoluções espaciais e temporais, cobrindo 
todo o planeta. Esses produtos são disponibilizados por 
agências de pesquisas nacionais e internacionais 
diariamente ou como uma composição dos melhores 
pixels observados em períodos de oito ou trinta dias. 
As imagens e produtos de satélite também podem ser 
usadas para identificação de culturas agrícolas 

plantadas em grandes áreas (Mendonça, 1986 [6]; 
Rudorff et al., 2005 [7]). i

 Este trabalho tem como objetivo identificar áreas 
que ocorrem maior absorção de radiação 
fotossiteticamente ativa no mês de janeiro de 2006 em
Pernambuco.

Material e métodos

O Estado de Pernambuco está compreendido entre as 
latitudes de 7°20’S a 09°29’S, e longitudes de 
34°30’W a 41°21’W, limitado pela Paraíba, Rio 
Grande do Norte, Ceará e Oceano Atlântico. Esse 
Estado é subdividido em cinco mesorregiões: São 
Francisco (1), Sertão (2), Agreste (3), Zona da Mata (4) 
e Metropolitana do Recife (5) (www.wikipedia.org). A 
cana-de-açúcar está concentrada fortemente na Zona da 
Mata Pernambucana. Esta mesorregião é ainda 
subdividida em três microrregiões: Mata Meridional, 
Mata setentrional e Vitória de Santo Antão. A pesquisa 
dará ênfase a Zona da Mata Pernambucana.

O sensor MODIS (Moderate Resolution Imaging 
Spectroradiometer) está abordo dos satélites Aqua e 
Terra. Seu tempo de revisita é de 1 a 2 dias cobrindo 
uma faixa de 2.330 km de comprimento. Seus 
detectores captam radiâncias refletida e/ou emitida 
pelos alvos em suas 36 bandas espectrais com três
resoluções espaciais de 250, 500 e 1.000 m, com 
cobertura de 1 (um) ou 2 (dois) dias de imageamento 
da área de interesse. Algoritmos específicos aplicados 
as imagens do MODIS produz índice de vegetação, 
Fração de Radiação Fotossinteticamente Ativa 
Absorvida (FRFA) entre outras variáveis ambientais de 
domínio público. Nesta pesquisa, foi utilizada a série 
temporal dos produtos MOD15A2. 

O MOD15A2 é uma composição de oito dias de 
FRFA e do índice de área foliar (IAF) com resolução 



de 1.000 m, formato HDF (Hierarchical Data Format), 
disponível na versão 5 desde 2000. A FRFA mede a 
proporção de radiação disponível para a atividade 
fotossintética que é absorvida por um dossel, enquanto 
que IAF define o número de camadas de folhas 
equivalentes relativa a uma unidade de área de 
superfície. Esse produto tem sido validado em 
plantações de arroz no sudeste da China mostrado bons 
resultados (Wua et al., 2006 [8]). O NDVI é obtido 
pela razão entre as reflectâncias nas regiões do 
vermelho (ρ4) e infravermelho próximo (ρ3) e pode ser 
expresso pela equação (1):
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NDVI                                             (1)

O produto do MOD15A2 também utiliza uma máscara 
para atenuar a presença de nuvens e sofisticados 
modelos de transferência de radiativa para minimizar 
os efeitos atmosféricos.    

Resultados e Discussão

A Figura 2 ilustra a fração de radiação 
fotossinteticamente ativa absorvida pela vegetação no 
Estado de Pernambuco em janeiro de 2006. As áreas 
em tons de marrom indicam valores de baixas 
absorções de RFA e as regiões em verdes altas 
absorções. O mês de janeiro é considerado seco na 
maior parte das zonas pernambucanas. No entanto, na 
zona da Mata Pernambucana (4) e Região 
Metropolitana (5) são regiões que chovem mesmo no 
verão. As chuvas destas zonas estão associadas ao 
efeito de brisa marítima, que traz umidade do oceano 
atlântico para o interior do continente. A ascensão do 
ar na costa litorânea provocada a formação de nuvens e 
conseqüentemente a precipitação pluvial. Isso pode 
justificar a existências de núcleos isolados de 
vegetações com valores acima de 68% de RFA 
absorvida. A fração de RFA absorvida pode ser devido 
à presença de plantações de cana-de-açúcar e de 
pastagem, que são comuns nestas áreas.  

Da figura 2, também podemos observar que no 
agreste pernambucano (3) predomina valores de RFA 
absolvida abaixo de 25%, ou seja, existe pouca 
cobertura vegetal absolvendo RFA. Nesta região,
observa-se a predominância de gramíneas, que com a 
falta de água atingem o ponto de murcha permanente, 
chegando a secar.   

Nas regiões do Sertão e do São Francisco (Figura 1), 
as chuvas e a irrigação são determinantes no aumento 
da cobertura vegetal nativa e de culturas agrícolas. As 
chuvas de verão na região do Sertão pernambucano são 
influenciadas pela Zona de Convergência do 
Intertropical – ZCIT que começa a atuar em janeiro.
Esse sistema meteorológico de grande escala aumenta o 
índice pluviométrico do Sertão aumentando a produção 
de biomassa verde. Observa-se que existem áreas com 
valores de absorção de RFA cima de 70%. Essa 
absorção de radiação solar pode ser devido á 
fruticultura e    
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Figura 1. Mesorregiões de Pernambuco. (1) São Francisco Pernambucano, (2) Sertão Pernambucano; (3) Agreste Pernambucano; (4) 
Mata Pernambucana; (5) Metropolitana do Recife.

Figura 2. Fração de Radiação fotossinteticamente ativa absorvida (FRFA) do satélite Terra/MODIS em janeiro de 2006 para 
Pernambuco.
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