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Séries Temporais do Sensor MODIS
As séries temporais de imagens do sensor MODIS1 estão disponíveis
para visualização instantânea, sobre qualquer ponto da América do Sul,
desde o ano de 2000.
A ferramenta que permite visualizar os dados das imagens MODIS foi
desenvolvida dentro do conceito de um Laboratório Virtual de
Sensoriamento Remoto2 para dar suporte a estudos e análises de
mudanças de uso e cobertura da terra.
Cada curva da série temporal representa a variação dos valores do índice
de vegetação (EVI2) ao longo do tempo sobre um pixel selecionado pelo
usuário no globo virtual do Google Maps.
O índice de vegetação (EVI2) utilizado na construção das séries
temporais foi filtrado e tem por base o produto MOD13Q1 (coleção 5),
composição de 16 dias e resolução espacial de 250 m disponibilizado
pela NASA (https://wist.echo.nasa.gov)2.
Com um mínimo de conhecimento técnico sobre a dinâmica de
diferentes coberturas de vegetação é possível recuperar o histórico de
uso da terra nos últimos 10 anos. As figuras ao lado fornecem exemplos
de mudança de uso e cobertura da terra indicada pela variação dos
valores do índice de vegetação da série temporal do MODIS.

A série temporal da figura ao lado se
refere ao pixel destacado no Google
Maps. Analisando esta série temporal
observa-se que esta área permaneceu
como cobertura florestal até 2004
quando começou a ser desflorestada.
Após o desflorestamento a área
permaneceu com pouca vegetação
como mostram os baixos valores do
índice de vegetação. No final de 2007
foi plantada uma cultura agrícola que
atingiu máximo desenvolvimento no
início de 2008. Em seguida ocorre uma
queda brusca nos valores do índice de
vegetação causada pela maturação,
senescência e colheita da lavoura. O
mesmo se repete para o ano safra de
2008/09.
A série temporal da figura ao lado se
refere a uma lavoura de cana. Com um
pouco de conhecimento sobre o cultivo
da cana podemos observar que ela foi
plantada no início de 2001 e colhida,
como cana de ano-e-meio, em meados
de 2002. Em seguida, esta cana
rebrotou (soca) e cresceu por 12 meses
até ser novamente colhida. Isto se
repetiu por cinco anos até 2007 quando
foi feita uma rotação de cultura com
uma leguminosa seguida pelo plantio
de uma nova cana em 2008. Por meio
das coordenadas geográficas desta área
pode-se obter outras informações no
site do Canasat:
http://www.dsr.inpe.br/laf/canasat/

A visualização instantânea das séries temporais pode ser acessada em:

1As imagens se referem ao sensor MODIS (Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer) a bordo da
plataforma Terra da NASA. Maiores informações sobre este sensor podem ser obtidas em Rudorff, B. F. T.,
Shimabukuro, Y. E., Ceballos, J. C. O sensor MODIS e suas aplicações ambientais no Brasil. São José dos
Campos, SP. Parêntese, 2007, v. 1, 425 p.
2A descrição detalhada sobre o Laboratório Virtual de Séries Temporais de Sensoriamento Remoto e o
procedimento de filtragem dos dados pode ser encontrada em: Freitas, R. M.; Arai, E.; Adami, M.; Souza, A. F.;
Sato, F. Y.; Shimabukuro, Y. E.; Rosa, R. R.; Anderson, L. O.; Rudorff, B. F. T. Virtual laboratory of remote
sensing time series: visualization of MODIS EVI2 data set over South America. Journal of Computational
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A série temporal da figura ao lado se
refere a uma área localizada na
fronteira agrícola no oeste do estado
da Bahia. Nota-se que esta área foi
convertida de cerrado para agricultura
em 2007. Esta região é caracterizada
pelo intenso cultivo de soja, milho,
algodão e café. Pela forma da curva da
série temporal podemos afirmar que a
partir de 2007 a área foi cultivada com
uma cultura agrícola de verão,
possivelmente soja ou milho. Este tipo
de informação é relevante para
certificação de produtos agrícolas
para fins de exportação.

