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Como o próprio título sugere, esta não é uma obra exaustiva sobre 
os diferentes tipos de análise de riscos, pois reúne uma série de 
estudos sobre de diferentes casos de riscos, em que preocupa 
descrever com suficiente detalhe, para cada um deles, a 
metodologia usada para analisar cada tipo de risco.

Ainda que, do ponto de vista metodológico, haja muitos aspetos 
comuns na análise dos diferentes tipos de risco, tal não significa 
que quando entramos na análise das caraterísticas concretas de 
determinado risco, não possam existir nuancespróprias, 
intrínsecas à sua especificidade, que merecem um tratamento 
particular.

Por isso, estamos convictos de que a edição desta obra será de 
grande utilidade para todos os investigadores que se dediquem às 
temáticas nela tratadas, uma vez que aqui poderão encontrar a 
metodologia que os ajudará a desenvolver a sua pesquisa e que 
poderá servir de suporte ao trabalho que pretendam realizar.
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p R E fáC I O

O IV Congresso Internacional de Riscos, realizado na cidade de Coimbra, 

em maio de 2017, deu origem a uma série de trabalhos científicos, alguns dos 

quais foram publicados sob a forma de artigos na revista Territorium, n.º 25 (II), 

dedicado ao tema “Riscos e Educação”. Os restantes trabalhos, que foram sub-

metidos e aceites para publicação, distribuem-se por quatro volumes da série de 

livros dedicada aos “Estudos Cindínicos” e que, como este tomo, versam sobre 

temas específicos.

A metodologia de “Análise de riscos” através de “Estudos de casos”, como o 

próprio nome indica, corresponde a uma obra de cariz didático, pois, através de 

doze diferentes estudos, dá conta de vários métodos de análise que, em função dos 

diversos tipos de risco abordados, podem ser usados não só para analisar o risco, 

mas também para gerir algumas das suas manifestações e, até, para mitigar as con-

sequências destas.

Como o próprio título sugere, esta não é uma obra exaustiva sobre os diferentes 

tipos de análise de riscos, pois trata-se de uma série de estudos de diferentes casos de 

riscos, que se preocupa em descrever, com suficiente detalhe, a metodologia que foi 

usada para analisar cada um desses vários tipos de risco.

Ainda que, do ponto de vista metodológico, haja muitos aspetos comuns na 

análise dos diferentes tipos de risco, tal não significa que quando entramos na aná-

lise das caraterísticas concretas de determinado risco, não possam existir nuances 

próprias, intrínsecas à sua especificidade, que mereçam um tratamento particular.

De facto, analisar riscos tão diferentes como o sísmico, ou o de movimentações 

em massa, ou aqueles que estão associados à vegetação, à precipitação e às condições 

climáticas ou, ainda, riscos industriais e ambientais, para referir apenas alguns dos 

que são abordados nesta obra, dá bem conta da diversidade dos aspetos que, como 

maior ou menor detalhe, podem ser tidos em conta na análise de riscos e, por con-

seguinte, da diversidade metodológica que será possível encontrar na sua análise, 

através dos exemplos apresentados neste volume.

Por isso, estamos convictos de que a edição desta obra será de grande utilidade 

para todos os investigadores que se dediquem às temáticas nela tratadas, uma vez 
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que aqui poderão encontrar a metodologia que os ajudará a desenvolver a sua pes-

quisa e que poderá servir de suporte ao trabalho que pretendem realizar.

Deste modo, por várias razões, justifica-se a publicação deste livro e a RISCOS 

sente-se orgulhosa de o poder incluir na sua Coleção sobre “Estudos Cindínicos”

Coimbra, 20 de julho de 2018

Luciano Lourenço
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Ainda que nem sempre os aspetos metodológicos sejam devidamente valoriza-

dos nos trabalhos científicos, o uso da metodologia adequada é fundamental não 

só para alcançar o objetivo proposto, mas também para o conseguir fazer com o 

mínimo dispêndio de tempo e de esforço, razões mais do que suficientes para que se 

lhe deva dedicar alguma atenção.

Ora, por essa razão e porque a metodologia para a análise de risco pode ser 

abordada sob várias perspetivas, nunca será por demais apresentar alguns exemplos 

desse tipo de abordagens.

Assim, nesta obra são divulgados vários exemplos de abordagens, através de di-

ferentes estudos de casos, que, entre outros, passam pela proposição de diversa me-

todologia, a qual poderá ser usada para fins variados, designadamente para: 

i. Gestão e mitigação do risco sísmico, desde a avaliação até ao planeamento 

de emergência; 

ii. Hierarquização de riscos de catástrofes, tendo por base um estudo compa-

rativo em Santos; 

iii. Delimitação de áreas de instabilidade em vertentes; 

iv. Emissão de alertas precoces para a humidade do solo no Brasil, usando 

dados de radar e de índices de vegetação; 

v. Verificação das condições climáticas e do uso da cobertura vegetal numa 

bacia hidrográfica no semiárido brasileiro, utilizando imagens Landsat; 

vi. Aplicação da transformada de ondeletas à precipitação do estado do Ma-

ranhão - Brasil; 

vii. Definição de limiares de precipitação responsáveis pela ocorrência desliza-

mentos na província de Gipuzkoa (País Basco); 

viii. Levantamento da profundidade, cor e textura de solos em áreas de risco a escor-

regamentos, com base no trabalho de campo em Ubatuba e Santos/SP , Brasil; 

https://orcid.org/0000-0002-2017-0854
mailto:luciano%40uc.pt?subject=
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ix. Avaliação de risco de exposição a nanopartículas fabricadas, através do mé-

todo de bandas de controlo;

x. Levantamento de riscos ambientais em sistemas de drenagem alterados pe-

los canais derivados multifuncionais;

xi. Aplicação de padrões abertos à gestão de risco, através de uma abordagem 

multidisciplinar;

xii. Avaliação e prevenção de riscos decorrentes de eventos meteorológicos ex-

tremos em Petrópolis, RJ - Brasil, através da análise e modelagem numérica 

da atmosfera.

A reunião deste conjunto de estudos permite mostrar a diversidade metodológi-

ca que pode ser aplicada à análise de riscos e, através dos estudos de casos apresenta-

dos, serve de exemplo para outros estudos que possam vir a ser desenvolvidos sobre 

os riscos aqui abordados.

Convicto de que este livro poderá ser útil a todos aqueles que se interessam 

pelos aspetos metodológicos que devem presidir à elaboração de estudos científi-

cos, a RISCOS também não teve dúvidas em o incluir na sua série sobre “Estudos 

Cindínicos”, na expectativa de que ele possa contribuir para ajudar a aumentar o 

conhecimento de quem nele vier procurar informação.

Que seja útil não sós aos investigadores, mas também  aos decisores, são os 

nossos votos! 
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Resumo: As questões relativas ás mudanças climáticas há muito têm ocupado 

a pauta de pesquisadores ao redor do mundo, em busca de respostas 

para tão cruciais questões. Um destes problemas é a degradação do 

meio ambiente, que, no âmbito da bacia do rio Serra Branca, PB, 

Brasil, em decorrência de causas naturais e pelas formas de produção, 

cada vez mais intensas, poderão levar a consequências irreversíveis, 

com risco iminente de supressão da cobertura vegetal e perda de 

solos, dentre outras implicações. Quando estas agressões ocorrem 

sob os efeitos das secas cíclica, como é comum no Semiárido bra-
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sileiro, os problemas se agravam potencialmente, por tratar-se de 

uma área, ambiental e socialmente frágil. Assim, como forma de 

entender a problemática da área foi realizado um monitoramento, 

através do processamento de imagens de satélite do período estuda-

do. Os resultados encontrados neste estudo mostraram que há uma 

forte relação entre as atividades humanas, a severidade do clima e 

a dinâmica da vegetação. Estes aspectos ficaram evidenciados no 

comportamento do albedo, na dinâmica da cobertura vegetal, por 

meio dos índices de vegetação e pela classificação e no comporta-

mento da temperatura de superfície.

Palavras ‑chave: Secas, impactos ambientais, recursos naturais.

abstract: Climate change issues have long occupied the agenda of researchers 

around the world in their search for answers to these crucial ques-

tions. One such problem is the degradation of the environment. 

This is caused by increasingly intense forms of production, whose 

impacts may lead to irreversible consequences, with an imminent 

risk of loss of fertility of agricultural land, and other implications. 

When these aggressions occur under the effects of cyclical droughts, 

as is common in the Brazilian semi-arid region, the problems could 

be aggravated since it is an environmentally and socially fragile area. 

Thus, to help understand the issues involved, the area was monitored 

by processing satellite images captured in the period studied. The 

results showed that there is a strong relation between human activi-

ties, the severity of the climate and the dynamics of the vegetation. 

These aspects were highlighted by the behaviour of the albedo, by 

the dynamics of the vegetation through SAVI and by the behaviour 

of the surface temperature. 

 

Keywords: Droughts, environmental impacts, natural resources.
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Introdução 

O debate a respeito das questões ambientais envolvendo cenários complexos é 

uma constante na atualidade, sobretudo quando abarca recursos como água, solo e 

vegetação, tendo em vista seu caráter prioritário e estratégico. Além disso, se admite 

que no trato com estas questões exista a necessidade de estudos que sejam abran-

gentes e, nesse contexto, é valiosa a adoção da bacia hidrográfica como unidade de 

estudo e planejamento, tendo em vista que integra a complexidade do ambiente, 

por possibilitar analisar as consequências da ação social sobre o meio, de forma 

sinótica (J. Tundisi, 2003, p. 3).

Problemas relacionados ao meio ambiente decorrem, na maioria dos casos, 

da ocupação do território, que tem ocorrido de forma desordenada, tendo como 

consequência o aumento da vulnerabilidade, devido a aspectos como desmata-

mento, ocupação inadequada, erosão e compactação do solo, assoreamento dos 

cursos d’água, dentre outros aspectos, potencializando a problemática à esfera do 

risco, conforme documento da Secretaria de Desenvolvimento Territorial SDT/

MDA(BRASIL, 2005, p. 9-10).

Junte a este cenário os efeitos das estiagens, um fenômeno de grande impacto 

no mundo (M. Kobiyama, et al., 2006), que afeta o equilíbrio ambiental das bacias 

hidrográficas, principalmente nas áreas ambientalmente mais frágeis, a exemplo do 

Semiárido brasileiro. As suas consequências afetam de forma intensa a população 

menos favorecida da zona rural. Como resultado, esta população passa a procu-

rar nos recursos naturais disponíveis, como a vegetação, formas de sobrevivência, 

transformando-a em lenha e carvão, o que resulta na ampliação da deterioração do 

meio (Melo et al., 2010; J. Marengo et al., 2001).

De acordo com dados do IPCC (Schneider et al., 2007), no Semiárido bra-

sileiro, a remoção da vegetação, as queimadas e o uso do solo de forma inade-

quada têm sido os principais fatores contribuintes da degradação ambiental, 

de vez que a redução da cobertura vegetal propicia diversos processos, entre os 

quais: a erosão, a redução dos caudais associados a fontes de água, aumento da 

evaporação potencial, fazendo com que o balanço entre a  retenção e a perda de 

água se torne deficitário.
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O manejo das atividades produtivas que previnam os impactos, nomeadamente a 

a perda de solo por erosão hídrica, e a prática de atividades nos limites de capacidade 

das propriedades rurais é imprescindível para a sustentabilidade das atividades de for-

ma racional, no sentido de assegurar a produtividade dos sistemas (Silva et al., 2002).

Outro aspecto a considerar é a gestão sustentável dos recursos hídricos, que no 

Semiárido se apresenta como prioritária, devido à escassez. Daí as pesquisas científi-

cas sobre os recursos naturais terem papel de destaque para quantificar o balanço hí-

drico e sua distribuição espacial e de seus componentes e usos (Tsouni et al., 2008). 

Dessa forma, estudos baseados em imagens de satélites ou de outras platafor-

mas de aquisição se constituem em uma alternativa com grande potencial, e vêm 

sendo aplicadas em escala operacional em extensões territoriais (Silva et al., 2005; 

J. Jensen, 2009), permitindo avaliar as mudanças ocorridas na paisagem de uma 

área num dado período, registrando as modificações ocorridas, a exemplo da dinâ-

mica da cobertura vegetal em cada momento. Os mesmos autores afirmam que o 

saldo de radiação é uma informação importante, visto que é variável básica para a 

estimativa de parâmetros como albedo, índices de vegetação e no cálculo do balanço 

de radiação, essenciais para a utilização racional dos recursos naturais existentes.

Para determinação destes índices o SEBAL (Surface Energy Balance Algorithm for 

Land) se constitui em uma técnica amplamente utilizada nos estudos dos valores do 

fluxo de calor e temperatura à superfície, entre outro parâmetro, para a investiga-

ções neste contexto (Bastiaanssen, 1998; Allen et al., 2002). 

Desta forma, o emprego dos parâmetros aqui usados se justifica, dado ao papel 

que cada um deles representa para o diagnóstico fiel das mudanças ocorridas em uma 

área de estudo. O albedo de superfície, por exemplo é um parâmetro biofísico em que 

a sua variação ocorre de acordo com o tipo de alvo sobre o qual a radiação eletromag-

nética. No caso da redução da cobertura vegetal, a variações do albedo é um excelente 

indicador de mudanças no cenário de uma bacia hidrográfica (Silva et al., 2005).

Por sua vez, o uso de índices de vegetação, tais como: o Índice de Vegetação da 

Diferença Normalizada (NDVI), o Índice de Vegetação Ajustado ao Solo (SAVI) 

e o Índice de Área Foliar (IAF) favorecem a obtenção e modelagem de parâmetros 

biofísicos da vegetação, como a área foliar, biomassa e porcentagem de cobertura do 

solo, com relevo para a região do espectro eletromagnético do infravermelho, que 
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permite conhecer importantes informações sobre a evaporação e a evapotranspira-

ção das plantas (Jensen, 2009).

O conhecimento da distribuição da temperatura à superfície permite avaliar a 

qualidade ambiental, as modificações que são feitas pelo uso da terra ao longo do 

tempo indicando ações de conservação ou de recuperação do solo, da vegetação e 

também dos recursos hídricos (Oliveira e Rosa, 2013). Ainda sobre a importância 

deste parâmetro em um dado lugar, Wanderley et al. (2014), afirmam que alterações 

na cobertura vegetal da superfície por intervenção natural ou antrópica, tem refle-

xos relevantes no microclima local, principalmente na temperatura. Por tal motivo, 

o uso das geotecnologias tem se afirmado como eficaz na estimativa de variáveis 

microclimáticas, as quais são utilizadas pelas esferas governamentais para a implan-

tação de políticas públicas de controle ambiental.

Finalmente, a classificação das classes de cobertura vegetal de uma área permite 

avaliar o grau de antropização ou qualquer outro impacto de um espaço, pois são 

causas problemas e de desequilíbrio ambiental, em especial devido ao desfloresta-

mento e à supressão de vários tipos de vegetação (Lima et al., 2018). Diante da 

problemática, torna-se imperativo o monitoramento das alterações na vegetação em 

bacias hidrográficas, ocasionadas por ações insustentáveis. Para tanto, deve-se lançar 

mão de técnicas que permitam a eficácia de tal acompanhamento para garantir a 

maior segurança nas tomadas de decisões quanto à preservação e ao uso do solo e da 

vegetação da área (Formigoni et al., 2011).

No âmbito da subbacia hidrográfica do rio Serra Branca, localizada no estado 

da Paraíba, pesquisas deste segmento são necessárias, pois a área se configura num 

espaço bastante diversificado, pela variedade de quadros geoambientais. Isto possi-

bilita diferentes formas de utilização do território, sobretudo, devido à imposição 

estabelecida pelo contraste determinado, mormente, pelos gradientes decrescentes 

das precipitações pluviométricas, desde o litoral semiúmido, passando por uma fai-

xa intermediária, até alcançar o Cariri semiárido.

Outros aspectos particulares da bacia estão presentes nos rigores do clima, no atra-

so tecnológico e na estagnação econômica, aliados à prática das atividades produtivas, 

onde têm papel destacado a agricultura de sequeiro e a pecuária ultra extensiva, que 

embora sejam atividades seculares da área, têm contribuído de forma decisiva para 
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explicar os impactos ambientais ali registrados, sobretudo frente a ocorrência de su-

cessivas estiagens, que aumenta a demanda por recursos naturais (Pereira et al., 2010).

Embora se trate de uma área de ocupação bastante antiga, nem este período, 

nem o espaço-tempo do estudo têm significado proeminente sobre os processos 

naturais, os quais são controlados pela escala geológica. Todavia, se estes processos 

tiverem a influência da ação do homem, que é capaz de empreender modificações 

no ambiente na escala histórica (Ross, 1996), torna-se válida a verificação do estado 

de conservação, partindo-se dos parâmetros propostos (Matallo Jr., 2001).

Neste contexto, como forma de conhecer a dinâmica espacial da área, procedeu-

-se a um estudo comparativo, com imagens Landsat de 1984 a 2016, portanto, 

com espaço-tempo de trinta e dois anos, de modo a determinar, de um lado o 

efeito da radiação solar sobre o meio, afim de conhecer seus impactos, de outro, a 

contribuição das atividades antrópicas sobre estes processos, de forma a favorecer o 

monitoramento e o planejamento do uso dos recursos nesta área, por intermédio de 

parâmetros supracitados. 

Objetivo

Ante o exposto, este trabalho teve como proposta analisar a influência das con-

dições climáticas e das atividades antrópicas sobre a cobertura vegetal em uma bacia 

hidrográfica no semiárido brasileiro, utilizando imagens Landsat, através do albe-

do e outros parâmetros ambientais, registrados na bacia hidrográfica do rio Serra 

Branca, comparando sua evolução temporal, em um período compreendido entre 

os anos de 1984 e 2016.

Metodologia

Neste trabalho, empregou-se o geoprocessamento por sensoriamento remoto or-

bital, por intermédio da técnica de processamento de imagens de satélite, Sistemas 

de informação Geográfica (SIGs) e dados de trabalho de campo. As imagens foram 
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selecionadas de acordo com a disponibilidade e qualidade do imageamento, sem 

levar-se em conta o período do ano, pois a variabilidade interanual das precipitações 

inviabiliza a escolha com base, apenas na época chuvosa. Cada cena passou por uma 

correção geométrica e, posteriormente, foram empilhadas e georreferenciadas. Em 

seguida, foram recortadas, para reduzir o tamanho do arquivo, e determinados o 

Datum e o Sistema de Coordenadas. O retângulo envolvente, que abriga a área de 

estudo está delimitado pelas coordenadas X1 (737186 E); Y1 (9162094 N) e X2 

(711746 E); Y2 (918 2164 N), Datum WGS 1984 e coordenadas UTM, zona 24.

Os parâmetros espectrais de uma dada área traduzem as condições em que a su-

perfície se comporta em relação à chegada da energia eletromagnética emitida pelo 

Sol (Fitz, 2008, p. 100). Este aspecto é sumamente importante, pois ele determina 

as quantidades absorvidas e refletidas de energia, tendo forte influência em todos os 

processos da dinâmica espacial, com maior ênfase no comportamento da vegetação 

e recursos hídricos. Assim, além de três índices de vegetação (SAVI, NDVI e IAF), 

foram ainda utilizados o albedo e a temperatura da superfície na caracterização am-

biental da bacia, mostrando a evolução destes índices ao longo do período estuda-

do, assim como a classificação que serviu para mostrar o impacto sobre a vegetação: 

•	 Procedeu-se à determinação do albedo de superfície, que indica o saldo 

entre a energia incidente e a refletida por um sistema, de modo que quanto 

maior for a percentagem de solo exposto maior será a taxa deste indicador. 

Obtém-se o cômputo do albedo da superfície ou albedo corrigido para os 

efeitos atmosféricos, pela equação:

Eq. (1)

Em que: (toα) é o albedo planetário, αρ é a radiação solar refletida pela atmosfe-

ra, que varia entre 0,025 e 0,04, mas para o modelo SEBAL, é recomendado o uso 

do valor de 0,03, com base em M. Bastiaanssen (1998) e τsw é a transmissividade 

atmosférica, para condições de céu claro.

•	 O NDVI configura um índice que está intimamente relacionado aos ín-

dices de pluviosidade de uma dada área, pois se reflete nas condições da 

biomassa, e, consequentemente, o vigor da vegetação. Silva et al. (2005), 

atestam que o NDVI é um índice bastante utilizado, o qual reflete melhor 
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as condições quando a vegetação está exuberante. Neste estágio, a planta 

absorve a maior parte da luz visível que a atinge, e reflete grande parte 

da luz infravermelha. Este aspecto encontra limitação na área em estudo, 

devido a condição caducifólia da vegetação da Caatinga. O índice é obtido 

a partir da razão das refletividades do infravermelho próximo (piv) e do 

vermelho (pv), através da equação: 

                    Eq. (2)

•	 O Índice de Vegetação Ajustado para os Efeitos do Solo (Soil Adjusted Ve-

getation Index - SAVI) busca amenizar os efeitos de background do solo, 

substituindo com certa vantagem o NDVI. Tem sido utilizado através da 

equação (Huete, 1988):

             Eq.(3)

Em que  ρIѵ e рѵ correspondem, respectivamente, às bandas do infravermelho 

próximo e do vermelho e L é uma constante, cujo valor mais frequentemente usado 

é 0,5 (B. Silva et al., 2005).

•	 O Índice de Área Foliar (IAF) é definido pela razão entre a área foliar de 

toda a vegetação por unidade de área utilizada por essa vegetação. Ele é 

um importante parâmetro biométrico para avaliar respostas de plantas a 

diferentes condições de ambiente e foi obtida por R. Allen et al. (2002):

              Eq. (4)  

●	 A temperatura da superfície (Ts), em graus Kelvin, foi determinada em 

função da radiância espectral da banda 6 (termal) e εNB através da seguinte Equação 

(R. Allen et al., 2002):

Eq. (5)

Em que K1 e K2 são constantes iguais a 607,76 W.m2 sr-1 μm-1 e 1260,56 K, 

respectivamente.

•	 Por fim, foi realizada uma classificação supervisionada, composta por cinco 

classes (vegetação semidensa, vegetação média, vegetação rala, Algaroba e 
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solo exposto) das cenas correspondentes a cada ano e depois, as áreas das 

categorias foram quantificadas, o que possibilitou a comparação entre a 

expansão e/ou redução territorial da cobertura vegetal de cada classe. 

Para o pré-processamento das imagens de satélite e elaboração dos modelos fo-

ram utilizados os softwares Erdas Imagine 9.1 e Arcgis 10. Para a elaboração deste 

trabalho, foram utilizadas imagens do Thematic Map do satélite Landsat 5, compos-

to por sete bandas espectrais, do Landsat 7 sensor ETM, composto por oito bandas, 

e Landsat 8 sensores OLI e TIRS, composto por onze bandas, cedidas gratuita-

mente por intermédio de acesso ao catálogo de imagens do Instituto Nacional de 

Pesquisas Espaciais (INPE) e do Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS). As 

cenas foram imageadas nas seguintes datas: 17/06/1984, 19/05/1985, 27/09/1986, 

15/08/1888, 08/03/1988, 10/05/1989, 27/12/1990, 18/06/1990, 08/08/1991, 

13/10/1992, 29/08/1993, 29/04/1995, 20/02/1996, 25/11/1996, 11/10/1997, 

20/09/1998, 08/04/1999, 17/10/1999, 13/04/2001, 22/10/2001, 22/06/2003, 

12/10/2003, 17/12/2004, 29/07/2005, 18/09/2006, 23/09/2008, 13/01/2009, 

28/10/2009, 22/04/2010, 10/12/2013, 27/09/2015. A metodologia empregada é a 

mesma utilizada por B. Silva et al. (2005), e proposta por M. Bastiaanssen (1998). 

Os dados pluviométricos são do município de Serra Branca, inserido na área de 

estudo. São do período 1984 a 2015, registrados diariamente por pluviômetro, e 

armazenados em bancos de dados da Unidade Acadêmica de Ciências Atmosféricas 

(UACA), da Universidade Federal de Campina Grande (UFCG). A partir destes 

dados diários, foram calculados os acumulados anuais, que serão utilizados para as 

análises comparativas com os índices já descritos.

Área de estudo

A bacia hidrográfica do rio Serra Branca (fig. 1) está localizada no Semiárido Pa-

raibano e abriga em seus limites parte dos municípios de São João do Cariri e Serra 

Branca. Sua extensão é de aproximadamente 453 km² e o comprimento da calha do 

rio principal se estende por cerca de 37 km da nascente, da localidade Duas Serras, 

até a foz, no rio Taperoá, em São João do Cariri-PB. 
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De acordo com a classificação climática de Köppen, o clima da bacia é do tipo 

Bsh (semiárido), caracterizado por insuficiência e irregularidade das precipitações 

pluviais e ocorrência de temperaturas elevadas. A precipitação pluvial média anual 

observada no período de 1962 a 2010 foi de 600 mm. A estação chuvosa se inicia 

em janeiro/fevereiro com término em maio. A temperatura média anual histórica é 

de 24 ºC e a umidade relativa média anual é de 57 % (Albuquerque et al., 2002). 

Segundo a Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais, CPRM (2005), é 

característica da área a presença de solos rasos, pouco porosos e predominantemente 

plásticos, subsolo derivado do embasamento cristalino, vegetação do tipo caduci-

fólia. O relevo da área é dissecado por uma rede hidrográfica exorreica, de padrão 

dendrítico e de densidade da ordem 0,55 %, considerada expressiva para uma área 

semiárida, conforme Hiruma e Ponçano (1994).

A vegetação original é do tipo Caatinga hiperxerófila variando, segundo An-

drade-Lima e Silva (1982), de arbustiva esparsa a arbustiva muito rala. Também é 

bastante intensa a ocorrência de cactáceas de várias espécies: xiquexique (Pilosoce-

fig. 1 ‑ Localização da Bacia Hidrográfica do Rio Serra Branca, PB, Brasil.
Fig. 1 - Location of Serra Branca river basin, PB, Brazil.
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reus gounellei [A. Weber ex K. Schum]); Macambira (Bromélia laciniosa [Mart ex 

Schultez f.]); Mandacaru (Cereus jamacaru DC.). 

Do ponto de vista econômico, trata-se de uma área com a produção centrada na 

agropecuária, onde se destacam: a bovinocultura extensiva, a caprinocultura e a agri-

cultura de sequeiro.  A distribuição das terras se caracteriza pela alta concentração, na 

qual os latifúndios maiores que quinhentos hectares se apropriam de metade das terras 

produtivas e representam, apenas, vinte e cinco por cento dos proprietários. Já a peque-

na propriedade, congrega setenta e cinco por cento dos donos de terra. A maior parte 

das propriedades rurais têm entre cinquenta e cem hectares. Estes aspectos são cruciais 

para a sustentabilidade da Bacia, pois nos dois extremos da posse da terra, formam-se 

elementos que imprimem um ritmo intenso à busca por recursos, contribuindo para 

a maior degradação do meio conforme documento da Secretaria de Desenvolvimento 

Territorial, do ministério do Desenvolvimento Agrário (BRASIL, 2005; Pereira, 2015).

Resultados e discussão

Um aspecto basilar para o equilíbrio ambiental da bacia em apreço é o regime 

de pluviosidade da área, que representa a retroalimentação hídrica do sistema e é, 

no caso da Caatinga, sujeito a oscilações bruscas, as quais podem ir a extremos de 

excesso ou escassez (fig. 2). Junte-se a estes aspectos as ações de ordem antrópica, 

a exemplo da retirada da vegetação nativa para fins comerciais (Teles et al., 2006), 

fato este que tem comprometido todo o ecossistema, desde a sua ocupação à época 

da colonização portuguesa, até aos dias atuais. Neste processo, percebe-se um ritmo 

exploratório intenso, que acaba por imprimir uma demanda por recursos naturais, 

muito além da capacidade de carga das propriedades, gerando aí, impactos de for-

ma, muitas vezes irreversíveis, ao solo e a cobertura vegetal.

No que concerne aos aspectos naturais da área, destaca-se a variação nos valores 

de precipitação, conforme mostra o gráfico da fig. 2, com destaque para a linha 

vermelha, que representa a média das precipitação entre 1985 e 2015. Destaque-

-se que a grande variabilidade interanual é consequência da interação entre vários 

processos e sistemas atmosféricos, como El Ninõ – Oscilação Sul, Zona de Conver-
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gência Intertropical e Vórtices Ciclônicos de Altos Níveis. Os anos mais favorecidos 

foram1985 (1163,2 mm), 1995 (806,5 mm) e 2006 (928,2 mm), que foram os 

anos com totais de precipitação mais elevados, enquanto 1990 (161 mm), 1998 

(134,2 mm) e 2012 (112,4 mm) foram os anos mais secos. Destaca-se ainda o facto 

de desde 2012 os totais pluviométricos se apresentarem muito abaixo da média. 

Determinação do Albedo

O albedo é largamente utilizado para demonstrar mudanças de cobertura da 

superfície do solo. Varia em função deste, de acordo com o tipo e o estado de 

umidade do solo e do ar e da quantidade e tipo de cobertura de nuvens (Machado 

et al., 2009). Na fig. 3 (a, b e c) mostram-se os albedos verificados na bacia do rio 

Serra Branca, para as datas referidas, com cenas correspondentes, tanto ao período 

chuvoso (fevereiro a maio), assim como em períodos de estio (agosto a novembro), 

a depender da disponibilidade da oferta de imagem. 

fig. 2 ‑ Precipitação anual acumulada para o município de Serra Branca – PB.
Fig. 2 - CAnnual precipitation for the municipality of Serra Branca – PB.
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fig. 3a ‑ Albedo de superfície para a bacia do rio Serra Branca, PB, entre 1984 e 1993.
Fig. 3a - Surface albedo for the Serra Branca river basin, PB, between 1984 and 1993.

Com base no que sugerem as imagens da fig. 3a, se pode constatar que as condi-

ções climatológicas e ambientais de superfície foram determinantes para o predomí-

nio de alguns intervalos de valores dentro do perímetro da bacia. Note-se que a faixa 

que concentra os valores 0,12 e 0,27 é registrada desde 1984 até 1990, excetuando-

-se as imagens de 1985 e 1986, as quais se encontram prejudicadas (cerca de 25 %) 

pela elevada cobertura de nuvem. Valores elevados, maiores que 0,5, aparecem com 

frequência no oeste e centro oeste do perímetro da bacia, independente da época de 

imageamento da cena, devido ao tipo de solo presente nestas áreas, cuja predomi-

nância é de Neossolo Quartzarênico e vegetação arbustiva rala, que propicia forte 

reflectância (Pereira, 2015). 

No que se refere aos valores de histograma para o mesmo período, contidos na 

Tabela I, verifica-se que poucos se alteram, a não ser pelos fatores já aludidos, ou 
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seja, as condições de clima e tempo que incidiram sobre o extrato vegetal.  Desta 

forma, valores mais expressivos são registrados apenas em 1989 e 1993, já que os 

picos, maiores que (1) de 1985 e 1986, se referem à ocorrência da cobertura de 

nuvens, como já citado. Há, ainda, outra explicação para os valores que extrapolam 

o valor de (1) na cena de 1989, o fato se deve ao registro de áreas com solos claros, 

na parte oeste da bacia, bem como a areia branca do leito seco dos rios, os quais têm 

refletância elevada.

tABELA i ‑ Níveis de Albedo para a Bacia do Rio Serra Branca entre 1984 e 1993.
Table I - Albedo levels for Serra Branca river basin between 1984 and 1993.

Albedo de Superfície

Datas Min Máx. Med. Datas Min Máx. Med.

17/06/1984 0,01 0,62 0,15 27/12/1990 0,07 0,69 0,25

19/05/1985 0,01 1,37 0,35 18/06/1990 0,01 0,45 0,13

27/09/1986 0,12 1,26 0,38 08/08/1991 0,01 0,62 0,24

15/08/1888 0,01 0,65 0,19 13/10/1992 0,01 0,67 0,28

08/03/1988 0,01 0,81 0,26 29/08/1993 0,01 1,02 0,23

10/05/1989 0,02 1,15 0,35 --- --- --- ---

Na fig. 3b pode-se notar a mesma tendência nos valores de albedo, mas é pos-

sível comparar as imagens de 1996 e 1999 e a variabilidade que ocorre dentro do 

mesmo ano, devido a distinção entre os períodos chuvoso e estio. Percebe-se que há 

uma mudança brusca, não apenas nos valores, mas principalmente, nos aspectos da 

paisagem, no que tange ao padrão da vegetação. 

No que diz respeito aos valores da Tabela II, é possível observar que os números 

de média registram um crescente entre 1995 e 1998, fato que reflete as condições 

ambientais da área, considerando-se, sobretudo os índices de precipitação. O ano 

de 1999 ainda apresenta valores elevados de albedo, como reflexo do período 

de estiagem anterior, e, a partir daí os valores médios tendem a se normalizar, 

situando-se na faixa entre 0,2 e 0,4, normais para as condições da Caatinga (Oli-

veira e Galvíncio, 2008).
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fig. 3b ‑ Albedo da superfície da bacia do rio Serra Branca, PB, entre 1995 e 2003. 
Fig. 3b - Surface albedo for the Serra Branca river basin, PB, between 1995 and 2003.

Albedo de Superfície

Datas Min Máx. Med. Datas Min Máx. Med.

29/04/1995 0,01 0,83 0,16 17/10/1999 0,01 1,1 0,44

20/02/1996 0,01 0,68 0,24 13/04/2001 0,01 0,7 0,20

25/11/1996 0,09 0,77 0,30 22/10/2001 0,02 1,62 0,48

11/10/1997 0,01 1,29 0,38 22/06/2003 0,01 0,52 0,15

20/09/1998 0,04 1,17 0,40 12/10/2003 0,02 1,27 0,42

08/04/1999 0,01 0,82 0,30 --- --- --- ---

tABELA ii ‑ Níveis de Albedo para a Bacia do Rio Serra Branca entre 1995 e 2003. 
Table II - Albedo levels for the Serra Branca river basin between 1995 and 2003.

Na fig. 3c, a maioria das cenas são dos meses mais secos, entre agosto e dezem-

bro. Ainda assim, os valores de albedo se mantiveram dentro da faixa que vai de 0,2 

a 0,4, pois os anos anteriores apresentaram chuva na média ou acima dela e, por 
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isso, a cobertura do solo se encontrava bem protegida, ensejando níveis de albedo 

nestes patamares, excetuando-se apenas a cena de outubro de 2009, cuja cobertura 

de nuvens compromete a análise. Até mesmo a vigência da atual estiagem, já con-

siderada a mais longa desde que se monitora o fenômeno das secas, com início em 

2012, provocou somente um pequeno acréscimo na faixa predominante do albedo, 

majorando-o para valores entre 0,3 e 0,4. 

 

fig. 3c ‑ Albedo da superfície da bacia do rio Serra Branca, PB, entre os anos de 2004 e 2016.
Fig. 3c - Surface albedo of the Serra Branca river basin, PB, between the years 2004 and 2016.

Os valores médios da área em estudo exibidos na Tabela III atestam as boas 

condições ambientais, condições estas de pluviosidade acima da média e solos úmi-

dos, fato que favorece ao albedo, com números que se situam entre 0,17 e 0,35, 

corroborando com as cenas da fig. 3c, excetuando-se tão somente a que corresponde 

ao ano de 2009, motivado pelo comprometimento da cobertura de nuvens.
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Índices de vegetação

Determinação Índice de Vegetação da Diferença Normalizada – NDVI

Os índices de vegetação usados neste estudo foram o NDVI, SAVI e IAF. Em 

que pese todos os índices tratarem dos aspectos relativos à cobertura vegetal, cabe 

destacar que entre eles existem diferenças sutis em suas abordagens. O NDVI, por 

exemplo, é o índice mais utilizado e, de acordo com especialistas, reflete melhor 

as condições quando a vegetação está exuberante. Neste estágio a planta absorve a 

maior parte da luz visível que a atinge e reflete grande parte da luz infravermelha. 

Por outro lado, quando a vegetação está deficiente, reflete mais a luz visível e menos 

a luz do infravermelho próximo.  Devido a esta propriedade, o NDVI está mais pro-

penso a erros de análise, especialmente, em uma área com condições de semiaridez, 

como neste caso particular (Silva et al., 2005). 

As cenas contidas na fig. 4 (a, b e c) expõe estas condições em um período que 

se registrou muita irregularidade no regime de precipitação, com períodos bastante 

favorecidos e outros extremamente escassos. 

A fig. 4a, mostra os NDVIs correspondentes aos primeiros nove anos da série 

em análise, nos quais, valores entre 0,3 e 0,6, considerados níveis normais para 

vegetação do tipo Caatinga predominam até 1986. A partir daí, é possível notar 

valores menores, entre 0,1 e 0,3, decorrentes das condições desfavoráveis de preci-

tABELA iii - Níveis de Albedo para a Bacia do Rio Serra Branca entre 2004 e 2016.
Table III - Albedo levels for the Serra Branca river basin between 2004 and 2016.

Albedo de Superfície

Datas Min Máx. Med. Datas Min Máx. Med.

17/12/2004 0,01 0,90 0,34 28/10/2009 0,01 1,88 0,48

29/07/2005 0,01 0,62 0,17 22/04/2010 0,01 1,41 0,35

18/09/2006 0,01 1,20 0,36 10/12/2013 0,02 0,69 0,25

23/09/2008 0,01 1,03 0,32 27/09/2015 0,01 0,60 0,24

13/01/2009 0,01 0,82 0,29 12/08/2016 0,01 0,59 0,21
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pitação, dos anos de 1987 e 1988, mas que mudaria no ano de 1989, com um total 

precipitado muito acima da média histórica, como pode ser observado no gráfico 

da (fig. 2). O fato de no ano de 1989 ter chovido acima da média, explica os valores 

entre 0,4 e 0,6 de NDVI em 1990, pois embora tenha registrado o início de uma 

seca, registrou níveis de cobertura vegetal expressivo. No entanto, logo em segui-

da, os valores pertinentes aos anos seguintes até 1993 foram extremamente baixos, 

mostrando a estrita relação entre os índices de precipitação, o uso da terra e o vigor 

da cobertura vegetal da Caatinga. Este quadro pode ser confirmado com os valores 

contidos na Tabela IV, onde se observa as mesmas tendências já elencadas. 

Na fig. 4b, apenas as cenas correspondentes aos anos de 1995 (bastante chu-

voso) e 04/1999 (em virtude da coincidência com a época das chuvas) registrou-se 

valores predominantes entre 0,2 e 0,5. Vale salientar que, a depender dos níveis de 

precipitação registrado, sobretudo, acima da média, a vegetação se mantém enfo-

fig. 4a ‑ NDVI para a bacia do rio Serra Branca, PB, entre os anos de 1984 e 1993.
Fig. 4a - NDVI for the Serra Branca river basin, PB, between the years 1984 and 1993.
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NDVI

Datas Min Máx. Med. Datas Min Máx. Med.

17/06/1984 -7,4 2,77 0,48 27/12/1990 -0,84 0,70 0,18

19/05/1985 -1,04 0,81 0,36 18/06/1990 -0,82 0,77 0,36

27/09/1986 -0,42 0,62 0,17 08/08/1991 -0,47 0,73 0,16

15/08/1888 -1,81 0,82 0,31 13/10/1992 -1,50 0,73 0,27

08/03/1988 -1,59 0,82 0,40 29/08/1993 -0,95 0,76 0,19

10/05/1989 -0,5 0,68 0,21 --- --- --- ---

tABELA iv ‑ NDVIs para a bacia do rio Serra Branca para o período entre 1984 e 1993. 
Table IV - NDVIs for the Serra Branca river basin for the period between 1984 and 1993.

fig. 4b ‑ NDVI para a bacia do rio Serra Branca, PB, entre os anos de 1995 e 2003.
Fig. 4b - NDVI for the Serra Branca river basin, PB, between the years 1995 and 2003.

lhada até por volta do mês de setembro. Por tanto, os valores precipitados e tempo-

ralmente bem distribuídos são, na escolha das cenas, muito mais relevantes do que 

a época da imagem. Quanto as demais cenas, desta figura, todas registraram valores 
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modestos, excetuando-se aquelas coincidentes com o tempo chuvoso, evidenciando 

um quadro de retirada da cobertura vegetal, seja por fatores naturais (levantamentos 

de campo mostraram que até 30 % da vegetação da Caatinga morreu com a vigên-

cia de 2 anos de seca), ou antrópicos.

tABELA v ‑ NDVIs para a bacia do rio Serra Branca para o período entre 1995 e 2003. 
Table V - NDVIs for the Serra Branca river basin between 1995 and 2003.

NDVI

Datas Min Máx. Med. Datas Min Máx. Med.

29/04/1995 -0,73 0,81 0,48 17/10/1999 -0,63 0,77 0,16

20/02/1996 -0,62 4,48 0,25 13/04/2001 -1,91 0,85 0,36

25/11/1996 -0,11 0,48 0,22 22/10/2001 -0,60 0,75 0,16

11/10/1997 -0,68 0,77 0,18 22/06/2003 -0,80 0,89 0,30

20/09/1998 -0,70 0,69 0,18 12/10/2003 -1,32 0,74 0,17

08/04/1999 -1,13 0,80 0,28 --- --- --- ---

A predominância de valores baixos também se evidencia nas médias contidas 

na Tabela V. Observe-se que valores médios entre 0,16 e 0,30 predominam na 

grande maioria das cenas, apontando para um quadro de déficit na cobertura do 

solo, que, à medida que se sucedem as estiagens prolongadas, tente a se agravar 

cada vez mais.

Na fig. 4c, a seguir, vê-se que o quadro de degradação da cobertura vegetal 

fica ainda mais evidente. Observe-se que a exceção do ano de 2005, que registrou 

precipitação acima da média e a cena corresponde ao mês julho, portanto a vege-

tação ainda se encontrava em pleno vigor os valores se situaram, massivamente, 

entre 0,3 e 0,7, o que representa um excelente índice. Para os demais anos, ainda 

que tenha havido chuvas acima da média até 2011, os valores foram muito baixo 

do que se costuma observar para a caatinga, acentuando esta tendência nos anos 

que se seguem, devido a prolongada estiagem que assola toda área semiárida do 

Nordeste Brasileiro.

O quadro de supressão da vegetação fica claro, a partir de 2010, conforme é 

mostrado nas médias da Tabela VI, com valores ínfimos, confirmando que é pos-
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fig. 4c ‑ NDVI para a bacia do rio Serra Branca, com registro de imagem entre os anos de 
2004 e 2016.

Fig. 4c - NDVI for the Serra Branca river basin, PB, between the years 2004 and 2016.

tABELA vi ‑ NDVIs para a bacia do rio Serra Branca para o período entre 2004 e 2016.
Table VI - NDVIs for the Serra Branca river basin for the period between 2004 and 2016.

NDVI

Datas Min Máx. Med. Datas Min Máx. Med.

17/12/2004 -1,41 2,18 0,20 28/10/2009 -2,92 0,78 0,24

29/07/2005 -5,75 0,87 0,44 22/04/2010 -2,9 0,79 0,24

18/09/2006 -1,20 0,86 0,27 10/12/2013 -0,25 0,28 0,10

23/09/2008 -1,79 0,79 0,29 27/09/2015 0,20 0,28 0,10

13/01/2009 -1,38 0,83 0,23 12/08/2016 -0,25 0,29 0,11

sível entender olhando-se o cenário das imagens dos anos de vigência da atual seca, 

nos quais a presença de vegetação com folha é quase nula e este aspecto fica evidente 

quando se analisa as cenas de índice de área folear.
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Determinação do Índice de Vegetação Ajustado para os efeitos do Solo – SAVI

As questões relativas à pressão sobre os recursos naturais, a exemplo da vege-

tação, das pastagens, da madeira e da lenha, se intensificaram ao logo do tempo 

e se acirram por ocasião das estiagens. Diante das dificuldades trazidas pelas 

secas, este é o preço que o ambiente da Caatinga paga, para seus habitantes 

alimentar os rebanhos e angariar recursos financeiros com a venda de lenha e 

madeira. A redução nos valores de NDVI e o elevado valor nas cenas corres-

pondentes ao albedo, ao longo destes trinta e dois anos coletados, são reflexo 

desta situação.

Contudo, em que pese ser o NDVI um recurso largamente utilizado nesta análi-

se, não raro, são atribuídas algumas limitações, sobretudo em áreas onde a vegetação 

enfrenta algum tipo de estresse.  Por isso, no intuito de dirimir dúvidas em relação 

ao comportamento da vegetação, procedeu-se a uma análise, através de outros índi-

ces, até mesmo como forma de comparação dos diagnósticos.

Neste sentido, o segundo índice de vegetação determinado para esta com-

paração é aquele ajustado para os efeitos do solo, que busca minimizar os 

efeitos de background, proposto por Heute (1988), chamado SAVI (Soil Ad-

justed Vegetation Index). Nele foi introduzido um fator, tendo por base o 

NDVI, para incorporar o efeito da presença do solo. A fig. 5 (a, b e c) apre-

senta o SAVI estimado para a bacia hidrográfica do rio Serra Branca entre os 

anos de 1984 e 2016, com o registro das mudanças ocorridas ao longo destes 

trinta e dois anos.

Nota-se que as alterações mais marcantes ocorreram no centro e em toda a faixa 

leste e noroeste da bacia, que consistiu numa perda de cobertura vegetal, decorrente 

do processo intenso de antropismo, fato este que pode ter influenciado no aumento 

de albedo destas áreas, como anteriormente demonstrado.

No que concerne às imagens do SAVI contidas na fig. 5a, percebe-se a mes-

ma tendência apresentada para o NDVI, mas um aspecto salta aos olhos. Trata-

-se das áreas mais antropizadas da bacia, as quais propiciam valores de índices 

de vegetação muito baixos, mesmo diante de anos chuvosos, ou imediatamente 

após estes. Exemplo disso são as cenas correspondentes aos anos de 1984 e 1988. 
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fig. 5a ‑ SAVI para a bacia do rio Serra Branca, com registro de imagem entre os anos de 
1984 e 1993.

Fig. 5a - SAVI for the Serra Branca river basin, between the years 1984 and 1993.

Note-se que apesar da predominância de valores entre 0.3 e 0.6, todas as áreas 

localizadas na região central da bacia (com antropismo mais acentuado) mostram 

valores entre 0.2 e 0.3. Quando a análise recai sobre imagens de meses com baixa 

precipitação, má distribuída temporalmente ou de anos menos chuvosos, estes 

números são mais inexpressivos ainda (0,15 e 0,2), conforme pode visto nas cenas 

entre 1990 e 1993.

Quando se analisa pela ótica dos números, esta realidade fica mais eviden-

te ainda, basta ver as médias dos três primeiros anos da série estudada, conti-

dos na Tabela VII. Para os anos que se seguiram, a situação não foi diferente. 

Veja-se que as médias, em nenhum dos anos ultrapassou 0,16 e a máxima não 

foi além de 0,70, denunciando que a problemática ambiental no âmbito da 

Bacia preocupa.
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Tabela VII - SAVI para a bacia do rio Serra Branca para o período entre 1984 e 1993.
Table VII - SAVI values for the Serra Branca river basin between the years of 1984 and 1993.

SAVI

Datas Min Máx. Med. Datas Min Máx. Med.

17/06/1984 -0,27 0,66 0,16 27/12/1990 -0,18 0,53 0,06

19/05/1985 -0,30 0,70 0,13 18/06/1990 -0,18 0,48 0,10

27/09/1986 -0,23 0,50 0,06 08/08/1991 -0,16 0,58 0,05

15/08/1888 -0,26 0,60 0,10 13/10/1992 -0,36 0,64 0,10

08/03/1988 -0,36 0,61 0,16 29/08/1993 -0,17 0,53 0,06

10/05/1989 -0,25 0,60 0,08 --- --- --- ---

fig. 5b ‑ SAVI para a bacia do rio Serra Branca, com registro de imagem entre os anos de 
1995 e 2003.

Fig. 5b - SAVI for the Serra Branca river basin, in the period between 1995 and 2003.

Nas cenas da imagem 4b, pode-se verificar valores muito modestos (0,2 e 0,4), 

mesmo em anos com pluviosidade na média ou acima dela, com exceção, apenas, 

da cena de 1995, cujos valores de precipitação foram expressivos.
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Pelo conteúdo da Tabela VIII, confirma-se os baixos índices da cober-

tura vegetal da bacia, pois os valores, considerando, não apenas as médias, 

se mostram ínfimos. Este fato, já relatado no NDVI, embora menos acen-

tuado, confirma os efeitos de uma década de chuvas extremamente escas-

sas. Como consequência, há uma pressão maior sobre o extrato vegetal, 

por parte da população humana e também dos rebanhos, daí justificar-se 

tais resultados. 

tABELA viii ‑ SAVI para a bacia do rio Serra Branca para o período entre 1995 e 2003.
Table VIII - SAVI values for the Serra Branca river basin for the period between 1995 and 2003.

SAVI

Datas Min Máx. Med. Datas Min Máx. Med.

29/04/1995 -0,23 0,61 0,16 17/10/1999 -0,31 0,69 0,07

20/02/1996 -0,34 0,65 0,09 13/04/2001 -0,33 0,63 0,12

25/11/1996 -0,03 0,39 0,07 22/10/2001 -0,30 0,74 0,07

11/10/1997 -0,36 0,73 0,08 22/06/2003 -0,24 0,55 0,09

20/09/1998 -0,21 0,62 0,07 12/10/2003 -0,30 0,69 0,07

08/04/1999 -0,40 0,66 0,11 --- --- --- ---

Com relação às cenas de SAVI da fig. 5c, com exceção da imagem de julho 

de 2005, cujos valores se mostram entre 0,2 e 0,6, em praticamente toda ex-

tensão da bacia, as demais cenas acompanham a tendência de baixos valores, 

mesmo que nos anos que se seguiram, até 2011, tenham registado valores de 

precipitação acima da média histórica.  Em contrapartida, após este período 

de chuvas generosas, tem-se registrado um período de longa estiagem e o 

reflexo pode ser constatado nos índices de vegetação, nos quais, nem mesmo 

se registra valores correspondentes à presença da população de Algaroba (Pro-

sopis juliflora Sw DC).

Da mesma forma que do ponto de vista da percepção, os valores contidos na 

Tabela IX não deixam dúvidas, bastando para tanto, examinarem as médias de 

todas as cenas. É possível constatar que os valores de índice de vegetação são baixos, 

como é o caso dos últimos três anos da série analisada.
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fig. 5c ‑ SAVI para a bacia do rio Serra Branca, com registro de imagem entre os anos de 
2004 e 2016.

Fig. 5c - SAVI for the Serra Branca river basin between the years 2004 and 2016.

tABELA iX ‑ SAVI para a bacia do para o período entre rio Serra Branca 2004 e 2016.
Table IX - SAVI values for Serra Branca river basin for the period between 2004 and 2016.

SAVI

Datas Min Máx. Med. Datas Min Máx. Med.

17/12/2004 -0,47 0,77 0,08 28/10/2009 -0,74 0,82 0,11

29/07/2005 -0,29 0,65 0,15 22/04/2010 -0,32 0,75 0,10

18/09/2006 -0,44 0,75 0,12 10/12/2013 -0,18 0,21 0,02

23/09/2008 -0,32 0,72 0,11 27/09/2015 -0,12 0,20 0,02

13/01/2009 -0,29 0,75 0,09 12/08/2016 -0,14 0,19 0,02
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Índice de área foliar (IAF)

O último índice de vegetação analisado foi o índice de área foliar (IAF), defini-
do a partir da área foliar de toda a vegetação por unidade de área, o qual possibilita 
o cálculo da biomassa.

A informação sobre a área foliar de um dado espaço é de fundamental im-
portância, por tratar-se de um parâmetro utilizado na avaliação do desenvolvi-
mento vegetal. A área foliar de uma dada espécie vegetal ou de um ecossistema 
está diretamente relacionada com a sua capacidade fotossintética e de obtenção 
da radiação solar, entre várias outras características (Allen et al., 2002). Desta 
forma, o índice de área foliar (IAF) é um indicador da biomassa, obtido de cada 
pixel da imagem, constituindo-se, portanto, em um índice biofísico. Como se 
trata de um subproduto do NDVI e SAVI, há uma forte correlação entre as 
análises dos resultados obtidos e a performance do conteúdo exibido nas cenas 
da fig. 6 (a, b e c).

Observa-se que os valores mostrados nas cenas da fig. 6a, com exceção dos anos 
de 1984 e 1988/3, variam entre 0,15 e 0,20. Valores estes que denunciam ausência 
de exuberância ou vigor na vegetação. Um aspecto que chama a atenção é a au-
sência de estudos na Caatinga, que sirvam de parâmetros de comparação com os 
índices aqui encontrados. Em duas pesquisas realizadas em uma região semiárida 
do Arizona, USA, ao serem estimado o IAF, por meio de imagens de satélite, foram 
observados valores próximos que variaram entre 2 a 5, a depender do tipo de solo 
e do relevo, mas com semelhanças aos valores máximos encontrados na Caatinga 
(Carvalho et al., 2017). 

Quando se analisa por meio dos valores, contidos na Tabela X, pode-se perceber a 
mesma tendência. Como exemplo, se podem citar as médias de 1984 e 1988, as quais 
mostram uma condição satisfatória, no que se refere ao estado da massa foliar, apresen-
tando valores em torno de 0,5. Estes valores estão 50 % menores do que encontrou 
Carvalho et al. (2017), em uma área de Caatinga preservada no estado do Ceará, Brasil.

Para as cenas da fig. 6b, nota-se a mesma tendência de baixos valores. Todavia, 
a cena que corresponde ao ano de 1995 destoa das demais, pois apresenta números 
que estão, predominantemente, entre 0,3 e 0,7, configurando um ótimo estágio do 
vigor da vegetação e, consequentemente, a presença de biomassa. 
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fig. 6a ‑ IAF para a bacia do rio Serra Branca, com registro de imagem entre os anos de 1984 e 1993.
Fig. 6a - IAF for the Serra Branca, river basin with image registration for the period 1984 to 1993.

tABELA X ‑ IAF para a bacia do rio Serra Branca para o período entre 1984 e 1993.
Table X - IAF values for the Serra Branca river basin for the period between 1984 and 1993.

IAF

Datas Min Máx. Med. Datas Min Máx. Med.

17/06/1984 0,01 1,33 0,43 27/12/1990 0,05 1,45 0,50

19/05/1985 0,02 1,50 0,41 18/06/1990 0,04 1,15 0,16

27/09/1986 0,05 1,28 0,10 08/08/1991 0,07 1,84 0,40

15/08/1888 0,08 1,11 0,17 13/10/1992 0,01 2,95 0,19

08/03/1988 0,09 1,30 0,43 29/08/1993 0,05 1,48 0,60

10/05/1989 0,08 2,16 0,13 --- --- --- ---

Este fato pode ser justificado pelo elevado índice de pluviosidade ocorrido neste 

ano, cujos valores ficaram muito acima da média histórica, como pode ser visto na 

fig. 2. Continuando com o exame à fig. 6b, a cena que corresponde ao ano de 1999, 
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em sua porção noroeste, assim como a de 2001, com distribuição espacial equâni-

me, registraram valores expressivos (entre 0,4 e 0,6) de biomassa, pela mesma razão, 

ou seja: valores elevados de pluviosidade.

fig. 6b ‑ IAF para a bacia do rio Serra Branca, com registro de imagem entre os anos de 1995 e 2003.
Fig. 6b - IAF for the Serra Branca river basin with image registration for the period 1995 tto 2003.

Quando a análise da fig. 6b tem como fundamento os valores médios, contidos 

na Tabela XI, o cenário continua o mesmo. Note-se que os números atestam as 

condições climatológicas e ambientais favoráveis, precedidas por quantidades gene-

rosas de chuvas, a exemplo dos valores correspondentes ao ano de 1995.

No que tange a análise das cenas contidas na fig. 6c, a que se liga ao ano de 2005, 

registra valores entre 0,4 e 0,7, computados como excelente, refletindo o ganho da ve-

getação, frente a uma situação hídrica favorável, para os padrões semiáridos. Este qua-

dro confirma, uma questão deveras importante, quando se trata das particularidades 

desta área de estudo, que é o elevado poder de regeneração da vegetação da Caatinga, 

bastando para isso fazer uma comparação com a cena do ano anterior.  
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tABELA Xi ‑ Valores de IAF para a bacia do rio Serra Branca para o período entre 1995 e 2003.
Table XI - IAF values for the Serra Branca river basin for the period 1995 to 2003.

IAF

Datas Min Máx. Med. Datas Min Máx. Med.

29/04/1995 0,08 2,21 0,42 17/10/1999 0,02 1,74 0,07

20/02/1996 0,01 1,22 0,13 13/04/2001 0,01 2,55 0,27

25/11/1996 0,02 0,74 0,09 22/10/2001 0,02 1,37 0,10

11/10/1997 0,02 1,20 0,10 22/06/2003 0,006 1,61 0,14

20/09/1998 0,09 2,43 0,19 12/10/2003 0,02 1,97 0,08

08/04/1999 0,01 1,28 0,23 --- --- --- ---

Nas demais cenas, até o ano de 2010, se registrou valores muito baixos de IAF, 

entre 0,2 e 0,4, mesmo sob um regime pluviométrico favorável. Este fato, já indica 

um intenso grau de antropismo, que se imprime sobre os recursos vegetais da bacia.

fig. 6c ‑ IAF para a bacia do rio Serra Branca, com registro de imagem entre os anos de 2004 e 2016.
Fig. 6c - IIAF for the Serra Branca river basin  with image registration for the period  2004 to 2016
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Note-se que somente se dispõe valores mais expressivos, nas margens dos canais 

mais proeminentes da rede de drenagem, que retrata os pixels referentes à população 

de Algaroba, que se trata de uma espécie exótica, introduzida pelo Estado brasileiro, 

no bioma Caatinga e que, portanto, não faz parte da vegetação nativa da área. O 

quadro de degradação da vegetação se confirma, quando se observam os valores 

contidos na Tabela XII, com ênfase nos últimos anos da série estudada.

tABELA Xii ‑ Valores de IAF para a bacia do rio Serra Branca para o período entre 2004 e 2016.
Table XII - IAF values for the Serra Branca river basin for the period 2004 to 2016.

IAF

Datas Min Máx. Med. Datas Min Máx. Med.

17/12/2004 0,02 1,83 0,10 28/10/2009 0,02 1,41 0,26

29/07/2005 0,01 1,11 0,38 22/04/2010 0,02 1,63 0,20

18/09/2006 0,02 1,08 0,25 10/12/2013 0,009 0,23 0,02

23/09/2008 0,02 1,10 0,22 27/09/2015 0,008 0,20 0,02

13/01/2009 0,02 1,80 0,13 12/08/2016 0,007 0,20 0,01

Determinação da temperatura de superfície

Para a obtenção da temperatura à superfície (Ts) são utilizadas a radiância es-

pectral da banda termal λ,6 L e a emissividade NBε, cujos resultados podem ser 

observados na fig. 7 (a, b e c) a seguir.  

As cenas de temperatura à superfície, contidas na fig. 7a, corroboram com os 

índices apresentados até este ponto do trabalho, a exemplo dos elevados valores de 

albedo, baixos índices de vegetação e baixos valores de IAF, sobretudo após 1988. 

Verifique-se que os valores menores que 30º domina o cenário até o ano de 1988. 

Já no ano seguinte, registra-se um aumento gradativo na temperatura alcançando 

fácil a casa dos 34º, fato este, motivado pelas modificações ocorridas na cobertura 

vegetal, mas também devido as sucessivas ocorrências de estiagens. O efeito des-

te registro também coincide com o no aumento significativo do albedo à mesma 

época, assim como a redução nos valores dos de NDVI e SAVI, sem mencionar os 
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fig. 7a ‑ Temperatura à superfície para a bacia do rio Serra Branca, com registro de imagem 
entre 1984 e 1993.

Fig. 7a - Surface temperature for the Serra Branca river basin, with image registration for the 
period 1984 to1993

baixos valores de índice de área folear. Este quadro, com bastante semelhança, foi 

encontrado por T. Oliveira e J. Galvíncio (2009), na bacia do rio Moxotó, semiári-

do pernambucano.

Para o ano de 1990, mesmo tendo chovido abaixo da média, se nota uma situa-

ção mais favorável à vegetação, pois as chuvas foram espacial e temporalmente me-

lhor distribuídas, com efeito notório sobre o extrato vegetal, que propiciou valores 

de temperatura mais amena. A partir daí as condições de tempo fizeram com que a 

temperatura se elevasse e atingisse valores na casa dos 38°, em 1992, como reflexo 

dos anos de seca prolongada, cujos efeitos são claros em todos os índices auferidos. 

Esta mesma tendência pode ser confirmada, através do conteúdo da Tabela XIII, 

como posto em sequência.  



171

Assim como exibe os mapas da fig. 7a, todos os valores de temperatura contidos 

na Tabela XIII têm relação com as condições de tempo, mas também com as va-

riáveis socioeconômicas ligadas à área de estudo. Desta maneira, a partir da década 

de 1980, assiste-se um agravamento nas condições ambientais, de tal forma que se 

passa a imprimir maior ritmo sobre a vegetação, fato este que se reflete nos valores 

de temperatura. Note-se que há sempre um crescente nos valores, os quais não 

recuam ao patamar anterior.

Nas cenas pertencentes aos anos de 1995 e 1996 da fig. 7b, ficam evidenciadas as 

condições próprias do retorno das chuvas, onde as temperaturas não ultrapassam os 28°, 

valores estes que se enquadram dentro da faixa de temperatura comumente registrada 

na área. Para as cenas restantes observa-se a mesma dinâmica, ou seja, as temperaturas se 

elevam em períodos estios e tornam-se amenas, quando da presença das chuvas.

Ainda sobre a fig. 7b, é esta oscilação entre tempo de chuva regular e tempo de 

seca que se presencia nas cenas de 1997, 1999 e 2003. Este foi um quinquênio que 

se iniciou muito seco, mas que a partir do ano 2000 passou a registrar chuvas acima 

da média. Ainda assim, dado ao uso dos recursos vegetais e a pressão de uma década 

inteira, percebe-se sinais de piora em todos os valores dos índices verificados. No 

caso da temperatura, a mesma atingiu valores superiores aos 30° de média, como 

visto na Tabela XIV.

tABELA Xiii ‑ Temperatura à superfície para a bacia do rio Serra Branca para o período 
entre 1984 e 1993.

Table XIII - Surface temperature values for the Serra Branca river basin, with image registra-
tion between 1984 and 1993

Temperatura à Superfície (TS) 

Datas Min Máx. Med. Datas Min Máx. Med.

17/06/1984 10,12 33,59 19,65 27/12/1990 22,59 37,39 33,26

19/05/1985 11,68 37,03 19,61 18/06/1990 20,39 30,87 26,81

27/09/1986 12,17 31,53 23,03 08/08/1991 21,25 49,28 31,58

15/08/1888 14,98 43,11 27,11 13/10/1992 12,00 39,58 35,58

08/03/1988 19,88 46,43 27,54 29/08/1993 12,77 39,39 24,28

10/05/1989 14,59 41,36 32,76 --- --- --- ---
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fig. 7b ‑ Temperatura à superfície para a bacia do rio Serra Branca, com registro de ima-
gem entre os anos de 1995 e 2003

Fig. 7b - SSurface temperature for the Serra Branca river basin, with image registration for the 
period 1995 to 2003.

Temperatura à Superfície (TS)

Datas Min Máx. Med. Datas Min Máx. Med.

29/04/1995 13,86 41,09 24,01 17/10/1999 12 51,52 33,92

20/02/1996 10 55,85 29,82 13/04/2001 20,84 44,63 28,22

25/11/1996 12 66,6 23,36 22/10/2001 12,05 43,14 26,56

11/10/1997 10,07 48,37 32,61 22/06/2003 17,37 42,73 25,76

20/09/1998 14,98 43,11 27,11 12/10/2003 10,82 51,55 33,69

08/04/1999 8,01 50,65 33,91 --- --- --- ---

tABELA Xiv ‑ Temperatura à superfície para a bacia do rio Serra Branca para o período 
entre 1995 e 2003.

Table XIV - SSurface temperature values for the Serra Branca river basin between 1995 and 
2003
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Nos valores exibidos na Tabela XIV, chama a atenção os valores médios até 

abril de 1999. Estes valores são bem característicos da área, todavia, a partir daí se 

registram valores acima dos 33º, e quando há uma diminuição, ela se situa bem pró-

ximo aos 30º, que são consideradas temperaturas muito elevadas. Este quadro tende 

a se agravar, pois, com exceção dos anos de 2005, 2008 e 2009, que registraram 

condições, as quais permitiram temperaturas com médias próximas aos 26º, nos 

demais anos estas mesmas condições propiciaram uma forte elevação nos valores de 

temperatura, como mostra a fig. 7c. 

fig. 7c ‑ Temperatura à superfície para a bacia do rio Serra Branca, com registro de imagem 
entre os anos de 2004. e 2016

Fig. 7c - Surface temperature for the Serra Branca river basin, with image registration for the 
period 2004 to 2016.

Os valores de precipitação mostrados na fig. 2, poderiam desmentir o compor-

tamento dos produtos aqui gerados, a partir do processamento digital de imagens, 

pois choveu em quase todos os anos da década de 2000 acima da média histórica, 
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tABELA Xv ‑ Temperatura à superfície para a bacia do rio Serra Branca para o período 
entre 2004 e 2016.

Table XV - Surface temperature values for the Serra Branca river basin between 2004 and 2016

e isto seria, a priori, razão suficiente para se ter índices de vegetação consistentes, 

mesmo para uma área semiárida, baixos valores de albedo e temperaturas até 28°, 

valor este tido como normal para a área em apreço.  Todavia, o uso excessivo empre-

endido sobre a bacia, a tornaram tão deteriorada que a resposta da vegetação é bas-

tante lenta e os 8 ou 9 meses do ano, que não chovem, são suficientes para agravar a 

situação.  A partir do ano de 2012, há um agravamento deste quadro, em razão da 

vigência da maior seca já vivenciada e que se arrasta até os dias atuais. Observe-se os 

valores de temperatura à superfície, contidos na Tabela XV.

Temperatura à Superfície (TS)

Datas Min Máx. Med. Datas Min Máx. Med.

17/12/2004 13,01 52,75 35,23 28/10/2009 9,42 55,3 34,11

29/07/2005 16,5 40,31 23,48 22/04/2010 8,36 55,31 34,12

18/09/2006 13,09 49,26 31,41 10/12/2013 10,24 56,94 40,76

23/09/2008 12 46,74 25,38 27/09/2015 12,84 54,76 38,63

13/01/2009 13,35 42,69 25,6 12/08/2016 13,43 53,26 37,03

As cenas dos anos de 2013, 2015 e 2016, contidas na fig. 7c, assim como os 

valores de temperatura contidos na Tabela XV, falam por si só. Diante dos resul-

tados é possível observar um quadro desolador, com temperaturas beirando os 40°, 

índices de vegetação inexistentes e albedo elevados, projetando um desfecho inima-

ginável para as condições ambientais da bacia do rio Serra Branca, na perspectiva 

da estiagem se prolongar.

Classificação supervisionada

A vegetação de uma área é fator sumamente importante no equilíbrio ambiental, 

assim como na sustentação dos recursos naturais renováveis. No que tange a tais con-
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dições, Beltrame (1994) afirma, que há um favorecimento à manutenção da umidade 

e da fertilidade do solo, em função do acúmulo de matéria orgânica. Tendo em vista 

tais questões, a dinâmica da cobertura vegetal foi monitorada ao longo de trinta e dois 

anos, na bacia do rio Serra Branca, através do registro de imagens de satélite, através da 

classificação supervisionada, cuja evolução é mostrada no gráfico da fig. 8.

fig. 8 ‑ Dinâmica da cobertura vegetal da bacia do rio Serra Branca entre os anos de 1984 e 2016.
Fig. 8 - Dynamics of the vegetation cover of the Serra Branca river basin between 1984 and 2016.

Ao analisar-se o comportamento das linhas do gráfico da fig. 8, percebe-se, que no 

início da série há uma realidade ambiental bem distinta dos anos seguintes, principal-

mente, até o final da década de 1990. Note-se que a bacia dispunha de uma cobertura 

vegetal que, se não era a ideal, ao menos se contabilizava bons remanescentes de ve-

getação semidensa e média, consequentemente valores mais baixos da ocorrência da 

classe rala e, por conseguinte, do solo exposto. Este quadro testemunharia uma leve 

recuperação desta vegetação de porte maior, entre os anos de 2003 a 2009, mas frente 

aos impactos (naturais e antrópicos), não mais alcançou os níveis do início da série 

temporal estudada. Por outro lado, as linhas que representam as classes, vegetação rala e 

solo exposto se sobrepuseram às demais, em quase todo o período de forma a refletir o 
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ônus do processo em curso. E ainda assim, nem mesmo este tipo de vegetação rasteira 

suportou os impactos, tanto o déficit hídrico, que se abateu sobre a área, desde 2012, 

quanto do aumento da demanda por lenha, madeira e forragem durante os anos estios, 

com destaque para os últimos seis. Como se percebe, apenas a classe da Algaroba (espé-

cie exótica, considerada invasora no bioma Caatinga), se manteve nos mesmos níveis, 

com variações devido ao corte, como forma de controle. Sobre o nível de ocorrência da 

Algaroba, manter-se estável se justifica, pelos locais que ela habita, ou seja: as manchas 

de solos úmidos às margens da rede de drenagem (Andrade et al., 2006).

Conclusão 

Os resultados alcançados pelo estudo mostraram que as condições de uso e, 

principalmente, as alterações do clima, produziram alterações na superfície, as quais 

possibilitaram um aumento do albedo no espaço-tempo das datas analisadas. Pode-

-se perceber que fatores que elevaram o albedo se confirmam em todos os outros 

índices analisados, mostrando a sensibilidade às condições de superfície que podem 

afetar este indicador de condições ambientais. Ainda assim, este foi o parâmetro 

que menos influência sofreu no período de estudo, o que pode demonstrar que há 

muito esta bacia já alcançou índices de degradação elevados. 

 Os demais índices analisados demonstraram haver uma progressiva supressão 

da cobertura vegetal, sobretudo nas áreas mais antropizadas da bacia, a exemplo das 

áreas contíguas aos rios, assim como em toda porção centro-leste. A comparação en-

tre os índices (NDVI, SAVI e IAF) mostrou que apesar de haver uma forte relação 

entre os valores de precipitação e a distribuição espaço-temporal destas com o esta-

do da vegetação, em muitos períodos contidos no espaço do estudo, a recomposição 

desta cobertura não se efetivou, devido a fatores antrópicos, tais como, a retirada de 

lenha e madeira para forragem e outros fins comerciais. 

Por outro lado, o aumento progressivo da temperatura à superfície evidencia um 

elevado estágio de degradação, não apenas do estado da vegetação, mas também do 

próprio equilíbrio ambiental, de vez que sob tais condições há um comprometimento 

da sustentação e da fertilidade do solo, e, por conseguinte, da produção. Outro as-
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pecto extremamente danoso é o risco que corre a oferta hídrica, diante de condições 

tão precárias em uma bacia de vital importância para os municípios que a compõe. 

O longo período de estiagem por que passa todo o Semiárido Brasileiro e em 

particular a áreas da bacia em análise, poderá desencadear um processo de degradação 

tão intenso que, mesmo diante uma década de precipitações acima da média, se vier 

a ocorrer, não será capaz de reparar os danos sofridos. Além de condições favoráveis, 

carecerá de ações de conservação e de manejo adequado para sua recomposição. 
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A publicação desta obra, além de satisfazer as naturais expectativas dos auto-

res que nela colaboraram, visou reunir e divulgar diferentes métodos de análise 

de riscos, através de estudos de caso, os quais, de uma forma genérica, passaram 

pela recolha de informação, pelo desenvolvimento de investigação científica, pela 

compilação de estratégias e, por vezes, pela emanação de orientações com vista à 

mitigação do risco estudado.

Ora, todos estes aspetos podem vir a ser de grande utilidade, tanto para os 

investigadores que queiram desenvolver trabalhos semelhantes, como, sobretudo, 

para as entidades governamentais e as autoridades de proteção civil que, em face do 

exposto, poderão sentir necessidade de, eventualmente, repensar e ajustar algumas 

linhas orientadoras das suas missões, bem como de reorganizar os seus planos de 

intervenção.

Por outro lado, os cidadãos comuns, porventura aqueles que estejam mais des-

pertos para a sua autoproteção, também poderão encontrar nesta obra informações 

úteis, que lhe permitem aprofundar os seus conhecimentos sobre diferentes aspetos 

da temática dos riscos. 

De facto, esta obra contempla vários desses aspetos, de que nos permitimos 

destacar, entre outros, os seguintes: 

•	 Metodologia de análise de riscos; 

•	 Caracterização de diferentes tipos de risco; 

•	 Diagnósticos, prognósticos e análises preventivas de catástrofes, enquanto 

plenas manifestações do risco; 

•	 Aplicação dos sistemas de informação geográfica à análise espacial e carto-

grafia de risco; 

•	 Modelos e software para previsão de ocorrências; 

•	 Planeamento de emergência;
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•	 Educação para a redução do risco; 

•	 Gestão participativa de segurança geradora de mudança de mentalidades; 

•	 Atitudes de superação; 

•	 Auxílio à tomada de decisão; 

•	 Mecanismos de informação pública; 

•	 Sistemas de pré-aviso à população; 

•	 Conjugação da educação, do planeamento e da gestão de risco, como for-

ma de tornar as sociedades mais resilientes às manifestações de risco.

Certamente que uma leitura atenta permitirá encontrar muitos outros aspetos, 

além destes que foram dados como exemplo, e que se revelarão preciosos para 

todos aqueles que pretendem aumentar os seus conhecimentos sobre os riscos e 

as suas manifestações.
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