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RESUMO

O uso de índices de vegetação para estimar a área foliar e a biomassa do fuste tem apresentado 
grande aplicabilidade em plantios florestais permitindo conhecer os processos ecofisiológicos que 
controlam as florestas. Entretanto, o Pinus no Brasil ainda carece de pesquisas nesta área. Diante 
dessa carência, este estudo tem como objetivo caracterizar a dinâmica dos índices de vegetação 
NDVI (Normalized Difference Vegetation Index) e EVI (Enhanced Vegetation Index), e estimar o IAF 
(índice de área foliar) em povoamentos de Pinus taeda (PTA) e Pinus caribaea (PCH), ao longo de 
um gradiente geográfico no Brasil, via sensoriamento remoto. Utilizou-se áreas da rede experimental 
do Programa Cooperativo sobre Pesquisas de Pinus no Brasil - PPPIB, as quais estão distribuídas 
no sul e sudeste do país. As parcelas utilizadas estão inseridas em 70 talhões possuindo o mesmo 
manejo de plantios comerciais das empresas (sem desbaste e sem fertilização). Foram obtidas 329 
imagens do produto MODIS Vegetation Index V005 entre os anos de 2000 a 2014. Utilizando a série 
temporal do MODIS foi possível desenvolver um modelo de estimativa do IAF por espécie e realizar 
o mapeamento dos talhões estudados nos seus picos máximos e mínimos. Também foi avaliado o 
efeito da disponibilidade de água na variação do IAF através da estimativa do balanço hídrico de 
cada talhão. Foi possível caracterizar a variação inter e intra anual da vegetação através do NDVI e 
o EVI, sendo que seus maiores valores foram observados no sítio mais produtivo atingindo 0,959 e 
0,699, respectivamente, com aproximadamente 9 anos de idade. Os índices de vegetação permitiram 
estimar o IAF e caracterizar sua variação desde o plantio até a idade adulta. Observou-se a forte 
influência climática no padrão sazonal do IAF das duas espécies estudadas ao longo dos anos. Este 
trabalho permitiu realizar um estudo pioneiro utilizando o sensoriamento remoto para estimar o IAF 
de povoamentos de Pinus no Brasil, o qual poderá ser utilizado em modelos ecofisiológicos. Tais 
modelos permitirão compreender o crescimento dos povoamentos de Pinus no Brasil, predizer sua 
produtividade em diferentes cenários de mudanças climáticas, favorecer um manejo sustentável do 
gênero e contribuir na redução de custos nas práticas silviculturais.

PALAVRAS-CHAVES: PINUS TAEDA; PINUS CARIBAEA VAR. HONDURENSIS; PRODUTIVIDADE; 
ECOLOGIA DA PRODUÇÃO; SILVICULTURA.

ABSTRACT

The use of vegetation indices to estimate leaf area and stem biomass has shown great applicabi-
lity in forest plantations, allowing to understand the ecophysiological processes that control forest 
growth. However, Pinus in Brazil still lacks research in this area. Given this lack, this study aims to 
characterize the vegetation indices dynamics of the NDVI (Normalized Difference Vegetation Index) 
and EVI (Enhanced Vegetation Index), and to estimate the LAI (leaf area index) in stands of Pinus 
taeda (PTA) and Pinus caribaea (PCH), via remote sensing along a geographic gradient in Brazil. Our 
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study areas belong to experimental network of the Cooperative Program on Pinus Research in Brazil 
- PPPIB, which are distributed in the south and southeast of the country. The plots are inserted in 70 
stands, having the same commercial plantations management as the companies (without thinning 
and without fertilization). A total of 329 images of the MODIS Vegetation Index V005 product were 
obtained between the years 2000 and 2014. Using the MODIS time series, it was possible to develop 
a model to estimate the LAI for each pine specie and carry out the mapping of the studied plots in 
their maximum and minimum LAI peaks. The effect of water availability on the LAI variation was also 
evaluated by estimating the water balance of each stand. It was possible to characterize the inter and 
intra annual variation of the vegetation through the NDVI and the EVI, and their highest values were 
observed in the most productive site reaching 0.959 and 0.699, respectively, with approximately 9 
years of age. The vegetation indices allowed estimating the LAI and characterizing its variation from 
planting to adulthood. It was observed a strong climatic influence on the seasonal pattern of the LAI 
of the two species studied over the years. This study allowed us to carry out a pioneering study using 
remote sensing to estimate the LAI of Pinus stands in Brazil, which can be used in ecophysiological 
models. Such models will make it possible to understand the growth of Pinus plantations in Brazil, 
predict their productivity in different climate change scenarios, favor a sustainable management of 
the genus and contribute to reducing costs in silvicultural practices.

KEYWORDS: PINUS TAEDA; PINUS CARIBAEA VAR. HONDURENSIS; PRODUCTIVITY; PRODUCTION 
ECOLOGY; SILVICULTURE.

1 INTRODUÇÃO

As áreas de florestas plantadas no Brasil têm se expandido ao longo dos anos e ocupado uma 
posição de destaque na economia mundial. Dentre os gêneros mais plantados no país, o Pinus se 
destaca devido a sua ampla diversidade de uso e adaptação às condições climáticas brasileiras, 
o qual alcançou uma produtividade média de 31,3 m3 ha-1 ano-1, se aproximando da produtividade 
média do Eucalyptus no país com 35,3 m3 ha-1 ano-1 (IBA, 2020). Consequentemente, a alocação 
de biomassa nestas florestas representa grandes estoques de carbono ao longo dos sítios e dos 
anos.

Estudos sobre a ecologia da produção tem mostrado que a produção de biomassa da parte 
aérea da floresta (principalmente do fuste) está diretamente relacionada ao índice de área foliar 
(IAF) e consequentemente à absorção de radiação, a qual pode ser influenciada pela arquitetura 
do dossel, área foliar, fenologia e fisiologia das folhas (Albaugh et al., 2004; Flores et al., 2006; 
Munhoz, 2015; Mattos et al., 2020). A necessidade de estimar as características biofísicas da 
floresta, monitorar seus estoques de carbono em grande escala e conhecer detalhadamente 
o dossel florestal, tem requerido a aplicação de modelos ecofisiológicos e a utilização do 
sensoriamento remoto (Maire et al., 2011; Marsden et al., 2010).

Considerado um dos índices mais utilizados, o Índice de Vegetação por Diferença Normalizada 
(NDVI – Normalized Difference Vegetation Index) utiliza as faixas espectrais do vermelho e 
infravermelho próximo e relaciona seus resultados com propriedades biofísicas da floresta, como 
o IAF, a biomassa, a área basal, entre outros (Wang et al., 2005). Entretanto, apesar da ampla 
utilização deste índice, o NDVI possui suas limitações quanto à sensibilidade da atenuação 
atmosférica, às variações do brilho do solo e à saturação em áreas com alto IAF (Carlson; Ripley, 
1997). Para suprir tais limitações, criou-se o índice EVI (Enhanced Vegetation Index) o qual possui 
maior sensibilidade em regiões com alta produção de biomassa e reduz a influência atmosférica e 
do solo (Jiang et al., 2008).

No Brasil, o uso do NDVI, EVI e dos demais índices de vegetação para estimar o IAF e a 
biomassa do fuste ainda tem sido utilizado apenas para plantios de Eucalyptus, o qual tem 
apresentado grande aplicabilidade para os pesquisadores e silvicultores conhecerem os 
processos ecofisiológicos que controlam sua floresta (Marsden et al., 2010; Maire et al., 2011; 
2014), sendo que o Pinus no Brasil ainda carece de pesquisas nesta área.

Assim, diante da carência de estudos relativos à ecofisiologia do Pinus no Brasil, este estudo 
tem como objetivo caracterizar a dinâmica dos índices de vegetação NDVI e EVI, e estimar o 
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Índice de Área Foliar (IAF) em povoamentos de duas espécies de Pinus, tropical e subtropical, ao 
longo de um gradiente geográfico no Brasil, via sensoriamento remoto.

2 MATERIAL E MÉTODOS

2.1 Área de estudo

Foram estudadas as parcelas de Pinus taeda (PTA) e Pinus caribaea var. hondurensis (PCH) 
do delineamento 2, denominado como Parcelas Quadrigêmeas, as quais estão distribuídas em 9 
sítios do Programa Cooperativo sobre Pesquisas de Pinus no Brasil – PPPIB (www.ipef.br/pppib), 
totalizando 70 talhões (Figura 1, Tabela 1).

Figura 1 – Localização dos talhões de Pinus caribaea var. hondurensis e Pinus taeda, agrupados por sítio.
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As parcelas utilizadas no estudo foram do tratamento controle, ou seja, sem fertilização e 
sem desbaste, possuindo o mesmo manejo de plantios comerciais das empresas membras do 
programa cooperativo e consequentemente o mesmo manejo do talhão em que cada parcela 
avaliada está inserida, ocorrendo apenas o controle de plantas daninhas quando necessário.

2.2 Série temporal dos dados MODIS

Foi utilizado o produto MODIS Vegetation Index V005 de 250 metros de resolução espacial 
(Produto MOD13Q1, Latorre et al., 2007) gerado por dados de reflectância coletados diariamente 
pelo sensor MODIS Terra os quais são corrigidos dos efeitos atmosféricos (Vermote et al., 2002).

As 329 imagens obtidas, entre 18 de fevereiro de 2000 a 25 de maio de 2014, abrangeram 
os “tiles” h13/v10 e h13/v11 do “grid” MODIS. A partir dos arquivos MODIS baixados e 
processados pelo software MODIS Reprojection Tool (Dwyer e Schimit, 2006) para extração dos 
dados, projetou-se os arquivos NDVI (Normalized Difference Vegetation Index) e EVI (Enhanced 
Vegetation Index) em Sistemas de Coordenadas Geográficas e Datum WGS1984 (com as devidas 
correções atmosféricas).

As parcelas selecionadas para este estudo estão inseridas em 70 talhões que foram 
georreferenciados e possuem em sua maioria área maior ou igual a 50 ha. Os talhões PPPIB 
que não possuíam área mínima para acomodar ao menos um píxel da imagem MODISforam 
substituídos por um talhão vizinho com mesmo sistema silvicultural (espécie, data de plantio, 
espaçamento e manejo). Assim, foi possível obter a série temporal MODIS para cada talhão PPPIB 
desde a data de plantio.

2.3 Estimativa do IAF

As medições indiretas do índice de área foliar - IAF (m² folha m-2 solo) utilizando o equipamento 
LAI-2000 Plant Canopy Analyser (LI-COR® Biosciences) foram realizadas no ano de 2013 em 
duas campanhas (primeiro e segundo semestre) em 22 parcelas de P. taeda e 10 parcelas de 
P. caribaea var. hondurensis, totalizando 64 medições de IAF (Munhoz, 2015).

A partir da série temporal MODIS, utilizou-se os índices de vegetação (EVI e NDVI) das 
32 parcelas amostradas nos dias mais próximos das medições no campo para obter o modelo 
de estimativa do IAF por espécie. Assim, os modelos de melhor ajuste (maior coeficiente de 
determinação e menor raiz quadrada do erro quadrático médio) foram selecionados.

Tabela 1 – Caracterização climática e biométrica dos sítios a partir do inventário realizado em 2013.

Espécie Sítio Região - UF Código Talhões Idade N DAP Altura AB IMA T PPT

- # - - # # arv ha-1 cm m m²ha-1 m³ha-1 

ano-1 °C mm

PCH 1 Nova Ponte - MG DUR 9 12,9 1506,5 20,6 22,1 52,8 43,4 21,3 1597

2 Itararé - SP/ 
Sengés - PR

FVC 6 9,7 1138,5 22,6 17,0 49,7 39,0 18,4 1448

PTA 3 Jaguariaíva - PR FVC 6 13,2 1245,7 22,5 18,0 52,8 32,2 18,4 1435
4 Arapoti - PR ARA 11 11,4 1002,0 23,3 19,1 44,2 35,4 18,4 1445
5 Telêmaco Borba 

- PR
KLP 9 12,1 1378,3 21,5 18,5 53,2 37,6 19,1 1555

6 Três Barras - SC RIG 2 12,9 1412,0 23,3 22,4 65,5 50,1 17,4 1562
7 Rio Negrinho - 

SC
VRN 9 12,5 1411,4 22,0 17,1 56,6 36,3 16,8 1752

8 Caçador - SC JUL 9 11,0 1631,7 21,0 16,2 59,0 34,8 16,7 1645
9 Otacílio Costa 

- SC
KLS 9 12,2 1325,7 24,1 17,8 63,8 38,8 16,2 1758

N: densidade de árvores; DAP: diâmetro à altura do peito; AB: área basal; IMA: incremento médio anual; T: temperatura 
média entre 2000 a 2013; PPT: precipitação média anual entre 2000 e 2013.
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2.4 Mapeamento do IAF

Para a ilustração deste trabalho realizou-se o mapeamento do IAF para todos os talhões a 
partir das imagens MODIS em duas datas para P. caribaea var. hondurensis e duas datas para 
P. taeda (último valor mínimo e máximo do IAF). As datas para a confecção dos mapas foram 
estipuladas de acordo com os picos máximos e mínimos do IAF de cada espécie.

Após o download das imagens, foi necessário converter os arquivos vetoriais e raster para o 
mesmo sistema de referência de coordenadas (EPSG: 3857, conhecido como Web Mercator) e em 
seguida aplicou-se os modelos de estimativa do IAF em função do NDVI e EVI, descritos na Tabela 2. 
Como a espécie P. taeda possuía dois modelos de IAF de acordo com a classe de produtividade, os 
talhões também foram classificados de acordo com a proximidade da parcela PPPIB.

Tabela 2 – Modelos de estimativa do índice de área foliar desenvolvidos para o Pinus caribaea var. hondurensis 
(PCH) e Pinus taeda (PTA). Valor de P <0,0001.

Espécie Classe Modelo n R² RMSE
PCH - 0,985 6,231= +IAF  EVI 18 0,645 0,335

PTA IMA ≤ 36 m³ ha-1 ano-1 3,62238,8915=IAF   NDVI 16 0,652 0,549

IMA > 36 m³ ha-1 ano-1 1,08136,3414=IAF  NDVI 14 0,567 0,223

n: número de observações; R²: coeficiente de determinação; RMSE: raiz do erro quadrático médio (m² folha m-² solo)

Para melhor visualização, os arquivos raster com IAF foram re-amostrados para tamanho de 
píxel de 2,5 m, antes de serem clipados pelos vetores representando os limites dos talhões.

2.5 Balanço Hídrico

O balanço hídrico de cada sítio foi estimado para avaliar o efeito da disponibilidade de água 
na variação do IAF. O método utilizado para a estimativa do balanço hídrico foi o proposto por 
Rolim et al. (1998), o qual é em função da capacidade de água disponível no solo (CAD) 
calculados por Munhoz (2015).

Os valores da evapotranspiração potencial requeridos para a estimativa foram calculados pelo 
método de Peanman-Monteith parametrizado pela FAO (Allen et al.,1999), sendo que os dados 
climáticos necessários para o balanço hídrico foram obtidos das estações meteorológicas mais 
próximas às parcelas, provenientes do Instituto Nacional de Meteorologia – INMET, Sistema 
Meteorológico do Paraná - SIMEPAR e Centro de Informações e Recursos Ambientais e de 
Hidrometeorologia de Santa Catarina - CIRAM.

2.6 Análise Estatística

As análises estatísticas foram realizadas no software R (versão 3.2.0), onde a homogeneidade 
das variâncias e a normalidade dos dados foram verificadas para posteriores análises.

Testou-se regressões lineares e não lineares para gerar as equações de biomassa e de 
estimativa do IAF em função do NDVI e EVI (P<0,05), onde foram avaliados os valores de 
coeficiente de determinação (R²), valor de significância (p) e a raiz do erro quadrático médio 
(RMSE).

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

3.1 Dinâmica dos índices de vegetação (EVI e NDVI)

A variação inter e intra-anual do NDVI e do EVI foi observada em todos os sítios de Pinus 
estudados (Figuras 2, 3, e 4). Para o P. caribaea o rápido crescimento dos índices de vegetação 
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pós plantio até os 3 anos de idade foi marcante, partindo de valores médios de 0,4 para 0,8 do 
NDVI e de 0,2 para 0,5 do EVI, respectivamente.

Analisando a série histórica pós plantio até maio de 2014 dos sítios 1 e 2, a espécie 
supracitada atingiu valores máximos de 0,88 e 0,58 para o NDVI e EVI, respectivamente.

Assim como ocorreu para o P. caribaea, também se observou variação inter-anual dos índices 
de vegetação do P. taeda, sendo facilmente detectado nos sítios 3, 4, 6, 8 e 9, apresentando 
rápido aumento dos índices EVI e NDVI no desenvolvimento inicial da espécie (Figura 3).

Nota-se que em todos os sítios (Figuras 2, 3 e 4) os picos de EVI se antecipam aos picos 
do NDVI. Este evento foi relatado por Alvares et al. (2013) nas mesmas áreas de estudo, onde 
os autores observaram que o EVI foi mais sensível quando houve maior disponibilidade de água 
e menos sensível ao estresse hídrico, comparado com o NDVI. O NDVI por sua vez, manteve 
os picos máximos por mais tempo enquanto o EVI após atingir os picos máximos decresceu 
rapidamente (Figuras 2, 3 e 4).

Os valores iniciais de NDVI variaram de 0,4 a 0,6 e os valores de EVI variaram de 0,2 a 0,3 para 
o P. taeda, enquanto a média dos valores máximos de NDVI atingidos para a espécie foi de 0,89 e 
de EVI foi de 0,62.

O sítio 6 (Rigesa), o mais produtivo com IMA de 50 m³ ha-1 ano-1 (Tabela 1), atingiu os maiores 
valores de NDVI (0,959) e de EVI (0,699) dentre todos os sítios avaliados com aproximadamente 9 
anos de idade.

Figura 2 – NDVI e EVI médios e ajustados para cada sítio de Pinus caribaea var. hondurensis
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Figura 3 – NDVI e EVI médios e ajustados para os sítios 3, 4, 5, e 6 de Pinus taeda.
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Nota-se que todos os sítios de P. taeda atingiram a faixa de 0,9 de NDVI a partir do quinto ano 
de idade, ocorrendo a manutenção dos índices mais elevados até aproximadamente 11 anos e 
após essa idade os índices tendem a decrescer (Figura 4).

Carmello et al. (2015), avaliando povoamentos de P. taeda na região de Rio Negrinho – SC, 
encontrou os maiores valores de NDVI e EVI entre as idades de 6 e 10 anos, onde tais valores 
reduziram significativamente em plantios com 14 anos.

Os resultados obtidos por meio do sensoriamento remoto confirmam os dados de campo 
apresentados por Munhoz (2011) nas áreas do PPPIB. A autora observou o aumento do ritmo de 

Figura 4 – NDVI e EVI médios e ajustados para os sítios 7, 8, e 9 de Pinus taeda.
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crescimento em volume do Pinus taeda até 6 anos de idade, sendo que o incremento corrente 
anual (ICA) máximo foi observado próximo do sétimo ano de idade.

Trabalhos realizados com Eucalyptus no Brasil mostram que os picos máximos de NDVI 
ocorrem no segundo ano de idade, alcançando a faixa de 0,9, e podem ser mantidos por algumas 
plantações até o terceiro ano (Maire et al., 2011; 2014).

3.1 Modelos de estimativa do IAF

O modelo de estimativa do IAF foi gerado para o Pinus caribaea var. hondurensis em função do 
EVI, o qual obteve o melhor ajuste comparado ao NDVI (Figura 5; Tabela 2). Para o Pinus taeda, 
não foi possível ajustar um único modelo com todas as parcelas amostradas. Porém, ao agrupar 
as parcelas em duas classes em função do IMA (IMA menor ou igual a 36 m³ ha-1 ano-1; IMA maior 
que 36 m³ ha-1 ano-1), o índice de vegetação que obteve o melhor ajuste foi o NDVI (Figura 5; 
Tabela 2)

Figura 5 – Ajuste dos modelos de estimativa do índice de área foliar (IAF) em função do EVI para o Pinus 
caribaea var. honduresnsis (esquerda) e em função do NDVI para o Pinus taeda (direita)

A necessidade de agrupar os dados de IAF medidos no campo em duas classes de 
produtividade para gerar modelos com ajustes melhores, pode ser explicada pela saturação do 
NDVI e EVI em florestas de alta produtividade e consequentemente com valores de IAF mais 
altos, como ocorreu nas parcelas com IMA acima de 36 m³ ha-1 ano-1, onde o coeficiente de 
determinação (R²) foi menor comparado aos demais (Tabela 2).

Nota-se na Figura 5 que a saturação dos dados de NDVI foi próxima de 0,9. Tal fato ocorre 
em áreas florestais com altos IAF, havendo a completa absorção da radiação na região do 
vermelho pela clorofila e carotenos das folhas. Diversos estudos utilizando imagens de satélites 
na predição da biomassa florestal relatam esta rápida saturação como a principal limitação 
dos dados ópticos de sensoriamento remoto, onde a saturação do vermelho e infravermelho 
próximo ocorrem com IAF próximo de 3-4 m² m-2 (Almeida et al., 2015; Maire et al., 2011; 
Wang et al., 2005).

A partir dos modelos em função dos índices de vegetação (Tabela 2) foi possível estimar o IAF 
das parcelas com erro médio de 0,34 m² de folha por m-² de solo para o P. caribaea e 0,39 m² de 
folha por m-² de solo para o P. taeda.

Na Figura 6 observa-se uma pequena superestimação do IAF para algumas parcelas de ambas 
as espécies quando comparado com o IAF medido no campo.
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3.3 Estimativa e mapeamento do IAF

Os modelos para a estimativa do IAF em função dos índices de vegetação permitiram gerar a 
série histórica de IAF para cada sítio e assim avaliar sua sazonalidade. O padrão sazonal do IAF 
em todos os sítios foi semelhante apesar do amplo gradiente geográfico entre eles (Figuras 7 e 8).

Figura 6 – Índice de área foliar - IAF estimado (IAFest) em função do IAF medido no campo (IAFobs) para o Pinus 
caribaea var. hondurensis (PCH) e Pinus taeda (PTA).

Figura 7 – Variação mensal do índice de área foliar médio (IAF), da temperatura mínima média (Tmin) e do 
balanço hídrico desde o plantio até maio de 2014 nos sítios de Pinus caribaea var. hondurensis
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Figura 8 – Variação mensal do índice de área foliar médio (IAF), da temperatura mínima média (Tmin) e do 
balanço hídrico desde o plantio até maio de 2014 para os sítios 3, 4, 5, e 6 de Pinus taeda.
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Localizado no triângulo mineiro, o sítio 1 possui clima subtropical úmido com inverno seco e 
verão quente (Cwa) e diferencia-se dos demais sítios devido aos invernos com deficiência hídrica 
predominante e temperaturas mínimas mais elevadas (Figura 7).

Apesar da diferença climática, o padrão do IAF do sítio 1 foi parecido ao padrão do Pinus 
caribaea do sítio 2 de clima subtropical úmido e verão quente ou temperado (Cfa/b), onde os 
picos mínimos de IAF coincidiram com as temperaturas mais baixas entre os meses de agosto e 
setembro e os picos máximos ocorreram entre janeiro e fevereiro (Figuras 7 e 10).

As chuvas bem distribuídas ao longo dos meses são predominantes nos sítios de P. taeda 
principalmente em Santa Catarina, onde as temperaturas mínimas médias foram mais baixas 
destacando-se o sítio 9 localizado em Otacílio Costa – SC (Figura 9).

Figura 9 – Variação mensal do índice de área foliar médio (IAF), da temperatura mínima média (Tmin) e do 
balanço hídrico desde o plantio até maio de 2014 para os sítios 7, 8, e 9 de Pinus taeda.
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Assim como os índices de vegetação, o IAF apresentou variação inter e intra anual ocorrendo 
aumento dos seus valores em todos os sítios nos primeiros anos pós plantio e depois o IAF 
manteve-se até aproximadamente o décimo ano de idade. No sítio 3, a queda do IAF após o nono 
ano foi facilmente observada (Figura 8A).

A temperatura mínima mostrou-se como um fator que pode influenciar na sazonalidade do IAF 
do Pinus. Tal importância desta variável climática foi apresentada no trabalho de Munhoz (2015), 
onde houve relação negativa da temperatura mínima como uma das variáveis independentes no 
modelo de estimativa da eficiência do uso da luz, o qual é calculado em função do IAF.

Os picos máximos de IAF do Pinus taeda ocorreram entre março e abril nos sítios 3, 4 e 5 no 
Paraná e entre abril e maio nos sítios 6, 7, 8 e 9, em Santa Catarina. Os picos mínimos ocorreram 
entre setembro e outubro para todos os sítios da espécie, com exceção dos sítios 5 e 9 (Figuras 8, 
9 e 10).

Analisando o IAF de cada sítio, observa-se que o menos produtivo (sítio 3 P. taeda, Tabela 1) 
obteve a maior variação intra anual (30%) enquanto os três sítios mais produtivos de P. taeda 
(sítios 5, 6 e 9) variaram em média 14% do seu IAF ao longo dos meses (Figura 10).

Ao comparar a sazonalidade intra anual do IAF por espécie na Figura 11A, o P. taeda variou 
de 4,1 (em setembro) a 5,0 (em abril), enquanto para o P. caribaea a variação foi menor tanto em 
amplitude quanto em valores, variando de 3,3 (setembro) a 3,8 (fevereiro).

Assim como já observado nas séries históricas do NDVI e EVI, houve aumento do IAF do Pinus 
até o quarto ano de idade, sendo que valores mais altos foram mantidos até o nono ano, havendo 
decréscimo à medida que a floresta envelheceu (Figura 11B). Estes resultados contribuem para 
tomadas de decisão no manejo do Pinus no Brasil, como por exemplo a época de desrama, de 
desbaste e até mesmo de fertilização.

Nos EUA, Subedi et al. (2015) estimaram o IAF em função da idade para diferentes sítios 
utilizando o modelo 3-PG (Landsberg; Waring, 1997) e observaram que o pico máximo para 
o Pinus taeda nos EUA ocorreu aos 10 anos de idade em sítios mais férteis, enquanto para os 
sítios de baixa fertilidade o pico do IAF foi próximo dos 12 anos. Outros estudos nos EUA também 
apresentaram valores de IAF inferiores aos encontrados no presente estudo (Pell; Samuelson, 
2016; Flores et al., 2006; Sampson et al., 2003).

É esperado que apenas o IAF não poderá explicar as grandes diferenças de produtividade do 
Pinus taeda entre o seu local de origem e o Brasil, já que inúmeros fatores bióticos e abióticos 
contribuem para tal diferença. Entretanto, o estudo da dinâmica das copas fornece parâmetros 

Figura 10 – Variação mensal média do IAF de cada sítio. Linhas pretas representam o Pinus taeda e vermelhas 
o Pinus caribaea var. hondurensis.
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para compreendermos como ocorre a absorção da luz pela planta e consequentemente 
avaliarmos a eficiência com que estas transformam a radiação absorvida no principal produto do 
Pinus, a biomassa do lenho.

A aplicação dos modelos de IAF (Tabela 2) permitiu observar a variação do índice nas áreas do 
PPPIB e em seus talhões adjacentes. O mapeamento do IAF foi realizado em duas datas distintas 
para cada espécie: agosto de 2013 e janeiro de 2014 para o Pinus caribaea var. hondurensis 
(Figuras 12 e 13) e setembro de 2013 e abril de 2014 para o Pinus taeda (Figuras 14 a 20).

Figura 11 - Índice de área foliar médio (IAF) mensal (A) e por idade (B) para o Pinus caribaea var. hondurensis 
e Pinus taeda com seus respectivos desvios padrões representados nas barras.

Figura 12 – Mapa do índice de área foliar estimado (IAF) para os talhões de Pinus caribaea var. hondurrensis 
pertencentes ao sítio 1 nos picos de IAF mínimo em agosto de 2013 (A) e máximo em janeiro de 
2014 (B).
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Figura 13 – Mapa do índice de área foliar estimado (IAF) para os talhões de Pinus caribaea var. hondurrensis 
pertencentes ao sítio 2 nos picos de IAF mínimo em agosto de 2013 (A, B, C) e máximo em janeiro 
de 2014 (D, E, F).
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Figura 14 – Mapa do índice de área foliar estimado (IAF) para os talhões de Pinus taeda pertencentes ao sítio 
3 nos picos de IAF mínimo em agosto de 2013 (A, B, C, D) e máximo em janeiro de 2014 (E, F, G, H).
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Figura 15 – Mapa do índice de área foliar estimado (IAF) para os talhões de Pinus taeda pertencentes ao sítio 
4 nos picos de IAF mínimo em setembro de 2013 (A, B, C, D) e máximo em abril de 2014 (E, F, G, H).
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Figura 16 – Mapa do índice de área foliar estimado (IAF) para os talhões de Pinus taeda pertencentes ao sítio 
5 nos picos de IAF mínimo em setembro de 2013 (A, B, C) e máximo em abril de 2014 (D, E, F).
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Figura 17 – Mapa do índice de área foliar estimado (IAF) para os talhões de Pinus taeda pertencentes ao sítio 
6 nos picos de IAF mínimo em setembro de 2013 (A, B) e máximo em abril de 2014 (C, D).

Para os mapas de P. caribaea não houve grandes diferenças do IAF estimado entre as 
duas datas nos sítios 1 e 2. O mapeamento facilitou a observação do resultado já esperado 
pela espécie, pois a variação mensal entre os picos máximo e mínimo do IAF foi de apenas 
0,5 m² folha m-² solo (14%; Figura 11A).
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Figura 18 – Mapa do índice de área foliar estimado (IAF) para os talhões de Pinus taeda pertencentes ao sítio 
7 nos picos de IAF mínimo em setembro de 2013 (A, B, C) e máximo em abril de 2014 (D, E, F).
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Figura 19 – Mapa do índice de área foliar estimado (IAF) para os talhões de Pinus taeda pertencentes ao sítio 
8 nos picos de IAF mínimo em setembro de 2013 (A, B) e máximo em abril de 2014 (C, D).

Para o P. taeda o mapeamento permitiu visualizar com melhor qualidade a diferença entre 
os picos máximo (abril de 2014) e mínimo de IAF (setembro de 2013) entre os talhões e sítios. 
Observa-se que em diversos sítios o IAF atingiu valores entre 6 a 8 m² folha m-2 solo em abril de 
2014.
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Figura 20 – Mapa do índice de área foliar estimado (IAF) para os talhões de Pinus taeda pertencentes ao sítio 
9 nos picos de IAF mínimo em setembro de 2013 (A ao I) e máximo em abril de 2014 (J ao R).

Em alguns talhões (Figuras 15-F; 16-E; 17-C; 18-D e E) o IAF estimado foi menor em 
abril, diferentemente do esperado. Tal fato pode ser explicado pelos baixos valores de NDVI 
encontrados entre março a maio de 2014, atípicos de tal período comparados aos anos anteriores.

4 CONCLUSÕES

Foi possível caracterizar a variação inter e intra anual da vegetação do Pinus no Brasil através 
do NDVI e o EVI, sendo que os maiores valores foram observados no sítio mais produtivo.

Os índices de vegetação permitiram estimar o IAF e caracterizar sua variação desde o 
plantio até a idade adulta. Observou-se a forte influência climática no padrão sazonal do IAF do 
P. caribaea var. hondurensis e do P. taeda ao longo dos anos.

O presente trabalho permitiu realizar um estudo pioneiro utilizando a série histórica dos dados 
MODIS para estimar o IAF de povoamentos de Pinus no Brasil desde o plantio até a idade adulta, 
o qual poderá ser utilizado em modelos ecofisiológicos. Estes modelos permitirão compreender 
o crescimento dos povoamentos de Pinus no Brasil, predizer sua produtividade em diferentes 
cenários de mudanças climáticas, favorecer um manejo sustentável do gênero e contribuir na 
redução de custos nas práticas silviculturais.
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