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Os riscos hidrológicos e, em certos casos, os riscos meteorológicos 
estão associados à presença de água, em qualquer um dos seus 
estados: sólido, líquido ou gasoso e, quando tal acontece, podem 
ser tratados em conjunto, como é o caso nesta obra.
Deste modo, o livro “riscos hidrometeorológicos” remete-nos para 
uma abrangência global dos riscos ligados à água, quer para 
aqueles que se associam a certos eventos meteorológicos, capazes 
de produzir precipitações intensas, envolvendo grandes 
quantidades de chuva, ou seja, de água proveniente da atmosfera, 
caída num curto espaço de tempo e concentrada numa dada região 
geográfica, a episódios hidrológicos fluviais ou oceânicos, capazes 
de transportar enormes volumes de água sobre a superfície 
terrestre, tanto de água que, através de caudais volumosos, se 
escoa pelos rios e que, frequentemente, provoca inundações, que 
são das catástrofes naturais mais mortíferas que têm atingido a 
humanidade, quer de vagas, associadas a marés de tempestade, 
que varrem áreas costeiras, provocando igualmente elevado 
número de vítimas mortais e de desalojados.
Por conseguinte, este volume, ao caraterizar algumas das 
manifestações de riscos hidrometeorológicos, ajudará não só à 
melhor compreensão dos respetivos fenómenos, mas também 
poderá ser inspirador para o desenvolvimento de novos estudos 
relacionados com esta temática.
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Os riscos hidrometeorológicos associam certos eventos meteorológicos, capazes 

de produzir precipitações intensas, ou seja, grande quantidade de chuva, de água pro-

veniente da atmosfera, caída num curto espaço de tempo e concentrada numa dada 

região geográfica, a episódios hidrológicos fluviais ou oceânicos, capazes de transpor-

tar enormes volumes de água sobre a superfície terrestre, tanto de água que, através 

de caudais volumosos, se escoa pelos rios e que, frequentemente, provoca inundações, 

que são das catástrofes naturais mais mortíferas que têm atingido a humanidade, ou, 

então, de vagas, associadas a marés de tempestade, que varrem áreas costeiras, provo-

cando igualmente elevado número de vítimas mortais e de desalojados.

Será suficiente recordar um pouco da história do rio Amarelo, também conhe-

cido como Huang Ho, que é o segundo rio mais comprido da China, com cerca de 

5 500 km de comprimento e cuja bacia hidrográfica apresenta uma área próxima de 

752 000 km², para encontrar referência a nove grandes inundações históricas, como 

refere T. R. Tregear na sua obra A Geography of China.

Com tem sido referido, a inundação provocada por este rio, em 1931, é consi-

derada a catástrofe natural mais mortífera da história. O número de vítimas mortais 

foi estimado entre um e quatro milhões de mortos, decorrentes dos afogamentos 

provocados pela inundação propriamente dita, bem como das doenças e da fome 

subsequentes. Nesse ano a situação foi ainda mais grave do que é habitual na China, 

uma vez que todos os seus grandes rios, tais como o Iansequião, também conhecido 

por Rio Azul e Yangtzé, que é o maior rio não só da China, mas também da Ásia, 

ou o rio das Pérolas, também chamado Zhu Jiang, o terceiro maior rio da China, 

em cujo delta se localiza a cidade de Macau, e outros rios sujeitos a inundações fre-

quentes, como é o caso do rio Huai, por exemplo, causaram graves inundações nesse 

ano. Calcula-se que, entre julho e novembro desse ano, ficaram completamente 

inundados cerca de 88 mil quilómetros quadrados e parcialmente inundados mais 

de 20 mil quilómetros quadrados, o que mostra bem a extensão que estas inunda-

ções alcançaram. 

Anteriormente há registo de outras inundações importantes, de que referimos 

apenas a de setembro de 1887, por ser considerada a segunda catástrofe natural com 
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mais mortos, que se estimam ter matado entre 900 mil e 2 milhões de pessoas, o que 

só por si, mesmo sem considerar outros danos, como seja o número de desalojados 

ou a fome subsequente, dá bem conta das graves consequências da manifestação do 

risco de inundação.

As inundações, por vezes, estão associadas aos ciclones tropicais, conhecidos como 

tufões, no oceano Pacífico, e furacões, no oceano Atlântico, pelo que os ciclones são 

considerados como outro dos riscos hidrometeorológicos que mais mortes provoca, 

sobretudo quando atingem áreas densamente povoadas, nomeadamente da Ásia. 

Quando se deslocam sobre os oceanos, podem provocar ondas que chegam a atingir 

40 metros de altura, as quais, ao atingirem as áreas costeiras, têm efeitos profunda-

mente devastadores. Por sua vez, os ciclones quando passam a deslocar-se sobre os 

continentes, originam grandes inundações que causam elevado número de mortes. 

De entre eles, o ciclone tropical mais devastador e que corresponde a uma das 

catástrofes naturais mais mortíferas de que há registo, ficou conhecido por ciclone 

de Bhola. O ciclone formou-se na região central do Golfo de Bengala, em 8 de no-

vembro, e seguiu para norte, intensificando-se, tendo atingido o Paquistão Oriental 

(atual Bangladesh) e o estado de Bengala Ocidental, na Índia, de 12 para 13 de 

novembro de 1970. Provocou uma maré de tempestade, que inundou muitas das 

ilhas de pouca altitude, próximas da costa e no delta do rio Ganges, fazendo com 

que 300 000 a 500 000 pessoas tivessem morrido como consequência da passagem 

deste ciclone.

Um outro ciclone, registado em 25 e 26 de novembro de 1839, por isso muito 

anterior ao Bhola, e que ficou conhecido como o “Ciclone da Índia”, afetou o estado 

de Andhra Pradesh, na Índia. Este ciclone provocou uma onda que deverá ter tido 

uma altura aproximada de 40 metros, tendo destruído grande parte da vila portu-

ária de Coringa, onde cerca de 20 mil pessoas terão morrido afogadas no mar, e o 

número total das que perderam a vida, na sequência deste ciclone, foi estimado em 

300 mil, fazendo dele o segundo mais mortífero de que há registo.

Estes quatro exemplos, e muitos outros poderiam ser dados, são bem elucidativos 

das consequências e dos danos que a manifestação dos riscos hidrometeorológicos 

pode causar e, por conseguinte, da importância de que se deve revestir o estudo 

destes fenómenos.
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Felizmente, os danos provocados por estas situações que serviram de exemplo 

são excepcionais, pelo que os dez casos apresentados nesta obra dizem respeito a 

situações bem mais frequentes e, felizmente, com consequências bem menos graves, 

mas que, tendo em conta as diferenças resultantes da escala de análise, constituem 

bons exemplos de situações análogas às descritas e de outras que envolvem outros 

riscos hidrometeorológicos, uma vez que eles não se esgotam nos ciclones, nas inun-

dações e nas marés de tempestade.

Por outro lado, ao contrário do que o título pode sugerir, não se trata de uma 

obra que vise caraterizar, de forma sistemática, todos os riscos que podem ser agru-

pados sob este título, na medida em que apenas pretendeu reunir os trabalhos que, 

sobre esta temática, foram apresentados ao IV Congresso Internacional de Riscos.

De todas formas, não temos dúvidas de que este volume ajudará a caraterizar 

algumas das manifestações de riscos hidrometeorológicos, pelo que não só ajudará à 

melhor compreensão dos respetivos fenómenos, mas também poderá ser inspirado-

ra para o desenvolvimento de novos estudos sobre esta temática, razões pelas quais 

não houve qualquer objeção a incluí-la na série sobre “Estudos Cindínicos.

Coimbra, 31 de julho de 2018.

Luciano Lourenço
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De acordo com a terminologia da Estratégia Internacional para a Redução de 

Catástrofes, das Nações Unidas (UNISDR), os riscos hidrometeorológicos são de 

origem atmosférica, hidrológica ou oceanográfica, os quais podem ocasionar mor-

tes, lesões ou outros tipos de impactes na saúde humana, assim como danos nos 

bens e propriedades, perdas de meios de sustento e serviços, transtornos sociais e 

económicos e danos ambientais. Apresenta como exemplos os ciclones tropicais 

(também conhecidos como tufões e furacões), as cheias e inundações, as secas, as 

ondas de calor e as vagas de frio, e as tempestades costeiras. As condições hidro-

meteorológicas podem, ainda, constituir fatores que favorecem a manifestação de 

outros riscos, como movimentos em vertentes, erosão, incêndios florestais, pragas 

de gafanhotos, epidemias, transporte e dispersão de substâncias tóxicas e materiais 

de erupções vulcânicas. 

Segundo dados das Nações Unidas, na década de 2005 a 2014, mais de 85 % 

das catástrofes naturais tiveram origem hidrometeorológica, tendo neles perecido 

mais de 700 000 pessoas, num total de 1 700 milhões de afectados e com perdas 

avaliadas em 1,4 trilhões de dólares. Estas catástrofes, que registaram um acentuado 

acréscimo desde o início do milénio, serão agravadas pelas mudanças climáticas 

previstas, tornando-as mais frequentes e intensas.

O impacte da manifestação destes processos potencialmente perigosos depen-

de da presença humana e dos seus respetivos bens, assim como da capacidade da 

população lidar com estes fenómenos. Com efeito, as catástrofes ocorrem quando 

existe vulnerabilidade, que é definida pelas características ou circunstâncias de uma 

comunidade, de um sistema ou de bens e que são susceptíveis de sofrer danos. 

Ora, a vulnerabilidade, por se tratar de um conceito multidimensional, deriva de 

vários fatores: físicos, sociais, económicos e ambientais, dependendo dos níveis de 

desenvolvimento e da estabilidade social da comunidade ou da população afetada. 

https://orcid.org/0000-0001-8665-4459
mailto:adelia.nunes%40fl.uc.pt%0D?subject=
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As capacidades de antecipação e de reposta à manifestação do risco também são 

determinantes para as respectivas consequências e para o grau de perdas. 

Nestas circunstâncias, a avaliação do risco deve integrar não só a análise das 

características técnicas dos processos potencialmente perigosos, que abrange a sua 

localização, intensidade, frequência e probabilidade, mas também a análise da vul-

nerabilidade, que inclui as dimensões física, social, económica e ambiental, assim 

como o grau de exposição da população e dos seus bens. Tal conhecimento deve ser 

aplicado na prevenção e implementação de medidas adequadas, bem como numa 

resposta eficaz perante a manifestação do risco. 

Neste volume, abordam-se, numa dezena de capítulos, vários riscos hidrome-

teorológicos de Portugal e do Brasil, focando-se os dois primeiros na zona costeira 

de Portugal Continental. Por se tratar de uma área de grande dinâmica, devido à 

ação combinada de vários fatores, tais como: ondas, marés, correntes, vento, mo-

vimentos sedimentares e eventos meteorológicos excepcionais, incluindo tempesta-

des, com especial destaque para o “ciclone de 15 de fevereiro de 1941”, a par da sua 

crescente ocupação antrópica e, ainda, das mudanças climáticas globais, nesses dois 

primeiros capítulos analisa-se e classifica-se a vulnerabilidade destes territórios e 

propõem-se algumas medidas de intervenção. 

O terceiro capítulo, com o título “Alteração hidrotermal e estruturas geológicas 

como elementos potencializadores de risco geológico: exemplo do túnel do Joá, Rio de 

Janeiro, Brasil”, analisa o contributo de água termal no decréscimo da resistência 

local do maciço rochoso e o aumento do risco da queda de blocos. A presença desta 

alteração hidrotermal mostrou-se importante na definição de segmentos de maior 

risco, em termos da queda de blocos, e na delimitação, no interior do túnel, das 

áreas potenciais de risco de acidente. 

No quarto capítulo analisam-se as condições de circulação atmosférica de gran-

de escala, tanto à superfície como em altitude, para o mês de Abril de 2006, clas-

sificado como extremo em termos de precipitação (com mais de 189,7 % relativa-

mente à normal climatológica), na cidade de Salvador, Brasil. Para o efeito foram 

utilizados dados relativos à pressão do nível médio do mar e componentes do vento 

a 850 e 200 hPa, para diagnosticar as condições atmosféricas médias e anómalas de 

grande escala, considerando a base climatológica de 1979 a 2010.
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“Tipos de riscos e eventos danosos na porção norte do estado de Minas Gerais no ano 

de 2015” é o título do quinto capítulo, cujo objetivo principal é identificar os tipos 

de ocorrência e as catástrofes que afetaram a população de Minas Gerais, Brasil, nesse 

ano. Os resultados mostram que a área Norte de Minas Gerais sofreu danos signi-

ficantes, tanto em termos económicos como sociais, relacionados com um intenso 

período de seca e estiagem, em consequência da anomalia assinalada na precipitação.

No capítulo que se segue, o sexto, a variabilidade nos quantitativos de pre-

cipitação continua a ser elemento o climático/meteorológico analisado, desta vez 

pela influência que exerce nos diferentes tipos de cobertura ou na distribuição da 

vegetação, bem como no início das fases fenológicas e no período de crescimento. 

Tendo em consideração a diversidade na distribuição e nos processos de degradação 

que a vegetação tem vindo a assinalar nos últimos anos, no estado da Bahia-Brasil, 

o presente estudo tem como objetivo encontrar relações sazonais entre a resposta da 

vegetação à precipitação utilizando para o efeito, em regiões homogéneas, o NDVI 

(Normalized Difference Vegetation Index) e EVI (Enhanced Vegetation Index). 

A análise de Componentes Principais e de Clusters foram as metodologias 

usadas na “Avaliação da vulnerabilidade à inundação nas zonas críticas de Portugal 

continental”, título do sétimo capítulo deste livro. De acordo com os autores, esta 

metodologia permite identificar os hot spots, a partir dos quais 22 % das subsecções 

fluviais são consideradas com vulnerabilidade elevada a muito elevada e 56 % são 

classificadas com reduzida vulnerabilidade. Tendo em consideração a classificação 

da vulnerabilidade nas zonas críticas, concluíram que 7 % da área se caracteriza por 

uma vulnerabilidade elevada a muito elevada e 63 % da área com vulnerabilidade 

reduzida e muito reduzida. 

No oitavo capítulo, intitulado “Mapeamento de inundação em ambiente ur-

bano: uma análise baseada em geotecnologias e análise participativa”, são utiliza-

dos dados e técnicas de geotecnologia, trabalhos de campo, entrevistas e análises 

participativas com a comunidade local, na identificação e delimitação das áreas 

de inundação em vários bairros da cidade de Abaetetuba-PA (Mesorregião do 

Nordeste Paraense, Brasil). 

“Eventos de erosões em Bauru-Brasil, associados aos condicionantes atmosféricos” é o 

título do penúltimo capítulo, que tem como área de estudo o município de Bauru, 



localizado na Região Centro-Oeste do estado de São Paulo, Brasil, caracterizado 

por uma elevada suscetibilidade a processos erosivos. Com o objectivo de avaliar 

os dados relativos a eventos erosivos analisa-se a climatologia local e averigua-se a 

influência da variabilidade interanual, relacionada com fenómenos como El Niño 

e La Niña, ou com a convergência intertropical (ZCI), entre outros. Constataram 

que as fortes chuvas no período de primavera e de verão elevaram o risco de erosão 

tornando relevantes as variáveis climáticas que causam chuva nesse período.

O último capítulo, “Análise de susceptibilidade a alagamentos na bacia do lago 

Paranoá antes e depois da construção do setor noroeste - distrito federal, por meio de 

sistemas de informação geográfica – SIG” tem como objetivo determinar quais as 

áreas susceptíveis a alagamentos na Unidade Hidrográfica do Paranoá, nos anos 

de 1998 e 2016. Através do uso de ferramentas SIG, depois de definidas as variá-

veis envolvidas no fenómeno, fez-se a sua integração e análise, que se traduziram 

em mapas de susceptibilidade. O resultado obtido foi um aumento de aproxima-

damente 10 047 km2 de áreas susceptíveis a alagamentos. 

Trata-se, sem dúvida, de um livro de elevada utilidade para investigadores, de-

cisores públicos e estudantes, com interesse nesta matéria ou com responsabilidade 

na análise e gestão dos riscos.
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Resumo:  O objetivo do estudo é encontrar relações sazonais entre NDVI 

(Normalized Difference Vegetation Index) e EVI (Enhanced Vegetation 

Index), e a resposta da vegetação às precipitações em regiões homogêneas 

no estado da Bahia-Brasil. Utilizaram-se médias mensais de NDVI e EVI 

obtidas do sensor MODIS/Terra e médias mensais da precipitação de 

104 estações meteorológicas no período de 2001-2015. Empregou-se as 
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técnicas estatística multivariada ACP (Análise de Componentes Principais) 

e Análise de agrupamentos para obter os padrões de variabilidade espacial 

e correlações sazonais entre as variáveis. Em seguida, determinaram-se as 

regiões homogêneas de NDVI, EVI e  precipitações a partir do método 

hierárquico de Ward. A região foi dividida em 6 regiões homogêneas 

de índices de vegetação e precipitação. Obteve-se o mesmo número de 

grupos homogêneos para os índices, porém o tempo de resposta do 

NDVI e EVI  às precipitações não coincidiram. Ou seja, a resposta da 

vegetação a maior precipitação para o EVI ocorreu com defasagem de 

1 a 2 meses e para o NDVI de 1 a 5 meses.

Palavras ‑chave: EVI, NDVI, precipitação.

Abstract: The objective of the study is to find seasonal relationships between the NDVI 

(Normalized Difference Vegetation Index) and EVI (Enhanced Vegetation 

Index), and vegetation response to rainfall in homogeneous regions in 

the state of Bahia-Brazil. Monthly means of NDVI and EVI obtained 

from the MODIS/Terra sensor and monthly averages of the precipitation 

at 104 meteorological stations in the period 2001-2015 were used. We 

used the multivariate statistical PCA (principal component analysis) and 

cluster analysis techniques to obtain the spatial variability patterns and 

seasonal correlations between the variables. The homogeneous regions of 

NDVI, EVI and rainfall were then determined using Ward’s hierarchical 

method. The region was divided into 6 homogeneous regions of vegetation 

indexes and precipitation. The same number of homogeneous groups 

were obtained for the indices, but the response times of the NDVI and 

EVI to the precipitations did not coincide. That is, the response of the 

vegetation to the greatest precipitation for the EVI occurred with a lag 

of 1 to 2 months and for the NDVI of 1 to 5 months. 

 

Keywords: EVI, NDVI, precipitation.
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Introdução 

Situado ao sul do Nordeste brasileiro, o estado da Bahia compreende um terri-

tório de aproximadamente 600.000 km2, correspondendo a 36,41 % da área total 

da região. Com quase 15 milhões de habitantes, é o quarto estado mais populoso do 

Brasil e o mais populoso do Nordeste, (IBGE, 2015). Sua capital, a cidade de Salva-

dor, é uma das cidades do Nordeste com índices mais elevados de desastres naturais. 

A topografia da cidade, com encostas íngremes e vales profundos, aliada à ocupação 

desordenada do solo, torna Salvador vulnerável a impactos adversos causados por 

chuvas fortes (Santos, 2008). 

A precipitação é uma variável meteorológica complexa e importante que apre-

senta grande variabilidade espacial e temporal na região tropical. É a variável me-

teorológica com o maior número de observações, principalmente no Nordeste do 

Brasil (NEB). A cobertura vegetal do NEB é caracterizada por diversos padrões 

morfológicos que dependem da fisiografia e das condições climáticas. A porção se-

miárida da região destaca-se pela presença da formação de caatinga arbustiva, densa 

ou aberta que perde sua folhagem no período de estiagem, tornando a florescer no 

período chuvoso deixando a paisagem mais verde. Além dessa vegetação, destacam-

-se as florestas, a vegetação de praias, dunas e restingas, os cerrados, dentre outras 

(IBGE, 2004). 

Estudar o bioma baiano é uma tarefa árdua e complexa devido a sua diversidade 

e ao regime de chuvas do Estado. Portanto, optou-se por utilizar uma técnica que 

fosse eficaz, de baixo custo operacional capaz de fornecer informações relevantes so-

bre o bioma associando-o ao regime de chuvas do Estado. Neste contexto, a técnica 

estatística da Análise em Componentes Principais e de Agrupamentos, aplicada a 

dados de precipitação e de índices de vegetação é de grande valia no tratamento de 

dados, pois permite a definição de padrões espaciais e temporais das variáveis (Gong 

e Richman, 1995; Wilks, 2006; Amanajás e Braga, 2012).

O sensoriamento remoto (SR) permite a obtenção de imagens e outros tipos 

de dados da superfície terrestre, a partir de sensores a bordo de satélites meteoro-

lógicos. Sua utilização nas análises ambientais tem se tornado uma prática cada 

vez mais frequente, entre as diversas áreas de pesquisa. Portanto, visando avaliar o 
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comportamento espacial da cobertura vegetal do estado da Bahia, utilizou-se da-

dos do sensor MODIS/Terra (Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer), 

que disponibiliza produtos como os índices de Vegetação, capazes de evidenciar as 

modificações no estado da cobertura vegetal, utilizando para isso a combinação das 

bandas no vermelho e infravermelho próximo (Rosendo, 2005). 

Dentre os vários índices de vegetação mais utilizados atualmente encontram-se 

o EVI (Enhanced Vegetataion Index) e o NDVI (Normalized Difference Vegetation 

Index) obtidos a partir de produtos do sensor MODIS/Terra. O NDVI é bastante 

utilizado em diversos estudos sobre a vegetação, por sua fácil composição e por 

apresentar uma boa relação com a clorofila e outros pigmentos presentes na vegeta-

ção, responsáveis pela absorção da radiação solar na faixa do vermelho. Embora ex-

tremamente útil na estimativa de parâmetros biofísicos da vegetação, o NDVI apre-

senta problemas de saturação em áreas densamente vegetadas (Ferreira et al., 2008). 

Frente a esta limitação, autores têm proposto a utilização do EVI como alternativa, 

que nada mais é do que uma variação do NDVI, aprimorada quanto a correções de 

influências atmosféricas e do solo (Huete et al., 2002; Rudorff et al., 2007).

De modo geral, o clima exerce influência direta na dinâmica do meio ambiente 

e é dependente das condições de cobertura vegetal (Christofoletti, 1993). O regime 

pluviométrico pode alterar o início das fases fenológicas, como o período de cres-

cimento e a distribuição da vegetação. Considerando a importância da vegetação 

como um todo, o processo de degradação que a mesma vem sofrendo nos últimos 

anos e a diversidade na distribuição, espaço-temporal, da precipitação e vegetação 

presentes na Bahia, este estudo tem por objetivo buscar relações sazonais, entre os 

índices NDVI e EVI, como também a resposta dos mesmos às precipitações em 

regiões homogêneas do Estado.

Área de estudo

O estado da Bahia faz parte dos estados que compõem a região Nordeste do 

Brasil, é formado por 417 municípios, com uma população de 15.203.934 habi-

tantes (IBGE, 2016). Faz fronteira ao sul com os estados do Espírito Santos e Minas 
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Gerais, a oeste Tocantins e Goiás, ao norte Piauí e Pernambuco, a nordeste Alagoas 

e Sergipe e a leste é banhado pelo oceano Atlântico (fig. 1). Possui a maior extensão 

litorânea do Brasil, tendo cerca de 900 km banhados pelo oceano Atlântico. O cli-

ma tropical predomina em quase toda a Bahia, com temperaturas média variando 

entre 22° e 24 °C e índices pluviométricos anuais superiores a 1500 mm no litoral 

e inferiores a 1000 mm no interior, com a ocorrência de índices ainda mais baixos 

em determinadas regiões específicas, o que caracteriza a semiaridez encontrada em 

parte da região do vale do São Francisco (Neves et al., 2004). O relevo é constituído 

por planícies, vales, serras e montanhas com altitude entre 800 m e 1200 m (fig. 2a). 

O Estado possui uma cobertura vegetal bastante diversificada que vai desde a Ca-

atinga em toda a região norte, depressão do São Francisco e a serra do Espinhaço, 

deixando para o Cerrado apenas a parte ocidental e para a região sul e sudeste a 

Floresta Atlântica. As demais regiões do estado possuem cobertura vegetal do tipo: 

Atividades Agrícolas, Contatos entre tipos de Vegetação, Mata Caducifólia e um 

pequeno núcleo de Campos de Altitude (fig. 2b).

fig. 1 ‑ Localização geográfica do estado da Bahia.
Fig. 1 - Geographical location of the state of Bahia.
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O Estado foi selecionado para o estudo por apresentar grande extensão terri-

torial, fisiografia e bioma diversificado, o que lhe proporciona diferentes regimes 

climáticos. No entanto, a grande variabilidade espacial e temporal das chuvas da 

Bahia é decorrente da atuação de diferentes sistemas atmosféricos, tais como: a 

Zona de Convergência Intertropical (ZCIT), Zona de Convergência do Atlânti-

co Sul (ZCAS), Sistemas Frontais (SF), Distúrbios Ondulatórios de Leste (DOL), 

Vórtice Ciclônico de Altos Níveis (VCAN), brisas marítimas/terrestres e vale/mon-

tanha (Reboita et al., 2010; Dourado et al., 2013; Santos, 2016). Vale ressaltar que 

estes apresentam grau de intensidade variável, atuando em diferentes épocas do ano, 

por serem fortemente influenciados por fenômenos de escala maior, tais como EL 

Niño/ La Niña (EN/LN) e anomalias de Temperatura da Superfície do Mar (TSM) 

do Atlântico Tropical (Mollion e Bernardo, 2002,). 

Dados

Dados de Precipitação

Utilizou-se dados de totais médios de precipitação mensal para o período de 

2001-2015 (período comum de observações entre as variáveis em estudo) prove-

nientes de 102 estações/postos pluviométricos distribuídas ao longo do estado da 

Bahia. Os mesmos foram obtidos da Agência Nacional das Águas (ANA) disponí-

veis no site HidroWeb.

Dados de NDVI e eVI

As imagens mensais de NDVI e EVI foram extraídas a partir do sensor MO-

DIS/Terra, especificamente o produto MOD13A3, com resolução espacial de 1 km, 

para o período de janeiro de 2001 a dezembro de 2015, obtidas através do site 

REVERB/ECHO. Tais produtos encontram-se arranjados em mosaicos denomina-
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fig. 2 ‑ Relevo e espacialização das estações/postos pluviométricos para o estado da Bahia (a) 
(Fonte: Miranda 2005, adaptado pelo autor), Mapa da vegetação do estado da Bahia (b) 

(Fonte: IBGE, 1992, adaptado pelo autor).
Fig. 2 - Relief and spatial siting of rain stations for the state of Bahia (a) (Source: Miranda 

2005, adapted by the author), Map of the vegetation in the state of Bahia (b) (Source: IBGE, 
1992, adapted by the author).

a)

b)
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dos “tiles”. O estado da Bahia devido a sua grande extensão territorial encontra-se 

localizado nos tiles h13v09, h13v10, h14v09, h14v10.

Metodologia

Índices de Vegetação NDVI e eVI

Segundo Huete et al. (2002), os índices de vegetação são estabelecidos a de-

signar as propriedades da vegetação e conceder comparações espaciais e temporais 

confiáveis da atividade fotossintética terrestre e variações na estrutura da copa, além 

de proporcionar o monitoramento das variações sazonais, interanuais fenológica 

e parâmetros biofísicos da vegetação a longo prazo. Dentre os muitos índices de 

vegetação existentes o NDVI e o EVI podem ser relacionados como uns dos mais 

utilizados atualmente para estudar o vigor da vegetação. Ambos podem ser obtidos 

a partir de produtos do sensor MODIS/Terra. 

O NDVI reflete a intensidade do estresse hídrico, podendo variar de -1 a 1, seu 

cálculo é determinado a partir da proporção entre as refletâncias do canal visível e 

infravermelho próximo expressado por:

em que: IV e VIS são as medidas da refletância nas bandas espectrais do infraverme-

lho próximo (0,725 – 1,10 μm) e do visível (0,58 – 0,68 μm). 

Embora extremamente útil na estimativa de parâmetros biofísicos da vegetação, o 

NDVI apresenta problemas de saturação em áreas densamente vegetadas (Ferreira et 

al., 2008). Frente a esta limitação, autores têm proposto a utilização de outros índices 

como alternativa, a exemplo do EVI. O cálculo do EVI é dado pela equação abaixo:

em que: G = fator de ganho (2,5); = reflectância no infravermelho próximo; 

= reflectância no vermelho; = reflectância no azul; C1 = coeficiente de ajuste para 
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efeito de aerossóis da atmosfera para a banda do vermelho (6); C2 = coeficiente de 

ajuste para efeito de aerossóis da atmosfera para a banda do azul (7,5); L = fator de 

correção para a interferência do solo. Portanto, a introdução do espectro do azul na 

equação original, somada as constantes desenvolvidas, tornou o índice sensível à 

discriminação de variações estruturais na vegetação de áreas densamente vegetadas 

(Huete et al., 2002). Teoricamente esse índice varia de 0 (referente à vegetação sem 

folha ou solo exposto) a 1,0 (relativo à vegetação com folhas, sem restrições hídricas 

e na plenitude de suas funções metabólicas e fisiológicas).

Análise Multivariada

De um modo geral, a análise multivariada consiste em métodos estatísticos que 

analisam simultaneamente múltiplas medidas em cada indivíduo ou objeto sob in-

vestigação. A análise de componentes principais (ACP), desenvolvida por Karl Pe-

arson (1901), consiste essencialmente em reescrever as coordenadas de uma amostra 

em um novo sistema de eixo mais conveniente para a análise dos dados. Ou seja, re-

duzir a complexidade existente nos dados e ao mesmo tempo o número de variáveis 

que necessariamente devam ser consideradas. Esta técnica tem sido aplicada com 

frequência a séries de variáveis meteorológicas, para identificar e classificar padrões 

espaciais e temporais, a fim de interpretar fenômenos de interesse de maneira mais 

clara e simplificada (Araújo, 2005; Gong e Richman, 1995, Wilks, 2006,). Para a 

determinação das componentes principais, faz-se necessário calcular a matriz de 

variância-covariância () ou a matriz de correlação (R), encontrar os autovalores e os 

autovetores e finalmente calcular as Componentes Principais a partir da combina-

ção linear dos autovetores e as variáveis originais normalizadas. As regiões homogê-

neas foram determinadas a partir dos principais fatores comuns espaciais mais sig-

nificativos. Utilizou-se o método de agrupamento hierárquico proposto por Ward 

(1963) por apresentar melhor coerência espacial do regime de chuvas na região.

A partir da análise conjunta entre os índices de vegetação e a precipitação obte-

ve-se a resposta dos diferentes tipos de vegetação às precipitações. As imagens foram 

georreferenciadas com informações de NDVI, EVI e precipitação para a mesma 
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posição geográfica (latitude e longitude). Montou-se uma matriz M (p x q), onde 

as p linhas correspondem as 104 estações-postos/pontos de NDVI e EVI e as q 

colunas correspondem às 24 variáveis, ou seja, 12 médias mensais da precipitação e 

12 médias de NDVI e EVI para o período de 2001-2015.

Resultados e Discussão

A seguir são apresentados e discutidos a análise conjunta dos principais fato-

res comuns do EVI, NDVI e variabilidades mensais da precipitação no estado da 

Bahia. A análise teve como objetivo fazer uma partição simultânea das estações com 

os índices de vegetação em regiões homogêneas no bioma da região. 

Regiões Homogêneas da Precipitação e eVI

Foram retidas as três primeiras Componentes da precipitação e EVI que expli-

caram 89,43 % da variância total dos dados. O primeiro fator comum que explica 

39,34 % da variância de EVI e precipitação tem correlações positivas com a preci-

pitação superior a 0,8 (r > 0,8) de abril a setembro, e maiores que 0,6 (r > 0,6) com 

o EVI de maio a outubro (fig. 3). O padrão espacial associado a este fator apresenta 

contribuições positivas superiores a 1 na faixa litorânea leste e negativas inferiores a 

-1 em direção ao oeste da Bahia e vale do São Franciscano (fig. 4a). Para este fator o 

EVI apresenta, defasagem de 1 mês em relação à precipitação.

O segundo fator comum que explica 30,81 % da variância total, está correla-

cionado com o EVI (r > 0,6) de janeiro a maio e de setembro a dezembro. Já com a 

precipitação este fator apresenta baixas correlações nos meses de outubro a janeiro 

(fig. 3). A configuração espacial associada a este fator apresenta valores positivos 

estendendo-se de parte da região Oeste ao sul da Bahia, com contribuições mais 

elevadas superiores a 1 no sudeste do Estado. Nas demais regiões as contribuições 

são negativas inferiores a -0,5 o que indica período de pouca chuva e de menor 

índice (fig. 4b). A distribuição deste fator evidencia o regime de chuvas regulares no 
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sul e sudeste da Bahia, que possivelmente podem ser influenciadas pela atuação de 

sistemas frontais e ZCAS (Braga, 2000; Costa 2016; Santos, 2016).

O terceiro fator comum que explica 19,29 % da variância total da série de dados 

está fortemente correlacionado com a precipitação (r > 0,8) durante os meses de 

novembro a março. Entretanto, observa-se que este fator possui baixas correlações 

(r < 0,3) com o EVI nos meses de dezembro a abril (fig. 3). O padrão espacial deste 

terceiro fator apresenta altas contribuições superiores a 1 no extremo oeste baiano, 

as contribuições negativas inferiores a -1 são observadas no norte e nordeste do 

Estado (fig. 4c). Este fator evidencia as chuvas ocorridas nos meses de novembro a 

março, que segundo Reboita et al. (2010) às precipitações neste período na referida 

região podem estar associadas com a atuação da ZCIT, ZCAS, VCAN e SF.
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fig. 3 ‑ Cargas fatoriais rotacionadas (correlações) para os três primeiros fatores comuns 
temporais, que explicam 89,43 % da variância conjunta de EVI e precipitação no estado da 

Bahia (2001-2015).
Fig. 3 - Rotated factor loadings (correlations) for the first three common temporal factors, which ex-
plain 89.43 % of the joint variance of EVI and precipitation in the state of Bahia (2001-2015).

Através do método de agrupamento de Ward o estado da Bahia foi subdivido 

em seis regiões homogêneas (RH) de EVI e precipitação (fig. 5).

As Regiões Homogêneas RH1, RH4 e RH6 estão situadas no litoral do Estado, 

porém com regimes pluviométricos distintos, ou seja, na RH1 e RH4 as maiores 

precipitações ocorrem em média de abril a agosto, enquanto que na RH6 de no-
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fig. 4 ‑ (a, b, c). Padrões espaciais para os três primeiros fatores comuns rotacionados (esco-
res) do EVI e da precipitação no estado da Bahia (2001-2015).

Fig. 4 - (a, b, c). Spatial patterns for the first three rotational common factors (scores) of EVI 
and precipitation in the state of Bahia (2001-2015).

fig. 5 ‑ Regiões homogêneas da 
resposta do EVI à precipitação, para 

o estado da Bahia no período de 
2001-2015.

Fig. 5 - Homogeneous regions of the 
EVI response to precipitation, for the 

state of Bahia in the period 
2001-2015.
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vembro a junho. Nas referidas regiões as chuvas são mais regulares e predomina a 

cobertura vegetal Floresta Atlântica isto é, solo umedecido e vegetação em pleno 

vigor o ano inteiro, mesmo quando ocorre diminuição da precipitação. A RH2 

está localizada na porção central estendendo-se do Norte até o Sul do Estado, os 

maiores índices pluviométricos nessa região ocorrem de novembro a março, a ve-

getação predominante é do tipo caatinga, embora sejam encontrados outros tipos 

de vegetação tais como: Mata Caducifólia, Floresta Atlântica, Campos de Altitude 

e Contatos entre tipos de Vegetação. A RH3 compreende o extremo oeste baiano, 

apresenta cobertura vegetal do tipo Cerrado, Mata Caducifólia e Contatos entre 

tipos de Vegetação e a RH5 compreende o centro norte baiano, destaca-se por 

apresentar os menores índices pluviométricos do estado, possui cobertura vegetal 

do tipo Caatinga, além de Atividades Agrícolas e Mata Caducifólia (perdem suas 

folhas durante a estiagem).

A Tabela I apresenta uma síntese dos totais médios mensais da precipitação e 

EVI médio para as seis RH de EVI e precipitação, A análise quantitativa dos dados 

indica uma forte dependência do EVI com as variações da precipitação, à medida 

que a precipitação decresce ao longo dos meses o EVI também decresce em função 

da cobertura ao estresse hídrico. Pode-se observar que para as regiões onde as chu-

vas são mais regulares nem sempre os índices mais elevados se verificam no mês de 

maior chuva, ou seja, para um certo limite de precipitação a resposta da vegetação é 

mais lenta a exemplo das RH1 e RH6 que tem valores máximos de EVI dois meses 

após o valor máximo da precipitação. Para a caatinga (RH5) a resposta do EVI 

ocorre com defasagem de um mês após os máximos de precipitação. De modo geral, 

o crescimento mensal do EVI retrata a sazonalidade na fenologia da vegetação nas 

diferentes regiões, o aumento do índice com a precipitação corresponde ao início 

fenológico da mesma.

A análise comparativa das seis regiões homogêneas mostra que eventualmente 

a resposta da vegetação (EVI) às precipitações ocorre no mesmo mês, ou com 

defasagem de 1 a 2 meses (Tabela I). Esses resultados concorda em parte com 

resultados obtidos por Braga et al. (2006) quando fez uso de dados do AVHRR/

NOAA para avaliar a fração de vegetação no litoral do estado da Bahia no período 

de 1981-2000.
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Regiões Homogêneas de Precipitação e NDVI

A seguir é analisada e discutida a variabilidade do NDVI em relação à precipitação. A 

aplicação da ACP aos escores espacial e temporal do NDVI e precipitação mensal, resultou 

na retenção dos três primeiros fatores comuns que explicaram aproximadamente 90 % 

da variância total dos dados (fig. 6). O primeiro fator comum obtido da análise conjun-

ta entre as variáveis explicou 36,83 %, da variância total. A análise temporal deste fator 

mostra que às maiores correlações da precipitação r > 0,8 se verificam nos meses de abril a 

setembro e para o NDVI r > 0,6 de junho a outubro. As maiores contribuições positivas 

associadas a este fator encontram-se na faixa litorânea leste e contribuições negativas infe-

riores a -1 no oeste da Bahia e Vale do São Francisco (fig. 7a). Tanto para o EVI como para 

o NDVI o comportamento da vegetação segue o mesmo padrão, delimitando o setor leste, 

onde possivelmente as chuvas sofrem influências de sistemas meteorológicos, como DOL, 

brisas, ondas de leste, dentre outros (Molion e Bernardo, 2002; Santos, 2016).

tABELA i ‑ Totais médios mensais da precipitação e médias mensais do EVI para cada 
região Homogênea no estado da Bahia.

Table I - Monthly average precipitation totals and monthly EVI averages for each homogeneous 
region in the state of Bahia.

regiões   rH1 rH2 rH3 rH4 rH5 rH6

Período PrP eVi PrP eVi PrP eVi PrP eVi PrP eVi PrP eVi

Jan 79,30 0,35 92,42 0,38 128,74 0,49 120,85 0,36 69,12 0,37 107,26 0,58

fev 82,32 0,36 90,75 0,38 111,03 0,49 133,72 0,36 71,56 0,38 103,74 0,55

mar 85,52 0,39 109,23 0,39 134,32 0,48 156,93 0,41 63,09 0,39 127,31 0,55

Abr 152,50 0,42 86,65 0,36 67,93 0,44 223,94 0,45 60,20 0,39 120,71 0,54

mai 196,47 0,46 40,86 0,33 14,58 0,37 211,22 0,48 41,29 0,38 83,44 0,53

Jun 173,72 0,46 40,59 0,30 2,34 0,30 242,57 0,49 40,50 0,35 103,57 0,53

Jul 153,62 0,47 33,40 0,27 0,25 0,25 218,09 0,48 35,06 0,32 94,36 0,53

Ago 106,81 0,43 29,97 0,24 0,97 0,22 158,52 0,45 24,77 0,27 81,18 0,52

set 82,90 0,37 24,54 0,23 9,25 0,21 132,20 0,40 15,34 0,24 56,64 0,53

out 73,88 0,37 52,39 0,25 56,63 0,23 96,05 0,38 30,08 0,25 91,25 0,53

nov 67,88 0,34 107,61 0,31 153,99 0,35 91,47 0,36 54,94 0,30 134,88 0,56

Dez 46,63 0,33 106,88 0,36 161,70 0,45 83,68 0,33 67,85 0,33 110,91 0,56

resposta 2 meses coincide c/ a 
maior chuva 1 mês coincide c/ a 

maior chuva 1 mês 2 meses
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O segundo fator comum que explica 32,46 % da variância total apresenta altas 

correlações, r > 0,6 com o NDVI praticamente o ano inteiro de janeiro a junho e se-

tembro a dezembro. Para a precipitação as correlações são insignificantes. O padrão 

espacial do segundo fator apresenta valores positivos estendendo-se do oeste ao sul 

do Estado, com as maiores contribuições superiores a 1 centradas ao sul. Contribui-

ções negativas inferiores a -1 são observadas no norte e nordeste indicando período 

de pouca chuva e de menor índice (fig. 7b). Este padrão mostra que apesar da pouca 

correlação com a chuva não houve mudanças significativas na fenologia da vegeta-

ção do sul da Bahia onde predomina a vegetação Floresta Atlântica.

O terceiro fator comum, que explica 20,5 % da variância tem altas correlações 

com a precipitação (r > 0,8) de novembro a março. Porém este fator possui baixas 

correlações com o NDVI (r < 0,4) nos meses de novembro a abril e correlações 

insignificantes nos demais meses. A configuração espacial do terceiro fator mostra 

contribuições positivas nas regiões oeste e sul da Bahia, apresentando altas con-

tribuições superiores a 1 centradas no extremo oeste baiano (fig. 7c). Este fator 

evidencia as chuvas ocorridas nos meses de novembro a março.

Para a determinação das regiões homogêneas de precipitação e NDVI, utilizou-se 

a mesma metodologia aplicada para a análise do EVI, ou seja, o método de Ward 
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fig. 6 ‑ Cargas fatoriais rotacionadas (correlações) para os três primeiros fatores comuns 
temporais, que explicam 89,78 % da variância conjunta do NDVI e da precipitação no 

estado da Bahia (2001-2015).
Fig. 6 - Rotated factor loadings (correlations) for the first three common temporal factors, which explain 

89.78 % of the combined NDVI and precipitation variance in the state of Bahia (2001-2015).
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(1963), pois o mesmo apresentou resultados condizentes com o regime pluviomé-

trico da Bahia.  O Estado foi classificado em 6 sub-regiões em relação a variabilidade 

mensal da precipitação e NDVI (fig. 8).

As RH1, RH2 e RH6 apresentam características semelhantes, sendo RH1 e RH6, 

localizadas no litoral da Bahia, estendendo-se do norte até o sul, e a RH2 paralela ao 

litoral sul com um pequeno núcleo inserido na região central. Estas regiões possuem 

chuvas regulares e cobertura vegetal predominante do tipo Floresta Atlântica e Mata 

Caducifólia. As chuvas regulares e o tipo de vegetação predominante faz com que as 

regiões apresentem solo umedecido e vegetação verde o ano inteiro, como já discutido 

anteriormente para o caso do EVI. A RH3 compreende grande parte do extremo 

fig. 7 ‑ (a, b, c). Padrões espaciais para os três primeiros fatores comuns rotacionados (esco-
res) do NDVI e da precipitação no estado da Bahia.

fig. 7 ‑ (a, b, c). Spatial patterns for the first three rotational common factors (scores) of 
the NDVI and precipitation in the state of Bahia.
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fig. 8 ‑ Regiões homogêneas da 
resposta do NDVI à precipitação, 
para o estado da Bahia no período 

de 2001-2015.
Fig. 8 - Homogeneous regions of the 
NDVI response to precipitation, for 

the state of Bahia in the period 
2001-2015.

oeste, noroeste e sudoeste baiano. O bioma da região é formado por vegetação do 

tipo Mata Caducifólia, Contatos entre tipos de Vegetação, Caatinga e o Cerrado pre-

dominando. A RH4 situa-se no extremo Norte até a região central, tem vegetação 

característica predominante do tipo Caatinga, esse tipo de vegetação responde rapi-

damente as precipitações, porém a região apresenta outros tipos de vegetação como: 

Mata Caducifólia, Atividades Agrícolas e Contatos entre tipos de Vegetação, o que 

pode mascarar a cobertura Caatinga e a RH5 compreende as regiões Norte e Nordes-

te, apresenta os menores índices pluviométricos do Estado, nesta região predomina a 

cobertura Caatinga, além de Atividades Agrícola e a Mata Caducifólia.

A Tabela II apresenta os totais médios mensais de precipitação e NDVI médio 

para cada RH. A análise quantitativa conjunta dos dados indica uma forte depen-

dência do NDVI com as variações da precipitação, à medida que a precipitação 

cresce ao longo dos meses do ano, os valores de NDVI aumentam. Nas regiões onde 

as chuvas são mais regulares, solo com bastante umidade, o NDVI permanece quase 

constante durante vários meses, ou seja, para um certo limite de precipitação a res-

posta da vegetação é mais lenta a exemplo da RH6 (situada no litoral sul) que tem 

valores máximos de NDVI (0,84) cinco meses após o valor máximo da precipitação 

(129,66). O crescimento/ diminuição do NDVI com a precipitação deixa claro o 

início e o fim do ciclo fenológico da vegetação, ou seja, os eventos periódicos da 

vida da planta em função da sua reação às condições do ambiente.
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A comparação dos valores médios dos índices de vegetação em relação à pre-

cipitação, apresenta uma defasagem de 1 a 2 meses para o EVI (Tabela I) e de 1 

a 5 meses para o NDVI (Tabela II), isto pode estar relacionado ao fato do EVI 

apresentar em sua fórmula fatores de correção atmosférica (aerossóis), promovendo 

a redução das influências atmosféricas e do solo sobre a resposta do dossel vegetativo 

(Justice et al., 1998), dessa forma otimiza o sinal da vegetação, principalmente em 

áreas de biomassa mais densa. Segundo Huete et al. (2002) o EVI melhora algumas 

respostas do NDVI, por ser mais sensível as variações estruturais e arquitetônicas 

do dossel de fitofisionomias com maior densidade de biomassa, além da redução de 

influências atmosféricas e do solo.

A análise quantitativa conjunta dos padrões mensais do EVI e NDVI em relação 

às precipitações indica uma forte dependência dos índices, com o regime pluvio-

métrico em cada região. A evolução ou diminuição dos índices com as chuvas deixa 

claro o início e o fim do ciclo fenológico da vegetação. Para ambos os índices à 

medida que as chuvas vão diminuindo durante os meses do ano, os valores do EVI 

e NDVI decrescem em função da resposta da cobertura ao estresse hídrico. 

tABELA ii ‑ Totais médios mensais da precipitação e médias mensais do NDVI para cada 
região Homogênea do estado da Bahia.

Table II - Monthly average totals of the precipitation and monthly NDVI averages for each 
homogeneous region of the state of Bahia.

regiões   rH1 rH2   rH3 rH4 rH5 rH6

Período PrP nDVi PrP nDVi PrP nDVi PrP nDVi PrP nDVi PrP nDVi

Jan 94,14 0,52 108,70 0,71 118,36 0,71 75,03 0,62 60,94 0,43 95,14 0,80

fev 100,68 0,52 111,08 0,68 103,52 0,70 76,74 0,63 65,55 0,46 89,23 0,81

mar 111,02 0,57 133,27 0,73 125,33 0,70 70,85 0,65 55,08 0,47 119,89 0,82

Abr 178,01 0,61 123,59 0,74 68,81 0,70 62,17 0,67 56,53 0,48 113,18 0,84

mai 201,74 0,68 77,89 0,73 15,58 0,63 33,31 0,68 48,75 0,50 78,15 0,83

Jun 198,31 0,72 96,15 0,73 4,83 0,54 31,06 0,66 47,33 0,51 92,56 0,83

Jul 176,64 0,73 83,23 0,71 2,48 0,46 26,98 0,63 41,64 0,50 82,74 0,83

Ago 125,28 0,71 73,71 0,68 3,70 0,40 20,86 0,57 27,77 0,44 68,21 0,82

set 100,50 0,65 55,47 0,63 8,62 0,36 12,52 0,51 17,44 0,36 50,98 0,81

out 81,80 0,57 92,70 0,57 50,24 0,37 30,70 0,45 26,87 0,32 79,28 0,78

nov 76,31 0,54 134,78 0,62 138,27 0,52 64,67 0,48 43,09 0,35 129,66 0,76

Dez 59,86 0,53 121,84 0,69 144,39 0,66 77,04 0,57 57,41 0,39 101,91 0,79

resposta 2 meses 5 meses 1 mês 5 meses 4 meses 5 meses
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Os resultados encontrados nesta pesquisa, corroboram com os obtidos por 

Formigoni et al., 2011 que avaliaram o comportamento temporal do EVI em 

diferentes tipos de vegetação existentes no Nordeste Brasileiro. Os autores obser-

varam que os dados de EVI foram sensíveis aos diferentes tipos de cobertura. A 

vegetação do tipo Amazônia apresentou menor variação multitemporal dos valo-

res de EVI já à vegetação do tipo Caatinga apresentou maior variação. Enquanto 

que Galina et al. (2014) realizaram um estudo com o intuito de estabelecer uma 

análise comparativa entre os produtos EVI e IVDN e o crescimento das áreas des-

tinadas à agricultura no estado de Sergipe. Os autores verificaram que os menores 

valores obtidos pelos índices de vegetação analisados foram referentes à época 

de estiagem, quando o solo encontra-se exposto. Eles concluíram que o vigor da 

biomassa da vegetação é fortemente influenciado pela variabilidade espacial da 

distribuição da precipitação pluvial.

Assim como aqueles obtidos por Costa et al., 2017 que analisaram a dinâmica 

da variabilidade do EVI, dos diversos biomas presentes no estado da Bahia, atra-

vés da Transformada de Ondeletas (TO). Os autores observaram que o padrão 

fenológico da vegetação é condizente com o regime de chuvas e tipo de cobertura 

das regiões. Ou seja, Eles identificaram que nos anos onde ocorreram índices 

mais elevados de EVI houve associação aos maiores índices pluviométricos, nas 

diferentes regiões.

Conclusão 

A metodologia aplicada aos dados de EVI, NDVI obtidos do sensor MODIS/Ter-

ra e precipitações observadas no estado da Bahia, possibilitou as seguintes conclusões:

As correlações obtidas nas análises temporais para as diferentes regiões homogêne-

as indicam que a resposta da vegetação está diretamente relacionada às precipitações.

O tempo de resposta do EVI e NDVI em relação às máximas precipitações são 

variantes, ou seja, para o EVI a defasagem foi de 1 a 2 meses e para o NDVI de 1 a 

5 meses dependendo do tipo de vegetação. Para as regiões onde as chuvas são mais 

regulares e a cobertura vegetal é do tipo floresta, a resposta é mais lenta, devido 
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à umidade presente no solo e porte da vegetação, permanecendo em pleno vigor 

por vários meses, atingindo o máximo quando a precipitação começa a diminuir 

(Tabelas I e II).

De modo geral ambos os índices apresentaram resultados semelhantes, porém vale 

ressaltar que possivelmente o EVI apresenta melhor resposta que o NDVI, devido ao 

fato do mesmo levar em consideração a correção atmosférica, que otimiza o sinal da 

vegetação, principalmente em áreas de cobertura mais densa, o que pode estar rela-

cionado a variação do tempo de resposta obtido entre os índices na região estudada.
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Perante cenários futuros de alterações climáticas, com o consequente incremen-

to de catástrofes de cariz hidrometeorológico, torna-se urgente e prioritário reduzir 

o risco através de esforços sistemáticos destinados a analisar e a gerir os fatores cau-

sadores de catástrofes, assim como reconhecer a(s) vulnerabilidade(s), no intuito de 

proteger, de forma mais eficaz, as pessoas, as comunidades e os países, bem como 

os meios de subsistência, o património cultural e socioeconómico e os ecossistemas, 

incrementando, assim, sua resiliência. 

A resiliência refere-se à capacidade que um sistema, uma comunidade ou a so-

ciedade, quando exposta a riscos, detém para resistir, absorver, adaptar e recuperar, 

de maneira tempestiva e eficiente, dos efeitos desastrosos dessa manifestação de 

risco, através, por exemplo, da preservação e restauração das suas funções essenciais 

e das estruturas básicas. Para tal, a tomada de consciência, coletiva e individual, 

assume um papel determinante na redução das manifestações de riscos e das conse-

quências das catástrofes, permitindo a adoção de medidas/ações capazes de reduzir 

a vulnerabilidade, perante uma qualquer manifestação de risco. 

Como refere o “Marco de Sendai para a Redução do Risco de Catástrofes 2015-2030”, 

embora os fatores de risco possam ser locais, nacionais, regionais ou globais, os 

riscos têm características locais e específicas que devem ser compreendidas para 

determinar as medidas de redução a aplicar. Acrescenta, ainda, a necessidade do 

desenvolvimento de uma ação focada nos âmbitos intra e inter setoriais, que de-

verá ser promovida pelos Estados nesses quatro níveis (local, nacional, regional e 

global) e que se distribuirá por quatro áreas prioritárias: (1) compreensão do risco 

de catástrofes; (2) fortalecimento da governança na gestão do risco de catástrofes; 

(3) investimento na redução do risco para incremento da resiliência; (4) melhoria 

na preparação para a ocorrência de catástrofes, com o objectivo de providenciar 

uma resposta eficaz na reabilitação, recuperação e reconstrução. 
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De forma mais ou menos explicita, as conclusões dos trabalhos vertidos neste 

livro vão no sentido do anteriormente definido: “necessidade de identificar as 

áreas susceptíveis a riscos”; “de reconhecer as vulnerabilidades”; “urgência na rea-

lização de estudos de risco”; “prioridade na adoção de ações de planeamento pú-

blico no que se refere a infraestruturas e medidas mitigadoras, locais e regionais”; 

“soma do conhecimento científico e a participação da população no diálogo e 

transferência de saberes”; “necessidade de estabelecer relações de confiança que 

deverão ser alimentadas com diálogo e partilha de opiniões entre os diferentes 

grupos e agentes envolvidos no processo da tomada de decisão”; e “utilização dos 

Sistemas de Informação Geografica (SIG) como uma ferramenta de suporte ao 

planeamento e à gestão do território”.

Fica, assim, a expectativa de que o presente livro inspire mais investigadores 

e decisores a participarem na crescente avaliação e gestão dos riscos, no ensejo de 

que possamos enfrentar os desafios atuais, bem como os futuros e, em particular, os 

relacionados com os contextos de grandes e profundas incertezas, relativas não só 

aos riscos analisados, mas também a outros emergentes.
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Os riscos hidrológicos e, em certos casos, os riscos meteorológicos 
estão associados à presença de água, em qualquer um dos seus 
estados: sólido, líquido ou gasoso e, quando tal acontece, podem ser 
tratados em conjunto, como é o caso nesta obra.

Deste modo, o livro “riscos hidrometeorológicos” remete-nos 
para uma abrangência global dos riscos ligados à água, quer 
para aqueles que se associam a certos eventos meteorológicos, 
capazes de produzir precipitações intensas, envolvendo grandes 
quantidades de chuva, ou seja, de água proveniente da atmosfera, 
caída num curto espaço de tempo e concentrada numa dada 
região geográfica, a episódios hidrológicos fluviais ou oceânicos, 
capazes de transportar enormes volumes de água sobre a superfície 
terrestre, tanto de água que, através de caudais volumosos, se 
escoa pelos rios e que, frequentemente, provoca inundações, que 
são das catástrofes naturais mais mortíferas que têm atingido a 
humanidade, quer de vagas, associadas a marés de tempestade, que 
varrem áreas costeiras, provocando igualmente elevado número de 
vítimas mortais e de desalojados.

Por conseguinte, este volume, ao caraterizar algumas das 
manifestações de riscos hidrometeorológicos, ajudará não só à 
melhor compreensão dos respetivos fenómenos, mas também 
poderá ser inspirador para o desenvolvimento de novos estudos 
relacionados com esta temática.
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