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RESUMO: O conhecimento sobre características funcionais de cafezais (resistência, resiliência, entre outros) à duração
e à intensidade da seca é de importância estratégica, uma vez que alguns trabalhos apontam inaptidão para a cafeicultura
em regiões atualmente produtoras em face do aquecimento global. Nessa perspectiva, objetivou-se acessar a resistência
e a resiliência de cafezais ao déficit hídrico através dos seguintes índices de vegetação: Land Surface Water Index
(LSWI), Normalized Diference Vegetation Index (NDVI) e Enhanced Vegetation Index (EVI), obtidos por técnicas de
sensoriamento remoto na região Sul de Minas Gerais. Os índices de vegetação foram obtidos de imagens do sensor
MODIS referentes ao período entre 2003 a 2010. LSWI foi utilizado para definir a duração e a intensidade do déficit
hídrico, e NDVI e EVI para avaliar as respostas de resiliência e resistência de cafezais frente à deficiência hídrica.
Verificou-se que os anos de 2003 e 2010 foram os de seca mais intensa e duradoura, de acordo com o índice LSWI. Os
índices NDVI e EVI apontaram o ano de 2009 com os menores valores de resiliência e as maiores resistências dos
cafezais à deficiência hídrica. Essas informações podem ser empregadas na definição de valores críticos da intensidade
e duração do déficit hídrico e como parâmetros de monitoramento fisiológico de cafezais, fornecendo informações para
previsões de impactos potenciais em cenários futuros e na definição de ações estratégicas de manejo da cultura em
condições ambientais adversas.
Palavras-chave: Sensoriamento remoto, Mudanças climáticas, Seca, Estresse Hídrico

RESISTANCE AND RESILIENCE OF COFFEE PLANTATIONS TO WATER DEFICIT IN
THE SOUTH OF MINAS GERAIS: AN APPROACH THROUGH VEGETATION INDICES
ABSTRACT: The knowledge on functional characteristics (resistance, resilience, and others) of coffee plantations to
the duration and intensity of drought is of strategic importance, since some studies indicate limitation for coffee crop
and production in currently producing regions facing global warming. From this perspective, our objective was access
the resistance and resilience of coffee plantations to water deficit through the following vegetation indices: Land
Surface Water Index (LSWI), Normalized Diference Vegetation Index (NDVI) e Enhanced Vegetation Index (EVI),
obtained by remote sensing techniques in the southern region of Minas Gerais State, Brazil. The vegetation indices were
obtained from MODIS imagery (between 2003 and 2010). LSWI was used to define the duration and intensity of
drought, and NDVI and EVI to assess the responses of resilience and resistance of coffee plantation to water deficit. We
observed in 2003 and 2010 a higher duration and intensity of drought, according to the LSWI. And according to NDVI
and EVI, 2009 showed the lowest values of resilience and the highest resistance of coffee plantations to water deficit.
This information can be used to better define the critical values of intensity and duration of drought and for monitoring
physiological parameters such as coffee plantations, providing information to forecast potential impacts of future
climate scenarios and the definition of strategic actions for crop management in adverse environmental conditions.
Key words: Remote sensing, Climate Change, Drought, Water Stress
INTRODUÇÃO
Ao longo dos últimos anos, o aumento da concentração de gases na atmosfera, principalmente o dióxido de
carbono (CO2), tem intensificado o efeito estufa natural causando o aquecimento global. Nesta situação são previstas
alterações no sistema climático terrestre para as próximas décadas, como a elevação da temperatura média do ar e
mudanças em escala de macro, meso e de microclima relacionadas aos padrões de distribuição da precipitação (IPCC,
2007; LIN, 2007; CERRI et al., 2007). Porém, ainda são pouco conhecidas as possíveis conseqüências das mudanças
climáticas sobre o funcionamento de ecossistemas naturais e agrícolas, bem como as respostas ecológicas e
morfofisiológicas da vegetação a eventos de estresses ambientais.
As variações ambientais modificam as respostas morfofisiológicas ao nível foliar, alterando as propriedades
ópticas da vegetação e os padrões de reflectância das folhas e dos dosséis. Uma maneira de compreender essas respostas
é através da utilização das técnicas de sensoriamento remoto, permitindo monitorar a duração e a intensidade do
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estresse ambiental, a capacidade da veg
getação em se manter estável (resistênciaa) e sua habiliddade em retorrnar ao estadoo
normal após o estresse (resiliência) (BL
LACKBURN, 2007; FIELD
D et al., 1995; LEVIZOU ett al., 2005; RICHARDSON
N
et al., 2001; S
SIMS & GAM
MON, 2002).
A oobtenção e o correto
c
uso deessas informaações são fund
damentais parra compreendder o papel qu
ue os cafezaiss
exercem noss fluxos de matéria
m
e de energia
e
entre a superfície e a atmosferaa, bem como para verificaar a condiçãoo
fisiológica doo sistema de produção de café
c
frente àss variações am
mbientais. Nessse contexto, o objetivo deste estudo foii
analisar a ressistência e a reesiliência de cafezais
c
do suul de Minas Geerais, frente a eventos sazonnais de déficitt hídrico, bem
m
como a intennsidade e a duuração desses eventos no peeríodo de 2003 a 2010, atraavés de índicees de vegetaçãão obtidos porr
técnicas de sensoriamento remoto.
L E MÉTODOS
MATERIAL
Área de estuddo
O fo
foco deste esttudo foi a áreea corresponddente aos caffezais da região do sul de Minas Geraiis, delimitadaa
aproximadam
mente entre ass latitudes -22
2°15’ e -20°115’ e longitud
des -47°10’ e -45°10’ (Figgura 1). Os caafezais foram
m
identificadoss a partir de interpretação
i
visual de imaagens LANDS
SAT devidam
mente co-regisstradas com as imagens doo
sensor MOD
DIS (MODeratte Resolution Imaging Specctroradiometeer) dos satélitees ‘Terra’ e ‘A
Aqua’, obtidass do banco dee
dados de usoo livre da Agênncia Espacial Norte-Americcana (NASA), no site http:///modis.gsfc.nnasa.gov/.
Foraam selecionaados os pixels com 100%
% de cafezaal do MODIIS Terra e A
Aqua com resolução
r
de,,
respectivameente, 250m (6,25 ha) e 500m (12,5 ha), ppara os anos de 2003 a 2010. Os cafezaais analisados apresentaram
m
elevado índicce de biomasssa, ou seja, rep
presentavam llavouras com elevado vigorr vegetativo, oou com maiorr densidade dee
plantas, e em
m fase de produução.

Mapa de Minnas Gerais com
m a localizaçção dos cafezaais do sul do Estado. O quuadro representa em maiorr
Figura 1 – M
detalhe os pixxels de cafezaais com alta biiomassa, utilizzados neste esstudo.

Índices de veegetação
O prrimeiro índicee analisado fo
oi o NDVI (Noormalized Difference Vegeta
ation Index, R
ROUSE et al., 1974), usadoo
em numerossas aplicaçõess regionais e globais para estudar o esstado fisiológiico da vegetaação. Em virttude das suass
m relação à saturação,
s
dev
vido às múltiiplas camadass de um dosssel vegetativoo, sensibilidad
de a aerossóiss
limitações em
atmosféricoss e efeitos do solo (HUETE et al., 20022; XIAO et al.,
a 2004), foi utilizado o E
EVI (Enhanceed Vegetationn
Index, HUET
TE et al., 20002) para otim
mizar o sinal dda vegetação e minimizar as fontes de incertezas im
mputadas peloo
NDVI (LIU e HUETE, 1995), pois inclu
ui a banda do azul para a co
orreção atmosférica (XIAO
O et al., 2005).
Outrro índice utiliizado foi o LSWI (Land SSurface Waterr Index, XIAO
O et al., 20022), sensível ao
o conteúdo dee
água na vegeetação e à dissponibilidade de água da suuperfície. Com
m o aumento do conteúdo de água denttro das folhass
devido à pressença de um solo
s
úmido, ocorre uma dim
minuição da reflectância, reesultando no aaumento do vaalor do LSWII
(XIAO et al.., 2005). Quannto à resoluçãão temporal doos índices, tem
m-se 16 dias para os índicees NDVI e EV
VI e oito diass
para o LSWII.
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Variáveis avaaliadas
Os dados dos índdices de vegeetação foram filtrados no intervalo
i
de 25%
2
a 75% dda distribuição normal doss
valores extraaídos para cadda pixel, a fim
m de eliminar os valores esp
púrios. Foi identificado um
m total de 684 pixels, sendoo
cada pixel um
ma repetição para as análisses de duraçãoo e intensidad
de do déficit hídrico
h
e de rresistência e resiliência doss
cafezais ao ddéficit hídricoo, através dos índices de veegetação. A paartir desta filttragem, obtevve-se os valorees da média e
desvio-padrãão dos pixels ao
a longo dos anos.
a
Pelaa diferença enntre a média e o desvio-padrrão, definiu-see o valor míniimo em que a vegetação tem
m o seu limitee
para entrar eem situação dee déficit hídrico, sendo ess es valores igu
uais a 0,629, 0,389
0
e 0,0444 para NDVI, EVI e LSWI,,
respectivameente. Assim, foram
fo
selecion
nados os valorres abaixo desses limites para a identificaação da duraçãão (em dias) e
para os cálcuulos da intensiidade do déficcit hídrico.
A duuração e a inttensidade do déficit
d
hídricoo foram definid
dos, respectiv
vamente, pelo comprimento
o do segmentoo
e pela área aabaixo da interrceptação entrre as curvas dda série tempo
oral de LSWI com o valor da diferença entre a médiaa
amostral e o desvio padrãoo (σ) da série amostral
a
(Equuações 1 e 2).
ççã

(Equação 1))
(Equação 2))

mporal de LSW
WI e de σLSW
WI. As equaçõões 1 e 2 são ilustradas naa
A e B são os pontos de innterseção entrre a série tem
Figura 2.
Outrras variáveis analisadas forram as resposstas da vegetaação (a resistêência e a resilliência) frentee a eventos dee
estresse. A reesistência foi definida pela inclinação daa reta descend
dente após os picos
p
de máxiima das sériess temporais dee
NDVI e EVII, de modo quue uma maior inclinação daa reta descend
dente indica uma menor ressistência. A reesiliência, porr
sua vez, é a inclinação daa reta ascendente após limitte do pico de mínima das séries
s
tempora
rais de NDVI e EVI. Logo,,
quanto maiorr a inclinação da reta, maiorr a resiliência (Figura 2).
A siimilaridade enntre valores anuais
a
de duraação, resistên
ncia, resiliênciia e intensidadde foram com
mparados peloo
teste-t a P<0,,05, levando-sse em consideração um inteervalo de conffiança de 95%, definido com
mo 2 x σ.

B

B
B

o pela série dee EVI no perío
odo de 2003 a
Figura 2- Essquema das sééries temporaiis dos índices de vegetação, representado
2010. O quaadro B é um esquema
e
representativo de um pico de mínima, apóss a definição ddo valor limite de estressee
(σEVI). Em vvermelho estãão representad
das as áreas caalculadas abaix
xo do valor lim
mite de estressse.
DOS E DISCU
USSÃO
RESULTAD
Paraa as análises, foram consideradas a dur
uração e a inttensidade do déficit hídricco como as variáveis
v
maiss
importantes ppara explicar a resiliência e a resistência dos cafezais frente
f
à variaçção de fatoress ambientais, uma
u vez que a
água disponíível no solo é uma variável que encerra característicaas de precipitaação, temperaatura e balanço de radiaçãoo
solar. Verificcou-se que oss anos de 200
03 e 2010 foraam os de seca mais intensa e duradouraa (P<0,05) (F
Figura 3). Istoo
ocorreu, provvavelmente, devido
d
ao ano
o de 2009 ter sido caracteriizado como um
u ano sem ddéficit hídrico acentuado, o
que contribuuiu para o arm
mazenamento de água no soolo e sua totaal utilização em
e 2010, que apresentou um
u período dee
seca atípico,, corroboranddo com os dados
d
(não ppublicados) de balanço híídrico do sull de Minas Gerais.
G
Essass
informações relativas ao balanço hídriico foram basseadas em daados coletadoss na estação climatológicaa principal dee
Lavras (44° 559' 59 W e 21° 14' 43 S), in
ndicando elevaados déficits de
d armazenam
mento de água no solo, em 2010.
2
As iinformações sobre
s
déficit hídrico,
h
obtidaas através da análise de sérries temporaiss de LSWI para os cafezaiss
do sul de Miinas Gerais, são
s de fácil aq
quisição e de baixo custo, com importan
nte potencial ppara serem em
mpregadas naa
definição de valores críticcos de déficit hídrico. Essees valores crítticos represen
ntam o limiar entre condiçõ
ões normais e
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adversas, quue podem ocaasionar danos a mecanism
mos fisiológico
os das plantas de café, dim
iminuindo a resistência
r
doo
aparato fotosssintético, eleevando a resiistência à difu
fusão de gasees através doss estômatos ((DAMOUR et
e al, 2009) e
alterando o ccomportamentto fisiológico do cafeeiro ((DaMATTA et al, 2003; KANECHI
K
et al,1996; CAII et al, 2005)..
Esses danos fisiológicos podem resultarr em prejuízoss à produção de
d café.
Além
m de sua utiliidade na defin
nição de valorres críticos dee déficit hídriico, essa técniica pode ser empregada
e
noo
monitoramennto espaço-teemporal dessses valores, o que é im
mportante do
o ponto de vista da im
mplantação e
operacionalizzação de técniicas de manejo e de políticaas agrícolas que
q visem redu
uzir impactos negativos do clima sobre a
produção de café.
Durração

Intensidade

Figura 3 – D
Duração e intensidade do dééficit hídrico, ddefinidos pelaa série temporral de LSWI, aao longo dos anos
a
de 2003
a 2010. Os pontos indicam
m os valores an
nuais observaddos e as barraas, o intervalo de confiança de 95%.
A annálise dos vallores de resiliiência e resisttência, basead
dos nas séries temporais dee NDVI e EVI indicaram o
ano de 20099 com os mennores valores de resiliênciaa e as maiorees resistênciass dos cafezaiss às condiçõees de estressee
impostas pela época seca nos
n anos de 2005
2
e 2009, ssegundo os do
ois índices de vegetação (Fiigura 4). Este fato pode serr
uma respostaa tardia ao dééficit hídrico prolongado
p
doos anos de 20
006 e 2007, qu
ue podem terr induzido mecanismos quee
diminuíram a resiliência e elevaram a reesistência de 22007 a 2009.

Valores de resiistência e resiliência de cafe
fezais ao déficit hídrico, seg
gundo os índicces NDVI e EV
VI ao longo
Figura 4 – V
dos anos de 22003 a 2010. Os
O pontos ind
dicam os valorres anuais observados e as barras,
b
o intervvalo de confiaança de 95%.
Essee processo permitiu que a seca de 20009, relativam
mente menos intensa, tiveesse poucos impactos noss
processos funncionais dos cafezais,
c
ao mesmo
m
tempo em que permitiu um processo de “deharrdening”. Taiss fatos podem
m
ter levado oss cafezais do sul de Minass Gerais à um
ma condição fiisiológica men
nos apta paraa responder co
om ajustes noo
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nível de fluxos e de processos à deficiência hídrica severa de 2010, elevando a necessidade de mecanismos de
resiliência para reparar os danos causados por essas condições adversas.
Dessa maneira, pode-se dizer que a obtenção de índices referentes à resistência e à resiliência de cafezais, a
partir de séries temporais dos índices NDVI e EVI, possui importante potencial para a obtenção de parâmetros de
monitoramento fisiológico de cafezais, fornecendo informações para previsões de impactos potenciais em cenários
futuros e na definição de ações estratégicas de manejo da cultura em condições ambientais adversas. Isso se deve ao
fato de que os índices de vegetação, obtidos por técnicas de sensoriamento remoto, são importantes na definição de
respostas espectrais da vegetação resultantes das alterações morfofisiológicas que são bem expressivas diante de
situações de estresses, como eventos de déficit hídrico, devido à sua estreita correlação com vários parâmetros
biofísicos da vegetação (HUETE et al, 1988).
CONCLUSÕES
Ao longo do período analisado foi possível observar a sensibilidade de cafezais de alta biomassa do sul de
Minas Gerais ao déficit hídrico. Observou-se que esses sistemas, em geral, apresentaram uma baixa capacidade de se
manterem resistentes a eventos de estresse climático. Por outro lado, os dados sugerem que os cafezais podem
apresentar rápida resposta de resiliência aos impactos da seca, através de mecanismos de reparo, quando as condições
ambientais se estabelecem sem fatores de estresse.
As variáveis obtidas pelas técnicas de sensoriamento remoto são importantes ferramentas relacionadas às
respostas espectrais de cafezais à variabilidade de fatores ambientais, apresentando grande potencial para serem
utilizados para identificar condições de risco, bem como para monitoramentos das lavouras em escala regional.
Essas informações são fundamentais no desenvolvimento de modelos funcionais para previsão de uso da terra e
de produção de café em cenários de mudanças globais, podendo ser utilizadas no suporte de ações estratégicas que
visem reduzir riscos ambientais para a produção de café, tornando o sistema mais sustentável e minimizando os
impactos diretos e indiretos sobre os setores sócio-ambientais mais vulneráveis.
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