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RESUMO: O Município de Petrolina-PE está inserido no semiárido brasileiro, região 

Nordeste, e é considerado o maior polo de fruticultura irrigada do País, apresentando 

grande importância econômica, social e ambiental. Porém, um grande problema dessa 

expansão é a qualidade e preservação do meio ambiente. Nesse contexto, objetivou-se 

avaliar mapas temáticos do uso e cobertura do solo através do monitoramento 

multitemporal de parâmetros biofísicos: albedo, NDVI, SAVI, IAF e MNDW; e da 

classificação, por meio de técnicas de geoprocessamento utilizando imagens de satélite 

para a região de Petrolina-PE, no período de 1988 a 2018. Utilizou-se dados 

complementares da estação meteorológica automática e de dados de satélite: temperatura 

média do ar (Tar, ºC), umidade relativa do ar (UR, %), pressão atmosférica (Po, kPa), 

precipitação pluviométrica (mm). Para construção de mapas temáticos da classificação 

utilizou-se o projeto intitulado Mapeamento Anual da Cobertura e Uso do Solo no Brasil. 

Utilizou-se a estatística descritiva para determinar as diferenças dos parâmetros biofísicos 

e a quantificou em km2 as classes de uso do solo. Observou-se para os distintos usos e 

ocupações do solo os valores de albedo na caatinga de 0,00, a 0,50, onde o menor valor se 

ocorreu na caatinga e o maior a áreas de Solo exposto. Nos índices de vegetação, o NDVI 

a sua média foi diminuindo na sequencia das datas, variando de 0,61 a 0,20, para as datas 

de 25/05/1988 e 16/10/2017, respectivamente. O SAVI mostrou semelhança nos resultados 

dos valores de NDVI, com maior média de 0,33 também na data de 25/05/1988, porém, 

sua menor média foi nas datas de 17/09/1989 e 24/09/2009 com média de 0,12. O IAF 

variou entre 0,00 e 6,00 m2/m2, em que os valores próximos de zero significa menor área de 

vegetação e já os valores próximos e/ou 6,00 têm maior área de vegetação, a imaem que se 

destaca com maioráreas de vegetação em todo o mapa foi a data de 25/05/1988, e com 

menores área foliar no Município foram as ultimas datas de 24/08/2015 e  16/10/2017. O 

MNDWI destacou a disponibilidade hídricas no período estudado. A classificação do uso 

e ocupação do solo identificaou as alterações ao longo dos anos estudados, houve um 

aumento de áreas agropecuária e áreas urbanas, consequentemente, aumento do Solo 

exposto, e dimuição da Caatinga Arbustiva. Esses conhecimentos subsidiarão 

indescritivelmente políticas públicas de reversão que visem o manejo racional da ocupação 

do solo com redução dos danos ambientais. 

 
 

Palavras-chave: MapBiomas; Landsat 5; Landsat 8; Semiárido. 
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ABSTRACT: The Municipality of Petrolina-PE is located in the Brazilian semiarid region, 

in the Northeast region, and is considered the largest pole of irrigated fruit in the country, 

presenting great economic, social and environmental importance. However, a major 

problem of this expansion is the quality and preservation of the environment. In this 

context, the objective was to evaluate thematic maps of land use and cover through 

multitemporal monitoring of biophysical parameters: albedo, NDVI, SAVI, IAF and 

MNDW; and classification, using geoprocessing techniques using satellite images for the 

region of Petrolina-PE, from 1988 to 2018. Complementary data from the automatic 

weather station and satellite data were used: average air temperature (Tar, ºC), relative air 

humidity (UR,%), atmospheric pressure (Po, kPa), rainfall (mm). To build thematic maps 

of the classification, the project entitled Annual Mapping of Coverage and Land Use in 

Brazil was used. Descriptive statistics were used to determine the differences in biophysical 

parameters and quantified the land use classes in km2. It was observed for the different uses 

and occupations of the soil the values of albedo in the caatinga of 0.00 to 0.50, that the 

lowest value refers to the caatinga and the highest to areas of exposed soil. In the vegetation 

indexes, the NDVI average decreased in sequence of the dates, varying from 0.61 to 0.20, 

for the dates of 05/25/1988 and 10/16/2017, respectively. The SAVI showed similarity in 

the results of the NDVI values, with a higher average of 0.33 also on the date of 05/25/1988, 

but its lowest average was on the dates of 09/17/1989 and 09/24/2009 with an average of 

0.12. The IAF varied between 0.00 and 6.00 m2/m2, in which values close to zero mean 

less vegetation area and the values close to and/or 6.00 have greater vegetation area, the 

image that stands out with the largest areas of vegetation in the entire map were dated 

05/25/1988, and with the lowest leaf area in the municipality were the last dates of 

08/24/2015 and 10/16/2017. The MNDWI highlighted water availability in the period 

studied. The classification of land use and occupation identified changes over the years 

studied, there was an increase in agricultural and livestock areas and urban areas, 

consequently, an increase in exposed soil, and a decrease in shrubland. This knowledge 

will indescribably subsidize public reversal policies that aim at rational management of 

land occupation with reduction of environmental damage. 

 

Keywords: MapBiomas; Landsat 5; Landsat 8; Semiarid. 
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1.0. Considerações Iniciais 

1.1 Introdução 
 

O processo de mudança do solo ocorre devido, principalmente, as condições 

climáticas locais, relacionadas aos períodos de chuvas, ou secas constantes, que neste 

último caso é comum no semiárido brasileiro, que aumentam a susceptibilidade à 

desertificação de áreas. Períodos de secas aumentam áreas de solo nú no semiárido, e 

quando acontece de forma mais intensa pode trazer danos irreversíveis aquelas áreas, sendo 

incapaz de reestabelecer a vegetação nativa. 

Em áreas de condições normais, ou seja, que ainda apresentam a fertilidade do solo 

e não se encontram degradadas, a caatinga apresenta rápidas respostas as precipitações. Sua 

característica morfofisiológica, apresenta rápida respostas das chuvas. No semiárido ao cair 

as primeiras chuvas é possível notar rápida reconstituição da caatinga, mudando sua 

vegetação seca para folhas verdes de copa densa. Braga et al. (2003), verificaram que o 

tempo de resposta da vegetação à precipitação apresenta diferença temporal de um mês nas 

regiões semi-áridas, área central da região Nordeste, com cobertura vegetal predominante 

de caatinga e, de dois meses, nas regiões localizadas no oeste e costa leste da região 

Nordeste. O crescimento anual da Caatinga tem relação direta com a sazonalidade da 

precipitação (Bustamante et al. (2012). 

Apesar do processo natural da desertificação do bioma caatinga, ocasionado pela 

seca ao longo do tempo, ela tem se intensificado pela ação humana, de forma que o uso e a 

ocupação desorganizada pelas atividades antrópicas resultam em processos que alteram as 

condições biológicas e fragilizam ecossistemas. Segundo Vaeza et al. (2010), o uso do solo 

nada mais é que a forma de como o solo está sendo utilizado pelo homem, podendo 

provocar alguns danos ao meio ambiente, como erosão intensa, inundações, assoreamento 

dos reservatórios e cursos d’água.  

As ações antrópicas desencadeiam um aumento de áreas degradadas causando 

mudanças drásticas, sendo em muitas vezes irreversíveis, fato que faz parte de discussões 

globais. Landim e Alencar (2012) destacam que isso ocorre, principalmente, em espaços 

urbanos não metropolitanos, que são arranjos urbanos de médio porte que se desenvolvem 

no interior do país articulados ao agronegócio, como também de cidades já estruturadas 

que reorganizam seus espaços, assumem novos contornos com vistas ao atendimento das 

demandas de produtos e serviços dos espaços agrícolas circundantes. 

No Brasil, por exemplo, 62% das áreas susceptíveis à desertificação estão no bioma 
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Caatinga (HAUFF, 2010), o Bioma Caatinga possui uma área aproximada de 824.411 

km2 e se estende por todos Nordeste (IBGE, 2015), com isso a necessidade de conservação, 

devido a sua importância social, econômica e ecológica, exclusividade deste bioma 

brasileiro, representando 83% do estado de Pernambuco (IBGE, 2015). 

Com ênfase em Petrolina-PE, que ao longo dos anos vem se expandindo tanto no 

seu perímetro urbano, como em áreas agropecuárias depois de investimentos de políticas 

públicas, provocando uma transformação na região, em que é destaque em vários estudos 

(SOBEL E ORTEGA, 2010; ORTEGA E SOBEL, 2010; LANDIM E ALENCAR, 2012; 

ARAÚJO E SILVA, 2013), um grande problema dessa expansão é a qualidade e 

preservação do meio ambiente. Visto que, impactos como uso do solo intensivo pode 

mudar toda sua estruturação, perdendo qualidade químicas e físicas, consequências como, 

a perda da fertilidade do solo, a compactação do solo e por ser uma área semiárida aumenta 

a salinidade do solo, e o aparecimento de erosões, podendo tornar improdutivo.  

Visto isso, o conhecimento do espaço é de extrema importância para planejadores 

e legisladores, pois, ao verificar a utilização do solo em determinada área, pode-se elaborar 

uma melhor política de uso da terra para o desenvolvimento ordenado da região (VALE et 

al., 2018). Com isso, vale destacar o monitoramento ambiental por meio do 

geoprocessamento e técnicas de sensoriamento remoto, esta que é uma ferramenta de 

destaque para detectar as principais mudanças no uso e cobertura do solo em larga escala, 

tanto espacialmente, quanto temporalmente com maior detalhamento e melhor precisão 

(ROCHA NETO et al., 2017; SILVA et al., 2017; TEJAS et al., 2017; 

DOSSANTOSANTUNES; SANCHESROSS, 2018; LINS e CANDEIAS, 2018). 

O uso de mapas temáticos do uso do solo através do sensoriamento remoto e 

imagem de satélite se aplica essencialmente na gestão e monitoramento do uso dos recursos 

hídricos e naturais, bem como, sobre as alterações provocadas numa região em escala 

temporal. Podendo assim, identificar e quantificar os padrões de mudanças da cobertura 

vegetal de Caatinga e, ainda, avaliar os impactos causados no espaço e tempo de forma 

prática e eficiente.  

O emprego de índices de vegetação permitem monitorar e quantificar as condições 

biofísicas e a distribuição espacial da vegetação. Os índices de vegetação são operações 

algébricas que envolvem faixas de reflectância específicas, permitindo determinar a 

cobertura vegetal e a sua densidade (GAMEIRO et al., 2016). 

E uma das ferramentas atuais que disponibiliza da cobertura do solo a nível nacional 

é o projeto intitulado Mapeamento Anual da Cobertura e Uso do Solo no Brasil – 

MapBiomas. Esse projeto de âmbito nacional disponibiliza a classificação da cobertura e 
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uso do solo desde 1985 dividido por biomas, ou por região, ou estado, ou Município em 

que utiliza imagens do Landsat 5 sensor TM e Landsat 8, sensor OLI para monitoramento. 

Esta ferramenta tem-se destacado em diversos estudos para o monitoramento de diversos 

âmbitos, apresentando bons resultados e preciso para o monitoramento do uso e ocupação 

do solo. 

Nesse contexto, índices de vegetação somados a classificação do uso e ocupação 

do solo constitui-se em uma ferramenta essencial para estudos voltados para análise 

ambiental, principalemnte quando a análise é feita ao longo dos anos, resultando em 

informações precisas a trata de uma gestão e planejamento de recursos naturais, 

compreensão dos processos hidrológicos, diagnóstico da dinâmica no espaço urbano e 

rural, entre outras finalidades. 

 

1.1.1 Objetivo Geral 

Avaliar mapas temáticos do uso e ocupação do solo e de parâmetros biofísicos do 

balanço de energia da superfície terrestre utilizando imagens de satélite e técnicas de 

sensoriamento remoto, no município de Petrolina-PE no período de 1988 a 2018. 

 

1.1.2 Objetivos Específicos 

 Determinar anos extremos de precipitação para o período estudado; 

 Estimar e analisar parâmetros biofísicos no espaço e no tempo como, o albedo da 

superfície e índices de vegetação: NDVI, SAVI, IAF e MNDWI; 

 Avaliar expansão agrícola, urbana e cobertura da caatinga utilizando a 

classificação temática do MapBiomas; 

 Analisar a expansão e mudanças territorial no período de 1988 a 2018 para 

Petrolina-PE, 

 Relacionar as mudanças dos mapas temáticos de uso do solo com os mapas dos 

parâmetros biofísicos. 
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2.0. Revisão de Literatura 

2.1. Breve Histórico do Polo Agrícola Petrolina-PE 

 

A irrigação em Petrolina-PE, mais precisamente no submédio do Vale São 

Francisco foi inserida graças ao programa do Governo Federal visando melhorar as 

condições do semiárido com problemas relacionados à seca. Iniciou-se em 1945, com a 

Companhia Hidrelétrica do São Francisco- CHESF. Em 1948 foi criado a Comissão do 

Vale do São Francisco - CVSF, que foi substituído pela SUVALE em 1967 e em 1974 

originou-se a Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco – CODEVASF. 

A implementação, nos anos 1970, do II Plano Nacional de Desenvolvimento 

Econômico e Social que, dentre suas diretrizes, propunha a descentralização da corrente 

migratória e da industrialização dos grandes centros (ARAÚJO E SILVA, 2013, a), 

beneficiou os Municípios de Petrolina e Juazeiro por se enquadrarem na categoria 

decidades médias, sendo, portanto, novos alvos de imigração e industrialização. 

Desde que houve a implantação da agricultura irrigada, o Município pernambucano 

apresentou um crescimento populacional mais elevado (ARAÚJO E SILVA, 2013, c). Com 

o crescimento expansivo, não houve uma preocupação para a capacitação dos produtores, 

não havia uma gestão e a população tinha certa resistência a novas práticas organizacionais. 

Na década de 1980, com a emancipação dos perímetros públicos, transformados em 

privados, os produtores foram praticamente obrigados a se articularem em torno de um 

objetivo comum: a administração dos perímetros (ORTEGA E SOBEL, 2010). Mas apenas 

em meados da década de 1990 que produtores deram importância as cooperativas 

organizacionais e, atualmente, Petrolina conta com produtores mais organizados, 

constituído pelo projeto Bebedouro desenvolvido em 1968, seguido pelos perímetros 

Senador Nilo Coelho (1984) e Maria Tereza (1996). 

 

2.2. Importância Econômica, Social e Ambiental da Área de Estudo 

 

Verificou-se que houve em Petrolina-PE, nas últimas décadas, uma significativa 

melhoria dos serviços sociais e de infraestrutura como pavimentação de ruas, construção 

de logradouros públicos, saneamento básico e rede de abastecimento de água, o que elevou 

a qualidade de vida da população municipal, em relação aos outros Municípios da região, 

principalmente Juazeiro com quem forma um polo (ARAÚJO E SILVA, 2013, c). 

Segundo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE (2017), o Censo 
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Agro de 2017, Petrolina é o Município do estado de Pernambuco que mais se destaca na 

produção irrigada de frutíferas como mostra na Tabela 1, sendo considerado o maior 

produtor de uva de mesa do Brasil. 

 

Tabela 1. Ranking de Maior Produção de Frutíferas em Petrolina em relação ao estado de 

Pernambuco.  
Frutas Produção - toneladas Ranking 

Uva – mesa 140.011,644 1º 

Manga 101.199,435 1º 

Banana 22.681,010 2º 

Goiaba 21.146,692 1º 

Uva – vinho ou suco 16.740,700 1º 

Acerola 15.732,14 1º 

Caju 3.386,445 1º 

Mamão 1.954,062 2º 

Maracujá 1.192,337 2º 

Fruta-do-conde 77,496 2º 

Fonte: IBGE (2017). 

 

Os produtores da região possuem parceria comercial com as maiores redes retalhista 

do mundo que viabilizam o escoamento das frutas do Vale do São Francisco no mercado. 

A produção do polo é encontrada nos maiores supermercados do Brasil e nos mais 

diversificados empreendimentos comerciais dos países da Europa, com destaque para 

Holanda, Inglaterra, Alemanha e França como também para os Estados Unidos e Japão 

(ARAÚJO, 2011). 

O Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – CAGED (2018, a), órgão 

vinculado ao Ministério do Trabalho (MT) a cidade de Petrolina, a maior do Vale do São 

Francisco, é a que mais gera empregos no estado do Pernambuco e na região Nordeste a 

atividades ligadas ao Agronegócio, com saldo de 2.296 postos de trabalho formais para os 

seis primeiros meses do ano. E como colocação geral de empregos ligados a todas as 

atividades do Nordeste, ficou atrás  apenas de Quixeramobim – CE, São Luís – MA e 

Juazeiro – BA, respectivamente, a primeira e terceira colocada a atividades ligada a 

indústria e a segunda colocada como setor de serviços. 

No mês de setembro de 2018 o saldo de empregabilidade ainda permaneceu 

positivo, com 21.414 empregos formais, para estado do Pernambuco em geral, o CAGED 

(2018, b) aponta que o saldo de janeiro a setembro teve um acréscimo de 719.089 vagas, o 

que representa alta de 1,9%. Nos últimos 12 meses, o aumento foi de 459.217 postos – 

variação positiva de 1,2%. Por outro lado, Sirinhaém ficou como o Município que mais 

criou vagas, seguido de Petrolina. 

Landim e Alencar (2015) ressalta que o salto no âmbito da economia Petrolinense 
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graças a produção agrícola, que está entre os dez Municípios com maior produção agrícola 

do Brasil, reflete no impacto do crescimento no espaço urbano que é intenso. Segundo o 

censo realizado pelo IBGE (2010), sua taxa de crescimento populacional no período de 

1980 a 2010 teve um acréscimo aproximadamente de 170% no número de habitantes, com 

219.215 pessoas vivendo no meio urbano contra 74.747 vivendo no meio rural dado do 

último censo, ano de 2010. Souza (2019) afirma que os primeiros Censos demográficos, 

Petrolina era um Município pouco populoso e com alta concentração de habitantes na zona 

rural.  

Com essa aceleração de sua expansão, existe uma preocupação na preservação da 

mata nativa, sabe-se que a região é considerada semiárida, com vegetação nativa do bioma 

Caatinga, que ocupava uma área de 844.453 km² segundo IBGE (2004). Entretanto, em um 

estudo realizado pelo Misterio do Meio Ambiente e IBAMA (2011) sobre o monitoramento 

da Caatinga realizado entre os anos de 2008-2009, houve redução de 2,13% da vegetação 

natural em relação ao dado do IBGE do ano de 2004, com área total correspondente a 

826.411,23 km². 

 

2.3. Sensoriamento Remoto 

 

O uso do sensoriamento remoto (SR) tem mostrado-se um instrumento bastante 

preciso para o monitoramento de grandes áreas agrícolas. Sensoriamento Remoto é a 

ciência e a arte de obtenção de informações de uma área ou fenômeno, pela análise de 

dados por um sensor, que não está em contato com o objeto, com a área ou com o fenômeno 

a ser investigado (Lillesand & Kiefer, 2000). Graças a interações eletromagnéticas, ou seja, 

radiação eletromagnética, que são refletidas ou emitidas pelos objetos. 

A captura feita pelos sensores pode ser de forma ativa e passiva. Os sensores de 

forma ativa, emitem energia para formação das ondas eletromagnética e os sensores de 

forma passiva, necessita de uma fonte de energia, natural ou artificial para formar as ondas 

eletromagnéticas. O satélite Land Remote Sensing Satellite (Landsat), é um exemplo de 

sensor passivo desenvolvido pela NASA – National Aeronautics and Space 

Administration, sendo o primeiro a obter imagens terrestres sinópticas de média resolução, 

existe uma série de satélites Landsat: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 (Tabela 2); que se iniciou em 

1972 e último lançamento foi em 2013. Em que este último, entre seus sensores, o Thermal 

Infrared Sensor (TIRS) com duas bandas de pixel de 100 metros, processadas e 

disponibilizadas em 30 metros, visto que as outras nove bandas do sensor OLI são com 30 

metros, e o outro sensor o Operational Land Imager - OLI possui nove bandas 
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multiespectrais para coleta de dados na faixa do visível, infravermelho próximo e 

infravermelho de ondas curtas, além de uma banda pancromática. 

Os primeiros satélites foram equipados com os sensores Multispectral Scanner 

System (MSS) e depois, após passar por inovações o sensor ETM (Enhanced Tematic 

Mapper), que se iniciou no Landsat-5, passou a utilizar dos dois sensores. O sensor TM 

(Thematic Mapper) possui sete bandas, cada uma representando uma faixa do espectro 

eletromagnético. As bandas 1, 2, 3, 4, 5 e 7 possuem 30 m de resolução geométrica, 

enquanto a banda 6, possui resolução de 120 m. 

 

Tabela 2. Características do satélite Landsat e seus sensores lançados. 
 Caraterísticas do satélite Landsat  

Satélites 
Lançamentos e Operações Sensores 

Resoluções 

Espaciais (m) 

Resoluções 

Temporal 

Landsat 1 23 de julho de 1972 até janeiro de 1978 RBV/MSS 80/80 18 dias 

Landsat 2 22 de janeiro de 1975 até 27 de julho de 1983 BV/MSS 80/80 18 dias 

Landsat 3 5 de março de 1978 até 31 de março de 1983 BV/MSS 30/80 18 dias 

Landsat 4 16 de julho de 1982 até 15 de junho de 2001 MSS/TM 80/30-100 16 dias 

Landsat 5 1 de março de 1984 até janeiro de 2013 MSS/TM 80/30-100 16 dias 

Landsat 6 5 de outubro de 1993, perdido no lançamento ETM 
15 pan* 
30 mul* 

16 dias 

Landsat 7 15 de abril de 1999 até 31 de maio de 2003 ETM+ 
15 pan* 
30 mul* 

16 dias 

Landsat 8 11 de fevereiro de 2013 até o presente OLI/TIRS 30/120 16 dias 

*pan=pancromático; mul=multiespectral. Fonte: NASA (2019). 

 

2.4. Uso do Sensoriamento Remoto 

 

Segundo Motomiya et al. (2012), os dados de sensoriamento remoto, tais como 

imagens de satélite, fotografias aéreas e radiometria de campo, podem fornecer 

informações precisas da variabilidade do campo, em grandes áreas, por apresentarem 

potencial para o monitoramento de parâmetros biofísicos ligados à produtividade, ao longo 

de todo ciclo de desenvolvimento da cultura. 

Uma das características favoráveis do uso de imagens de sensoriamento remoto é a 

possibilidade de produzir informações sobre a localização e a área ocupada com as culturas 

durante a safra (ATZBERGER, 2013). O uso de imagens de satélite é o melhor caminho 

para gerenciar e diagnosticar o comportamento e o potencial agrícola de uma Região, uma 

vez que as informações derivadas das imagens provêm respostas rápidas e seguras e 

auxiliam o monitoramento e mapeamento eficiente dessas áreas (POLACHINI et al., 2018). 

Em paralelo à necessidade de fortalecimento da agricultura, existe a crescente 

demanda pela sustentabilidade ambiental das cadeias produtivas (BOLFE et al., 2016). Nos 

dias atuais, existe uma concordância de que as alterações temporais no uso encobertura da 
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terra são as maiores condutoras de mudanças ambientais locais, regionais e globais, pelo 

fato de sua intervenção agir diretamente nas condições climáticas – a partir da remoção da 

cobertura vegetal original – nos ciclos biogeoquímicos, na biodiversidade e, o mais 

importante, sobre as atividades humanas (SIMON et al., 2010; SANTOS et al., 2017). 

Frente a isso, Umeda et al. (2015) afirmam que o uso de sensoriamento remoto se mostra 

uma eficiente ferramenta para a obtenção e análise de dados ambientais, auxiliando no 

planejamento ambiental. A vegetação, enquanto cobertura mais extensa e parte 

fundamental dos ecossistemas, é estudada através de dados e técnicas de SR há várias 

décadas (INPE, 2016). 

 

2.5. Albedo da Superfície 

 

O albedo da superfície é uma variável climática essencial, necessária para monitorar 

e modelar a energia da superfície, e o funcionamento hidrológico e biogeoquímico dos 

ecossistemas terrestres e costeiros em todo o mundo (LI et al., 2018), e assim, detectar 

alterações devido a processos naturais e/ou antropogênicos. 

Nas superfícies planas e horizontais não vegetadas, o albedo varia com as 

propriedades físicas dos materiais que as constituem e com o ângulo zenital do Sol, sendo 

menor quando este astro se encontra próximo à culminação, e na área com vegetação, o 

albedo varia com a espécie, a fase do desenvolvimento, o estado de sanidade, a geometria 

da copa, o índice de área foliar, etc (ALVES et al., 2018). 

Dantas et al. (2017) indica que o albedo da superfície associado ao NDVI e ao SAVI 

são obtidas informações sobre a quantidade de biomassa verde e de parâmetros de 

desenvolvimento e crescimento da vegetação. Vários estudos avaliam o albedo e 

parâmetros biofísicos como indicadores de desertificação da superfície terrestre. Leite et 

al. (2019) avaliaram o comportamento do Albedo e NDVI no Núcleo de Desertificação de 

Gilbués – PI. Pereira et al., (2014), ao realizarem uma análise temporal das imagens do 

satélite Landsat-5 por meio dos cálculos dos parâmetros de Albedo, quantificaram e 

mostraram a evolução do processo de desertificação na região de Caicó- RN. 

Segundo Cappucci e Gobron (2017), albedo da superfície representa a fração    da 

radiação solar refletida pela superfície e é definida como a razão não dimensional do fluxo 

de radiação refletida e a irradiância que chega. Como a atmosfera interage espectralmente 

com a radiação solar e esta interação depende do ângulo solar de incidência, faz-se 

necessário a correção da profundidade óptica dos aerossóis atmosféricos para a boa 

estimativa de albedo da superfície através de imagens de satélites (MORAIS et al., 2019). 

https://www.sciencedirect.com/topics/earth-and-planetary-sciences/surface-energy
https://www.sciencedirect.com/topics/earth-and-planetary-sciences/coastal-ecosystem
https://www.sciencedirect.com/topics/earth-and-planetary-sciences/coastal-ecosystem
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A obtenção do albedo é baseada na combinação linear da refletância das bandas 1, 2, 3, 4, 

5, e 7 do Landsat-5 TM; e nas bandas 2, 3, 4, 5, 6 e 7 do Landsat-8 OLI. Para determinar o 

albedo de superfície a partir dos dados do Landsat é necessário que a refletância de 

superfície tenha uma correção atmosférica confiável (HE et al., 2018, a). Segundo 

Robinove et al. (1981), uma sequência de imagens do albedo pode ser usada para 

demonstrar mudanças na superfície. 

 

2.6. Índices de Vegetação 

 

Os índices de vegetação permitem não só a avaliação direta do comportamento da 

vegetação como as implicações consequentes relativas às suas características (COSTA et 

al., 2017). Cada índice destaca sua maior especificidade como, por exemplo, a condição da 

vegetação verde e a biomassa foliar, além também do suporte para o monitoramento 

hídrico. 

Os dados do sátelite Landsat fornecem diferentes faixas do espectro 

eletromagnético que através de soluções matemáticas são gerados índices de vegetação e 

outras variáveis. Em geral, os parâmetros químicos e físicos da vegetação são obtidos com 

Índices de Vegetação, principalmente com dados multiespectrais, sendo os mais comuns o 

Normalized Diference Vegetation Index - NDVI e o Soil Adjust Vegetation Index -SAVI 

(SILVA, 2012), além destes muitas bibliografia citam o Índice de Área Foliar – IAF. 

O Índice de Vegetação por Diferença Normalizada (NDVI) é a diferença da 

reflectância do infravermelho próximo (IVP) e do vermelho (V) pela soma das mesmas 

variáveis. É o índice de vegetação mais comumente empregado, em estudos sobre 

vegetação que detém a habilidade de minimizar efeitos topográficos ao produzir uma escala 

linear de medida, possui a propriedade de variar entre –1 a +1 (quanto mais próximo de 1, 

maior a densidade de cobertura vegetal), o zero representa valor aproximado para ausência 

de vegetação 

O NDVI é um índice comum e amplamente utilizado, aplicado em pesquisas sobre 

mudanças climáticas e ambientais globais (GANDHI et al., 2015). Ferreira et al. (2013) 

afirmam que o NDVI é importante porque, a partir de sua aplicação, pode ser observadas 

as variações sazonais e interanuais da vegetação, contribuindo para o seu monitoramento, 

além de reduzir os ruídos multiplicativos (diferenças de iluminação solar, sombras de 

nuvens, algumas atenuações atmosféricas e algumas variações topográficas). 

O SAVI apresenta função de amenizar os efeitos do solo ao incorporar uma 

constante de ajuste de solo, o fator L na equação do NDVI. Segundo Boratto e Gomide
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(2013), é um índice que leva em consideração efeitos do Solo expostonas imagens 

analisadas, para ajuste do NDVI quando a superfície não está completamente coberta pela 

vegetação. De acordo com as características dos solos e o tipo de cobertura, este fator 

pode variar entre 0 (vegetação densa) e 1 (vegetação mais rala) (ALMEIDA et al., 2015).  

Ali et al. (2018) observaram que o índice SAVI é recomendado para a produção de 

mapas de vegetação para zonas áridas e semiáridas e é confiável mesmo para dados 

históricos de sensoriamento remoto com resolução espacial média das cenas iniciais do 

Landsat. 

O IAF é um subproduto do NDVI e SAVI observa-se na literatura que os resultados 

obtidos para esse índice são muito semelhantes aos resultados já apresentados pelo NDVI 

e o SAVI. 

O índice de área foliar (IAF), indicando a área de folhas verdes por unidade de 

superfície do solo (JIANG et al., 2017), é um parâmetro biofísico fundamental para 

modelar processos do ecossistema (RICCI et al., 2019). Uma vez que é um parâmetro 

importante para estudos da estrutura da vegetação, pois está associado a processos físicos 

como evapotranspiração, fluxos de dióxido de carbono, interceptação de luz, queda e vazão 

(CATTANIO, 2017). 

 

2.7. Índices de água 

 

O Normalized Difference Water Index (NDWI) é um índice que indica a presença 

ou ausência de água na superfície e em superfície de vegetação, e também analisar e avaliar 

dados de recursos hídricos de forma geral. É um método bastante conhecido nas aplicações 

de geoprocessamento e estudos hídricos (PEREIRA et al., 2018). 

O NDWI foi proposto pela primeira vez por McFeeters (1996) para identificar águas 

superficiais não urbanas associadas a áreas úmidas. Entre os objetivos proposto pelo autor 

inclui: (1) maximizar a reflectância típica de características da água usando comprimentos 

de onda da luz verde; (2) minimizar a baixa refletância do infravermelho próximo em 

feições hídricas; e (3) tirar proveito da alta refletância do infravermelho próximo nas 

feições de vegetação e do solo terrestre. 

Outro modelo de índice de água foi desenvolvido por Xu (2006), o Modified 

Normalized Difference Water Index (MNDWI) fornece melhores resultados para a extração 

de água das imagens. A utilização desse índice permite uma melhor visualização das áreas 

com alto teor de umidade e corpos de água (PEREIRA; LOHMANN; MAGANHOTTO, 

2016). Este índice utiliza a banda do infra vermelho médio o que é possível realizar apenas 
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nos satélites que contém essa banda. No MNDWI a água terá maiores valores positivos do 

que o NDWI, porque absorve mais luz Infravermelho médio que o infravermelho próximo, 

a terra, solo e vegetação acumulados terão valores negativos neste índice de umidade 

(NAIR e BABU, 2016). 

Vários estudos em sensoriamento remoto tem analisado a precisão de índices de 

vegetação associados a índices de água para compreensão de diferentes tipos de cobertura, 

Szabó, Gácsi e Balázs (2016) estudaram a intervalos de índices NDVI, NDWI e MNDWI 

do aspecto dos tipos de cobertura do solo MNDWI foi o mais eficiente em melhorar as 

características relacionadas à água e como também teve melhor desempenho em 

discriminar todos classes de cobertura do solo. Zhang e Chen (2015) em um estudo com 

NDWI, MNDWI e IAF, concluiu que o  MNDWI é mais preciso recuperação da umidade 

do solo, este índice pode ser usado para recuperação em tempo real da umidade do solo, e 

quando associado ao IAF dá resultados precisos de alerta de perca de umidade da planta, 

porém o índice de área foliar deve ser calculado para cada região especifíca levando em 

consideração as caracteristicas fisiológicas da planta. 

 

2.8. Classificação de cobertura e uso do solo 

 

A classificação é o processo de extração de informação em imagens para reconhecer 

padrões e objetos homogêneos e é utilizada em sensoriamento remoto para mapear áreas 

da superfície terrestre que correspondem aos temas de interesse (NASCIMENTO et al., 

2016, a). Para o estudo do uso e cobertura do solo, é possível produzir mapas temáticos 

através da classificação de imagens multiespectrais, e de técnicas de sensoriamento remoto. 

A cobertura do solo refere-se aos tipos de componentes que a cobrem, que podem ser 

relacionados ao meio ambiente (vegetação, água, gelo, rocha exposta, solo) ou às 

construções antrópicas, enquanto que o uso se relaciona com o tipo de atividade que existe 

em um determinado local de estudo (SANTOS et al., 2017). 

A análise de uso e ocupação do solo utilizando técnicas de geoprocessamento e 

sensoriamento remoto tem sido desenvolvido por vários autores (NASCIMENTO; 

FERNANDES, 2016). Umeda et al. (2015) afirmam que o uso e a ocupação do solo são de 

fundamental importância em qualquer tipo de análise ambiental, principalmente onde haja 

atividades econômicas com algum potencial de risco ambiental. 
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Em geral, o processo de classificação pode ser feito por interpretação visual ou por 

classificação digital (GAROFALO et al., 2015). Quando feito de forma visual, afim de 

interpretar o objeto da imagem possibilita o uso de diferentes atributos dos objetos para sua 

diferenciação e interpretação, através de identificação de feições, e de padrões 

identificados, textura, cor e etc. Os classificação "pixel a pixel" utilizam apenas a 

informação espectral de cada pixel para determinar regiões homogêneas, através de métodos 

estatísticos ou determinísticos (NASCIMENTO et al., 2016, b). 

O MapBiomas é um projeto de Mapeamento Anual de Cobertura e Uso do Solo do 

Brasil, que reúne uma rede colaborativa nas áreas de sensoriamento remoto, biomas, usos 

da terra, Sistema de Informação Geográfica - SIG e ciência da computação (ALMEIDA et 

al., 2018). O Projeto nasceu em um seminário realizado em março de 2015 onde 

especialistas em sensoriamento remoto e mapeamento de vegetação se reuniram em São 

Paulo a convite do SEEG/OC para produzir mapas anuais de cobertura e uso do solo para 

todo o Brasil de forma significativamente mais barata, rápida e atualizada, 

comparativamente aos métodos e práticas atuais (MAPBIOMAS, 2019). 

Todos os mapas anuais de cobertura e uso do solo do MapBiomas são produzidos a 

partir da classificação pixel a pixel de imagens dos satélites Landsat. Todo processo é feito 

com extensivos algoritmos de aprendizagem de máquina (Machine Learning) através da 

plataforma Google Earth Engine que oferece imensa capacidade de processamento na 

nuvem e a parametrização dos algoritmos e a organização de todas as etapas de 

processamento utilizam-se as 556 cartas de 1º x 1,50º (latitude/longitude) do IBGE 

(MAPBIOMAS, 2019). Toda descrição de metodologia e algoritmos podem ser conferidas 

em detalhes no ATBD (Documento Base Teórico do Algoritmo) e seus apêndices 

acessando: https://mapbiomas.org/atbd---entenda-cada-etapa. 

O projeto apresenta mapas do uso e ocupação do solo desde 1985 até dias atuais e 

atualização de anos posteriores, o mapeamento são organizados em classes para cada bioma 

de uso e ocupação do solo, classificadas como: florestas, formação natural não florestal, 

agropecuária, área não vegetada e corpo D’água. Dentro do biomas, pode extrair imagens 

por categorias: Região, Estado, ou Município. Alguns estudos estão usando a ferramento 

como monitoramento da cobertura do solo, Ganem et al. (2017), utilizaram a ferramenta, 

para avaliar o bioma da caatinga na Coleção 2 de 2013 a 2016. Gomes et al. (2017) 

apresentam aplicações dessa ferramenta para analisar o uso e cobertura dos solos de 

Petrolândia, Pernambuco, no período de 2000 a 2016. 

https://mapbiomas.org/atbd---entenda-cada-etapa
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3.0. Material e Métodos 

3.1. Caracterização da Área de Estudo 

 

A área de estudo foi o Município de Petrolina, localizado no estado de Pernambuco 

no semiárida do Nordeste brasileiro, situado no perímetro irrigado Senador Nilo Coelho, 

conhecida como Submédio do Vale São Francisco e com as seguintes coordenadas: 9° 23' 

39'' S; 40° 30' 35''O; e 380 m (Figura 1). 

O Município apresenta 4.561,874 km2 de área territorial, com uma população 

estimada para o ano de 2018 de 343.865 pessoas, densidade demográfica de 64,44 hab km-

², e PIB per capita de R$ 17.160,36 (2016), sendo considerado o maior em micro região e 

décimo quinto (15°) maior do estado, segundo dados do IBGE (2018). 

O clima da região é do tipo BSwh´, segundo a classificação de Köeppen, 

correspondendo a uma região climaticamente semiárida quente e seco, com precipitação 

pluviométrica bastante irregular. O índice pluviométrico anual médio é 571,5 mm, 

distribuído entre os meses de dezembro a abril. A temperatura média anual é de 26,4 ºC, 

com média mínima de 20,6 ºC e máxima de 31,7 ºC (LOPES et al., 2018), e com insolação 

de 3.000 horas ano-1 (SOBEL; ORTEGA, 2010). 

 
Figura 1. Localização espacial da área de estudo. Composição RGB – Cor natural - 

Landsat 8. 

 

 
 



29 

 

 

 

A vegetação natural predominante é a Caatinga Hiperxerófila, típica de ambiente 

quente e seco, adaptada bem a solos pedregosos (ARAÚJO E SILVA, 2013, d). Os solo 

apresentam-se mais profundos e desenvolvidos, destacando-se as seguintes classes: 

Argissolos Vermelho-Amarelos e Amarelos, ambos Eutróficos plínticos e não plínticos, 

abruptos ou não abruptos, concrecionários e não concrecionários; e em menores proporções 

ocorrem áreas de Latossolos Vermelho-Amarelos Eutróficos, Neossolos Quartzarênicos 

Distróficas, Neossolos Litólicos Eutróficos, Planossolos Nátricos e Planossolos Solódicos 

(EMBRAPA, 2005). De acordo com Castro e Santos (2015), o relevo é considerado como 

predominante na geomorfologia com Depressão Sertaneja, ou seja, paisagem típica da 

região semiárida do Nordeste brasileiro com relevo predominantemente suave-ondulado, 

mas contendo elevações residuais, cristais e/ou outeiros pontuais que são os testemunhos 

dos ciclos de erosão que houve em épocas passadas nessa região. 

Apesar do baixo nível de precipitação pluviométrica, com um período de estiagem 

de 7 a 8 meses em média, esse período de sazonalidade é compensado pela disponibilidade 

de água de qualidade do rio São Francisco, além da água disponível para irrigação, seu 

clima, solos e topografia são adequados para fruticultura. 

 

3.2.  Dados Meteorológicos 

 

Os dados meteorológicos foram coletados da estação meteorológica convencional 

cujas coordenadas geográficas no sistema SAD 69 (South American Datum) são 9°21’58’’ 

S de latitude e 40°27’58’’ W de longitude a 370,46 metros de altitude no Município de 

Petrolina-PE, pertencente ao Instituto Nacional de Meteorologia (INMET). Foram 

utilizados uma série de dados históricos diários, que inclui: temperatura média do ar (°C), 

a pressão atmosférica do ar (kPa), a umidade relativa (%) e precipitação (mm). A leitura 

dos dados foi feita a cada uma hora e para cada dia foi feito a média de cada variável. 

Os dados da estação do INMET para o Município de Petrolina apresentaram falhas 

na década de 80 e início dos anos 90, não havendo disponibilidade de dados da estação 

para o período estudado dessas décadas, sendo assim, para os anos de 1988, 1989 e 1990 

foram utilizado outro meios. Para dados da precipitação utilizou-se a média de duas 

estações próximas à estação do INMET, uma na Fazenda Bom Sossego e outra pertencente 

a Bebedouro, com coordenadas geográficas no sistema SAD 69 de 9°6’0,0’’ S de Latitude 

e 40°34’59,88’’ W de Longitude e de 9°9’0’’ S de Latitude e 40°22’0,12’’ W de Longitude, 

respectivamente, disponibilizadas pela APAC (Agência Pernambucana de Águas e Clima) 
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e ambas pertencentes ao Município de Petrolina-PE. 

Os demais dados meteorológicos como, temperatura média do ar, a pressão 

atmosférica do ar e a umidade relativa, foram obtidos através de dados de satélite 

disponibilizado no site NASA POWER (https://power.larc.nasa.gov/), através da 

ferramenta “POWER Data Access Viewer” em que contém parâmetros relacionados a 

meteorologia e energia solar, apresentando cobertura global com referência a  latitude e 

longitude. Foi comparado dados de estação do INMET com da NASA POWER do mesmo 

ano e mostraram similaridade de valores. Vários estudos compararam valores de dados de 

estações meteorológicas terrestres com dados obtidos pela NASA POWER, mostrando a 

eficiência do uso de dados da NASA POWER. Monteiro, Sentelhas e Pedra (2017) em uma 

avaliação do sistema climático por satélite NASA POWER para as condições brasileiras, 

os resultados encontrados neste estudo previu que os produtos NASA POWER possam ser 

usados como fonte de dados climáticos para atividades agrícolas com uma confiança 

razoável, quando comparados a dados de estação meteorológica. 

Os dados meteorológicos foram utiizados no Excel. A precipitação foi utilizada para 

determinar anos extremos (Muito Seco e Muito Chuvoso) através da Técnica de Quantis 

metodologia utilizada por Pinkayan (1966), classificando a estação chuvosa e a seca de 

1988 a 2018 para a região estudada. A técnica consiste em delimitar valores em 5 classes: 

Muito Seco (0,15), Seco (0,35), Normal (0,50), Chuvoso (0,65) e Muito Chuvoso (0,85), na 

Tabela 3 ordena a amplitude dos valores de chuva acumulado do mais seco ao mais chuvoso 

seguindo a Técnica de Quantis. 

https://power.larc.nasa.gov/
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Tabela 3. Distribuição dos valores de chuva acumulada nos anos da série histórica e suas 

possíveis classificações de acordo com a Técnica de Quantis. 

 
Ano 

Precipitação 

acumulada (mm) 
Intervalo 

 
Classe 

2012 141,1  

 
141,1  ≤ 

281,35 

 

 
Muito Seco - MS 

2017 147,4 

2015 175,1 

1993 183,9 

1998 211,8 

1990 258,05 

2011 282,9  

 

 

 

> 281,35 ≤ 

421,6 

 

 

 

 

 
Seco - S 

2018 323,6 

2001 327,6 

2013 334,4 

2016 354,4 

2006 370,3 

2003 375,5 

2007 376 

2005 408,9 

2010 419,5 

2002 421,2 

1997 462,1  

 
> 421,6 ≤ 

561,85 

 

 

Normal - N 

1992 468,9 

1991 479,1 

2014 480,7 

1994 487,5 

1996 537,1 

1999 595,2  

> 561,85 ≤ 

702,1 

 

 
Chuvoso -C 

2000 637,3 

2008 649 

1995 670,6 

2004 691,4 

1988 703,6 
> 702,1 ≤ 

842,35 

Muito Chuvoso 

-MC 
2009 747,7 

1989 842,35 

 
Para presente pesquisa, utilizaram-se apenas os anos Muito Secos (1990, 1993, 

1998, 2012, 2015, 2017) e Muito Chuvosos (1988, 1989 e 2009), estes, foram os anos  

trabalhados com as imagens de satélite para uso e ocupação do solo, como também os 

parâmetros biofísicos. Vale destacar que não foi possível utilizar o imageamento do ano de 

2012, pois esta série é apenas disponível pelo Landsat 7 o que não torna viável o 

processamento devido a graves problemas com falhas na imagem. 
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Com intuito de observar e destacar as principais mudanças da vegetação de 

caatinga, esta que possui alta resiliência em virtude da precipitação pluviométrica, foram 

coletados dados de chuvas dos três meses antecedentes a passagem dos satélites (Tabela 

4). 

 
Tabela 4. Dados de precipitação acumulado de três meses antecedente a passagem do 

satélite. 
 

Data da passagem do 

satélite 

Precipitação acumulada 

(mm) 

25/05/1988 312,80 

17/09/1989 78,10 

16/06/1990 56,05 

17/12/1993 66,80 

26/09/1998 S/ 

24/09/2009 14,90 

24/08/2015 5,80 

24/10/2017 6,60 

 *s/ - sem precipitação acumulada. 

 

 

3.3. Dados de Satélite da NASA - National Aeronautics and Space 

Administration 

 

As imagens foram adquiridas através da National Aeronautics and Space 

Administration (NASA) no site United Statess Geologial Survey (USGS), em que por meio 

de um cadastro foi realizado o download da imagens para cada ano estudado. A escolha 

das imagens seguiu o critério de qualidade, ou seja, aquelas que apresentarem menor 

quantidade de nuvens. 

Foram utilizado dados do Landsat 5 de sensor TM (Thematic Mapper) no período 

de 1998 a 2012 e do Landsat 8 de sensor OLI/TIRS (Operational Land Imager/Thermal 

Infrared Sensor) no período de 2013 a 2018. A cobertura das imagens do Landsat é 

praticamente de todo o globo terrestre, ocorrendo a cada 16 dias, para cobrir Município de 

Petrolina são necessárias duas cenas de cada ano, pois uma parte do Município se encontra 

em uma cena e outra parte em outra cena, correspondendoa a órbita 217 e linha 66 e 67.  

As bandas utilizadas para obtenção dos resultados do Landsat 5, foram 1, 2, 3, 4, 

5, 6 e 7 e para o Landsat 8, como opera com dois sensores, o OLI que contém nove bandas 



33 

 

 

espectrais incluindo uma pancromática e o sensor TIRS com duas banda, foram utilizadas 

as 11 bandas para o presente estudo, na Tabela 5 especifica as resoluções espacial, temporal 

e radiométrica dos satélites utilizados na presente pesquisa. 

 
Tabela 5. Características dos sensores Landsat-5 e Landsat-8. 

Satélite/ 

Sensor 
Bandas Espectrais 

Resolução 

Espectral 

Resolução 

Espacial 

Resolução 

Temporal 

Resolução 

Radiométrica 

 

 

 

 
Landsat-5/ 

Sensor TM 

Banda 1 - Azul 0,45 - 0,52 µm  

 
 

30 m 

 

 

 

 

16 dias 

 

 

 

 

8 bits 

Banda 2 - Verde 0,50 - 0,60 µm 

Banda 3 - Vermelho 0,63 - 0,69 µm 

Banda 4 – Infravermelho 
próximo 

0,76 - 0,90 µm 

Banda 5 – Infravermelho 
médio 

1,55 - 1,75 µm 

Banda 6 – Infravermelho 
termal 

10,4 - 12,5 µm 120 m 

Bnada 7 – Infravermelho 
médio 

2,08 - 2,35 µm 30 m 

 

 

 
 

Landsat-8/ 

Sensor OLI 

Banda 1 - Coastal aerosol 0,43 - 0,45 µm  

 

 
30 m 

 

 

 

 
16 dias 

 

 

 

 
16 bits 

Banda 2 - Azul 0,45 - 0,51 µm 

Banda 3 - Verde 0,53 - 0,59 µm 

Banda 4 - Vermelho 0,64 - 0,67 µm 

Banda 5 – Infravermelho 

próximo 
0,85 - 0,88 µm 

Banda 6 - SWIR 1 1,57 - 1,65 µm 

Banda 7 - SWIR 2 2,11 - 2,29 µm 

Banda 8 - Pancromática 0,50 - 0,68 µm 15 m 

Banda 9 - Cirrus 1,36 - 1,38 µm 30 m 

Landsat-8/ 

Sensor TIRS 

Banda 10 – Infravermelho 
termal 

10,6 - 11,19 
µm 

 
30 m 

 
16 dias 

 
16 bits 

Banda 11 – Infravermelho 
termal 

11,5 - 12,51 
µm 

 
Para minimizar os efeitos de sazonalidade as imagens obtidas no mesmo período 

do ano, no período seco, especificamente no mês de agosto, que segundo Silva et al. (2017, 

b) em um estudo de variações no índice de anomalia de chuva no semiárido no período de 

1975 a 2016 o mês de agosto foi considerado o mês mais seco em Petrolina, e assim, 

facilitando na identificação da agricultura irrigada. 

 Como na região estudada apresenta muitas nuvens durante todo ano, as imagens 

escolhida de alguns anos não foram utilizadas a do mês de agosto, devido a presença de 

nuvens, porém buscou-se usar imagens do período seco da região (agosto a novembro), com 

exceção para o ano de 1988 e 1990 que foram no mês de maio e junho, respectivamente, o 

que levou em consideração a qualidade das imagens.  

Na Tabela 6 mostra a presente data da imagem de satélite utilizada, assim como 

seus dados orbitais utilizados na pesquisa, fornecidos pelos Metadados e os dados 

meteorológicos da estação convencional do INMET e da NASA POWER de acordo com a 
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data de passagem utilizada do satélite. 

 
Tabela 6. Dados da passagem do satélite e seus dados orbitais e variáveis meteorológicas 

utilizadas no presente estudo. 

Satélite 

Landsat 

Data da 

passagem 

Dj 

(dias) 

E 

(graus) 

Tar 

(°C) 

UR 

(%) 

Po 

(kPa) 

Landsat 5 25/05/1988 145 44,68 25,12 60 96,09 

Landsat 5 17/09/1989 260 53,14 30,83 39 96,01 

Landsat 5 16/06/1990 167 40,71 25,36 49 96,43 

Landsat 5 17/12/1993 351 51,86 24,55 45 96,82 

Landsat 5 26/09/1998 269 57,96 23,00 58 97,37 

Landsat 8 24/09/2009 267 60,29 23,90 64 97,24 

Landsat 8 24/08/2015 236 55,17 20,00 63 96,98 

Landsat 8 24/10/2017 289 65,81 23,7 63 97,33 

Legenda: Dj – dia juliano; E – ângulo de elevação do sol; P – precipitação; Tar – temperatura do ar; UR- 

umidade relativa; Po – pressão atmosférica instantânea do ar. 

 
As imagens foram processadas no Software ERDAS IMAGINE®, 9.1, inicialmente 

fez-se o empilhamento das bandas multiespectrais de modo que resulte em um só produto 

com distintas faixas dos espectros, em seguida a montagem do mosaico, devido ao 

Município se encontrar em duas cenas, posteriormente realizou o georeferenciamento, 

seguido do recorte. Ainda no ERDAS realizou-se as operações matemática para cada etapa 

da pesquisa, como o cálculo da radiância, seguido da refletância monocromática, 

posteriormente os cálculos dos parâmetros biofísicos, albedo e os índices de vegetação 

(NDVI, SAVI, IAF e MNDWI). Após a etapa matemática foram elaborados os mapas 

temáticos dos parâmetros biofísicos. No fluxograma da Figura 2 apresentam-se todos os 

processos metodológicos a serem realizados. 
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Figura 2. Fluxograma do processo metodológico a ser utilizado no presente estudo. 
 

 

3.3.1. Radiância Espectral 

 

Para a geração das imagens de índice de vegetação, corrigiu-se as degradações 

radiométricas, transformando os números digitais (ND) de cada pixel da imagem em 

valores de radiâncias. Para correção do Landsat 5, sensor TM utilizou-se as sete bandas de 

cada cena, seguindo a Equação 1, proposta por Markham e Barker (1987). 

 

Lλ5 = Lmín + (
Lmáx - Lmín 

255
) . ND                              (1)

 

em que: Lλ5 é a radiância espectral e cada pixel (W m-2 sr-1 μm-1); Lmín e Lmáx são os 

coeficientes de calibração mínimo e máximo; e ND refere-se ao número digital, é a 

intensidade do pixel (0 a 255). 

Essas constantes de calibração e irradiâncias espectrais no topo da atmosfera são 

correspondentes aos intervalos de comprimento de onda de cada banda espectral do TM 

Landsat 5, sugerido por Chander et al. (2009) e cobrem todo o período de operação do 

Landsat 5 como apresenta na Tabela 7. 

Para o uso dos coeficientes de calibração seguiu-se este critério: Lmín (a) será o 

mesmo valor para todos os anos, a cada banda correspondente e Lmáx (b) é dividido por 

período, em que: b1 utiliza-se para antes de maio de 2003, de maio de 2003 até abril de 

2007 utiliza-se b2 e após abril de 2007 o b3. 
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Tabela 7. Coeficientes de calibração do Mapeador Temático (TM) do Landsat-5. 
 

Banda 

Comprimento de 

ondas 
(μm) 

Coeficientes de calibração do Landsat 5 

TM (Wm-2 sr-1 μm-1) 

Irradiância espectral 

(Kb Land 5) no Topo da 

Atmosfera (W m-2 μm-1) a b1 b2 b3 

1 (azul) 0,452 – 0,518 -1,52 152,10 193,0 169,0 1957 

2 (verde) 0,528 – 0,609 -2,84 296,81 365,0 333,0 1796 

3 (vermelho) 0,626 – 0,693 -1,17 204,30 264,0 264,0 1536 

4 (IV-próximo) 0,776 – 0,904 -1,51 206,20 221,0 221,0 1031 

5 (IV- médio) 1,567 – 1,784 -0,37 27,19 30,2 30,2 220,0 

6 (IV- Termal) 10,45 – 12,42 1,2378 15,303 15,303 15,303 - 

7 (IV-Médio) 2,097 – 2,349 -0,15 14,38 16,0 16,0 83,44 

Fonte: Chander et al. (2009). 

 

No Landsat-8, sensor OLI, para determinar a radiância espectral foi necessário 

converter cada banda de ND para radiância, para isso, utilizou-se o termo aditivo e 

multiplicativo de cada banda disponibilizados no metadados das imagens e seu nível de 

cinza seguindo a seguinte Equação 2. 

 

                        Lλ8 = ML . ND + AL (2) 

 
em que: Lλ é radiância Espectral do sensor de abertura em Watts (m2 sr μm); ML é fator 

multiplicativo de redimensionamento da banda; AL o fator de redimensionamento aditivo 

específico da banda; e ND é o valor quantizado calibrado pelo pixel de (0 a 65365). 

 

3.3.2. Refletância Espectral 

 

A refletância é razão entre o fluxo de radiação refletida por cada banda e o fluxo de 

radiação incidente. Em que a equação para o Landsat 5, determinado por Bastiaanssen 

(1995; a), que utiliza as bandas de 1 a 5 e a 7, conforme Equação 3. 

 

R5 = 
Lb Land 5.π

Kb Land 5.cosZ.dr
                                         (3) 

 

em que: r5 é a refletância espectral de cada pixel e de cada banda (W m-2 sr-1 μm- 1); Lb Land 

5 é a radiância espectral de cada banda; Kb Land 5 é a irradiância solar espectral de cada banda 

no topo da atmosfera (W m-2 μm-1); Z é o ângulo zenital solar; e dr é o quadrado da razão 

entre as distâncias média e entre a Terra e o Sol (dr) em dado dia do ano imageado. 
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Para se determinar a refletância do Landsat 8 (Equação 4), utilizou-se os 

coeficientes da radiância espectral (Equação 2) referentes a refletância para converter os 

níveis de cinza de cada banda, fazendo-se necessário a correção do ângulo zenital. 

 

                       r8 = 
 ND . Add+ML

cos θ .  dr
                                 (4)

 

em que: r8 é a refletância espectral de cada pixel e de cada banda (W m-2 sr-1 μm- 1); ML é 

Fator multiplicativo de redimensionamento da banda; AL o Fator de redimensionamento 

aditivo específico da banda; ND é o valor quantizado calibrado pelo pixel em ND; e dr é 

representado pela Equação 5. 

 

           dr = 1 + 0,033 . cos (
DSA . 2 . π

365
)                                (5)

 
 

em que: DSA é o dia sequencial do ano e a função cosseno que está em radianos. 

O cosseno do ângulo zenital (θ), disponibilizado no metadados, é obtido a partir do 

ângulo de elevação do sol (E) em graus, de acordo com a Equação 6. 

 

          cos θ = cos (
π

2
-E) =SEN(E)                        (6) 

 

O seguinte passo foi determinar a refletância planetária, que consiste determinação 

de coeficientes de peso para cada banda OLI, seguindo a metodologia de Starks et al. 

(1991), conforme a Equação 7. 

 

       PbLand 8= 
KbLand 8

Σ KbLand 8

                                                    (7) 

 

em que: o Kb é a constante solar (W m-2 μm-1) associada a cada uma das bandas 

reflefletivas OLI estimada pela Equação 8. 

 
 

kb Land 8 = 
Lb Land 8. π 

    rb Land 8. cosθ . dr 

 

(8) 
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em que: Lb Land 8 é a radiância espectral (W m-2 sr-1 μm-1); rb Land 8 é irradiância solar espectral 

de cada banda no topo da atmosfera (W m-2 sr-1 μm-1); cos  - cosseno do ângulo de 

incidência solar; dr é inverso do quadrado da distância relativa Terra-Sol. 

Os pesos calculados foram utilizados no cômputo do albedo planetário a etapa seguinte 

desse estudo. 

 
3.3.3. Albedo 

 

O albedo é definido como a razão entre os fluxos de radiação solar refletido e 

incidente, que tem papel importante no uso do solo, revela se uma área sofreu algum 

impacto ambiental. Para estimar o albedo da atmosfera, é necessário uma série de equações. 

Primeiramente, realizou-se o cálculo do albedo no topo da atmosfera (αtoa), isso é, o albedo 

não ajustado às interferências atmosféricas, foi feito através de uma combinação linear das 

refletâncias espectrais em cada uma das bandas refletidas para cada sensor, o TM (Equação 

3) e OLI (Equação 4). 

Para o Landsat 5 foram utilizados as refletâncias espectrais das bandas 1 a 5 e 7 

para determinar o αtoa, segue através da Equação 9 sugerida por Bastiaanssen (1995; b): 

 

αtoa = 0,293 . r1 + 0,274 . r2 + 0,233 . r3 + 0,157 . r4 + 0,033 . r5 + 0,011 . r7 (9) 

 

em que: A variação são os pesos de cada banda do albedo planetário, sendo a razão entre o 

irradiância solar espectral (Kb Land 5) e o somatório de todas irradiância, como mostra a 

Equação 10; e r representa a refletância planetária das bandas. 

 

                        PbLand 8= 
Kb Land 5

ΣKb Land 5

                                      (10) 

 

em relação ao Landsat 8, para o cálculo do albedo no topo da atmosfera, determinou-se os 

coeficientes de pesos (Pb Land 8) para cada banda, calculado de acordo com a Equação 11, 

sendo proporcional a intensidade da radiância na superfície, em que é a razão entre a 

radiância da banda e o somatório da radiância de todas bandas. 

 

 

PB Land 8 = 

kb Land 8 

∑Kb Land 8 

 

(11) 
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O albedo no topo da atmosfera (αtoa), sem correção, foi estimado a partir das bandas 

multiespectrais 2 a 7 do Landsat 8, e propostos por Silva et al. (2017) conforme a Equação 

12. 

 

αtoa= p
2 

. r2 + p
3 

. r3 + p
4 

. r4 + p
5 

. r5 + p
6 

. r6 + p
7 
. r7 (12) 

 
em que: p2, p3, p4, p5, p6 e p7 são os pesos dos cômputos de cada banda; r2, r3, r4, r5, r6 e r7, são 

as refletâncias de cada banda. 

Para a estimativa do albedo da superfície, usou-se o modelo de Bastiaanssen (1995; 

c), que tem sido utilizado por vários autores (ALLEN et al., 2002; THOMPSON et al., 

2017 b), trata-se de uma medida adimensional seguindo a Equação 13, usada para os dois 

tipos de sensores. 

 

 

αsup = 
αtoa- αatm 

        τsw2 

 

(13) 

 
em que: αsup, é o albedo da superfície corrigido; αatm, é a refletância da atmosfera, ou seja, 

radiação solar refletida pela atmosfera variando entre 0,025 a 0,04, sendo recomendado 

0,030; e τsw
2, é a transmissividade da atmosfera que nas condições de transparência 

calcula-se utilizando a Equação 14, de acordo com Allen et al. (2002), em função da 

pressão atmosférica e da água precipitável. 

 

τsw=0,35+0,627 exp [
-0,00146 . P

ktcosθ
-0,075 . (

w

cos θ 
)

0,4

               (14) 

 

em que: P é a pressão atmosfera (KPa), medida na estação meteorológica automática da 

área de estudo, determinada pela Equação 15; Kt,é o coeficiente de turbidez da atmosfera 

(0<Kt<1,0), onde Kt=1,0 para ar limpo e Kt=0,5 para turbidez extrema, poeira ou ar 

poluído; e W, a água precipitável na atmosfera (mm), medida retirada da estação 

meteorológica automática da área de estudo, conforme a Equação 16. 

 

                P = 101,3 .  (
Ta-0,0065 . h

Ta

)
5,26

                                       (15)
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em que: Ta é a temperatura do ar (°K), retirada da estação meteorológica automática; h é 

a altitude (m). 

 

       W = 0,14 . ea . P + 2,1    (16) 

 
em que: ea, é a pressão real de vapor de água atmosférico (KPa), calculada com base em 

dados da estação meteorológica automática, conforme Equação 17. 

 

                    ea= 
UR .  es

100
                                         (17) 

 

em que: UR, é a umidade relativa retirada na estação meteorológica automática; es é a 

pressão de saturação do vapor d’água (KPa), medida obtida por meio de dados da estação 

automática, seguindo a Equação 18. 

 

       es=0,6108 . exp (
17,27 .  Tar

237,3+Tar

)                          (18) 

 

em que: Tar é a temperatura do ar (°C), medida na estação meteorológica automática. 

 
3.3.4. NDVI 

 

O Índice de Vegetação da Diferença Normalizada (Normalized Difference 

Vegetation Index - NDVI), é um indicador de vegetação verde, utilizado para realçar essas 

áreas. Foi calculado pela razão da diferença de refletância do infravermelho próximo e no 

vermelho e pela soma das mesmas (Equação 19), proposta por Rouse et al. (1973). 

Para o Landsat 5 utilizou-se os valores de refletância das bandas 3 e 4, e para o 

Landsat 8 utiliza-se as bandas 4 e 5, que são a banda vermelho e infravermelho próximo, 

respectivamente. 

 

                NDVI= 
ρIV- ρV

ρIV+ 𝜌
                                     (19) 

em que: ρIV, é a reflectância do infravermelho próximo; e ρV é a reflectância do vermelho. 

 
3.3.5. SAVI 

O Índice de Vegetação Ajustado ao Solo (Soil Adjusted Vegetation Index - SAVI) 

se distingue do NDVI, por possuir um fator de ajuste na sua equação, para minimizar o 
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efeito do solo sob a vegetação, esse ajuste está relacionado a densidade do dossel na área 

de estudo. 

Proposto por Huete (1988), onde introduziu uma constante “L” denominada de fator 

de ajuste do índice SAVI (Equação 20), que, pode assumir valores de 0,25 a 1 dependendo 

da cobertura vegetal, em que, de 0,25 é indicado para vegetação densa e de 0,5 para 

vegetação com densidade intermediária, e 1 para vegetação com baixa densidade. 

Usualmente, dá-se valor de L=0,5, porém deve-se levar em consideração a vegetação da 

região de estudo. 

SAVI= 
(1+L) .  (ρ

IV
- ρ

V
)

(L+ ρ
IV

 + ρ
V

)
                            (20) 

 

em que: L é o fator de ajuste ao solo, ρIV ,é a refletância do infravermelho próximo e ρV  é 

a refletância do vermelho; 

 

3.3.6. IAF 

 

O Índice de Área Foliar (IAF) é um índice biofísico definido pela razão entre a área 

foliar de uma vegetação por unidade de área utilizada por esta vegetação (m2 m-2), sendo 

um indicador da biomassa de cada pixel da imagem, computado pela seguinte Equação 21 

(ALLEN et al., 2002b). 

 

IAF= -
ln (

0,69-SAVI)
0,59

0,91
                                   (21)

3.3.7. MNDWI 

 

O Índice de Diferença Normalizada da Água (NDWI) foi desenvolvido por 

McFeeters (1996) para discriminar ambientes com águas expostas. Basicamente, este 

método é obtido através das bandas refletivas do verde e do infravermelho próximo. 

Posteriormente, o método foi modificado por Xu (2006). O índice utiliza a diferença 

dividido pela soma da banda verde (banda 2 do Landsat-5 TM e banda 3 do Landsat-8 OLI) 

pela do infravermelho médio (banda 5 do Landsat-5 TM e banda 6 do Landsat-8 OLI), 

denominado assim, índice de vegetação da diferença normalizada da água modificado, 

representado pela Equação 22. 
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MNDWI= 
ρ

Vd
- ρ

IVM

ρ
Vd

- ρ
IVM

                                        (22) 

 

em que: ρVd, faixa refletiva do verde (bandas 2 e 3 dos sensores TM e OLI, 

respectivamente); e ρIVM, faixa refletiva do infravermelho médio (bandas 5 e 6 dos sensores 

TM e OLI, respectivamente). MNDWI ≥ 0 (áreas com presença de água); MNDWI ≤ 0 

(áreas urbanas, vegetação) . 

A refletância da água é maior na faixa verde e menor na banda do infravermelho 

próximo, mas a refletância da vegetação é maior na banda do infravermelho próximo  do 

que na faixa verde. A subtração da banda infravermelho próximo da banda verde no 

numerador do NDWI resultará em valores positivos das características da água e negativos 

na vegetação (SINGH et al., 2014). 

 
3.3.8. Estatística  

 

Os resultados dos parâmetros biofísicos mencionados foram avaliados através da 

estatística descritiva fornecida pelo próprio Software, através de medida de tendência 

central, a média, e medidas de dispersão (como valores máximos e mínimos, desvio padrão 

- DP e o coeficiente de variação - CV). Os mapas temáticos foram avaliados quanto a sua 

variabilidade, conforme o CV (%), através do critério de classificação de Warrick & 

Nielsen (1980): baixa variabilidade - CV <12%, média variabilidade - 12<CV<60% e alta 

variabilidade - CV >60%. 

 
3.3.9. Recorte 

 

O recorte foi feito com base no limite da área estudo, as delimitações da área são 

retiradas do site do portal de mapas IBGE 

(https://portaldemapas.ibge.gov.br/portal.php#homepnascimentoage), onde contém 

arquivos shapefile da divisão do Brasil. Para o presente estudo é necessário o arquivo com 

a Malha de Pernambuco e através dele, um novo arquivo shapefile com o Município de 

Petrolina. 

Assim, faz-se o recorte da malha do Município de Petrolina para as imagens em que 

foram calculados os parâmetros biofísicos. 

https://portaldemapas.ibge.gov.br/portal.php#homepnascimentoage
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3.4. Classificação MapBiomas 

 

Para o presente estudo utilizou-se a classificação do uso e ocupação do solo 

disponibilizada pelo MapBiomas, de acordo com a coleção 4, lançada em agosto de 2019, 

cobrindo o período de 1985 a 2018 para o Município de Petrolina-PE. 

Para realizar o download das imagens foi necessário fazer um cadastro na 

plataforma Google Earth Engine, pois é neste site que se encontra todos os produtos de 

mapeamento do MapBiomas, é um processo simples que na própria plataforma contém o 

tutorial de download e resumidamente é detalhado no Figura 3. 

 
Figura 3. Fluxograma para baixar arquivos da classificação MapBiomas. 

 
Como mencionado anteriormente, os anos das imagens utilizadas foram anos 

extremos no período da pesquisa (1988, 1989, 1990, 1993, 1998, 2009, 2015 e 2017), após 

a última etapa “Task” as imagens são enviadas para a nuvem do e-mail cadastrado do 

Google Earth Engine e de lá pode-se realizar o download. 

O site disponibiliza as imagens em formato GeoTif. No software extraiu-se as 

bandas através da ferramenta Raster de cada ano e quantificou as áreas de cada tipo de uso 

da terra com base no tamanho do pixel da imagem. Na Tabela 8 descreve-se a legenda 

modificada de acordo com a área de estudo usada na coleção 4.0 do MapBiomas para 

classificação de cobertura e uso do solo e os valores dos pixels representados, e a partir 

dessas classes, foram quantificado toda área de estudo, para os anos que foram trabalhados. 



44 

 

 

 

Após a classificação foi feito a detecção de mudança da área. Foi identificado 

alterações que ocorreram durante os 30 anos de estudos, através da comparação e 

quantificação das áreas classificadas, além de relacionar com mapas de albedo da superfície 

e índices de vegetação, para avaliar os efeitos antrópicos e dos eventos severos de seca. 

 
Tabela 8. Classes de cobertura e uso do solo da Coleção MapBiomas 4.0 no Brasil. 

Código do Pixel 
 

Coleção de Classes 

 

Cobertura/ Uso 

1.FLORESTA 

2 1.1. Caatinga Arborea Cobertura 

4 1.1.2. Caatinga Arbustiva Cobertura 

2.FORMAÇÃO NATURAL NÃO FLORESTAL 

12 2.2. Caatinga Herbacea Cobertura 

3.AGROPECUÁRIA 

15 3.1. Pastagem Uso 

19 3.2.1. Cultura Anual e Perene Uso 

21 3.3. Agricultura e Pastagem Uso 

4.ÁREA NÃO VEGETADA 

24 4.2. Infra-Estrutura Urbana Uso 

25/30 4.4. Solo exposto 
Cobertura/ Uso 

5.CORPO DE ÁGUA 

33 5.1. Recursos Hídricos Cobertura 

                       *Adaptado de MapBiomas. 
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4.0. Resultados e Discussão 

4.1. Albedo da Superfície 

 

O resultado do mapa temático do albedo da superfície da série histórica estudada 

para o Município de Petrolina-PE, semiárido brasileiro é apresentado na Figura 4. Através 

do monitoramento espacial deste parâmetro biofísico, observa-se mudanças em relação às 

alterações dos distintos usos do solo ao longo dos anos estudados. Pesquisas comprovam 

que o albedo é um parâmetro preciso para estudo da cobertura da caatinga no semiárido 

brasileiro, em destaque analisando áreas de caatinga degradada. 

Este parâmetro foi dividido em seis classes de 0,00 a 0,50, em que esses valores 

representam em ordem crescente desde a áreas de caatinga preservadas, coloração azul 

representada no mapa temático, até áreas degradadas, coloração vermelho. 
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Figura 4. Monitoramento da distribuição espaço-temporal do Albedo da Superfície no 

Município de Petrolina - PE, região semiárida do Nordeste do Brasil. 
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Observa-se que nas primeiras imagens Figura 4A, 4B e 4C existem poucas áreas 

com maiores valores de albedo, coloração vermelho, apenas alguns pontos na tonalidade 

laranja na região sul e na região noroeste, ao longo das datas analisadas aumentaram a 

proporção destas áreas, concentrando-se áreas de coloroção de pixel laranja, albedo entre 

0,30 a 0,39 e passando para tonalidade de pixel vermelho, albedo entre 0,40 a 0,50, na 

região sul do mapa, esse falto explica o aumento da ocupação e uso do solo, o  que conclui 

maiores mudanças nessa região. Corroborando com Silva et al. (2019, b), avaliaram o 

monitoramento do albedo da superfície do Município de Petrolina, verificaram maiores 

mudanças nas margens do rio São Francisco, bem como, na área urbana do Município de 

Petrolina. 

As áreas degradadas e solo expotos variaram entre 0,30 a 0,50 apresentando por 

pixel na cor laranja e vermelho, em que este último representa área urbana do Município, 

essas áreas concentram-se vizinhas a áreas agrícolas, o que indica áreas degradadas devido 

ao uso do solo intensivo à atividades ligado a agropecuária, como uso intensivo de 

máquinas, pisoteio de animais em áreas de Pastagem, o que ajuda na compactação do solo, 

além do tempo inapropriado de pousio, tornando o Solo expostoà radiação solar, o que é 

indicado pela alta refletividade e consequentemente altos valores de albedo. Júnior e 

Dantas (2018) encontraram albedo de 0,36 para áreas que indicam a presença de solos 

expostos na bacia hidrográfica do Rio Pacoti/CE, corroborando com Silva et al. (2019, b), 

que encontraram valores de albedo para Município de Petrolina entre 0,28 e 0,50 nas áreas 

urbanas, solo degradado e/ou exposto. 

Percebeu-se que os maiores valores de albedo e com maiores proporção se 

concentraram em períodos secos. Bezerra et al. (2014) encontraram os maiores valores de 

albedo durante a estação seca nas áreas de Solo expostopara a região semiárida do Rio 

Grande do Norte. 

Os menores valores de albedo, tonalidade azul, de 0,00 a 0,05 mostram corpos 

hídricos ou vegetação com presença de água. Os mapas temáticos das datas 25/05/1988, 

17/09/1989 e 16/06/1990 destacaram com maior presença desse intervalo de albedo. O ano 

de 1988 e 1989 foram considerados anos muito chuvoso pela Tabela 3, e o ano de 1989 foi 

marcado por forte evento de La Niña (INPE, 2010) o que influenciou mais ainda áreas 

concentradas com presença de água ou de áreas vegetadas com água. O ano de 16/06/1990 

apesar de ter sido Muito Seco a chuva que caiu três meses antes da passagem do Landsat 

5 foi o suficiente para deixar esses três primeiros mapas parecidos. 

Os valores de albedo entre 0,06 a 0,09 significam áreas úmidas ou presença de 

caatinga densa. Essas áreas úmidas destacam-se os pomares presente no Município, que 
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utilizam a irrigação. As áreas da agricultura irrigada e caatinga ainda inclui também o 

intervalo de 0,10 a 0,19, esse intervalo depende do estádio fenológico da cultura irrigada e 

no caso da caatinga da sua copa, ou seja, da sua área foliar. Esse último intervalo destaca-se 

nas Figuras de 4D a 4H, apresentando forte tendência de cobertura de caatinga com esse 

intervalo. Lins et al. (2017) destacaram a cobertura vegetal da caatinga apresentaram 

albedo na faixa de 0,10 a 0,15 no Município de Serra Talhada-PE. Valores do albedo em 

torno de 0,10 é característico dos ecossistemas terrestres, tanto das florestas tropicais como 

temperadas em condições úmidas, áridas e semiáridas (ROTEMBERG e YAKIR, 2010; 

SANTOS et al., 2014). Já Silva et al. (2018), em estudo para Município de Petrolina foram 

observadas que as áreas com cobertura vegetal de caatinga apresentaram albedo no 

intervalo de 0,05 a 0,15. 

O intervalo de 0,20 a 0,29 significa área de vegetação ou caatinga rala, 

principalmente em épocas secas, Silva e Bezerra (2006) observaram imagens do Landsat 5 

TM da região semiárida de áreas com árvores frutíferas irrigadas e vegetação nativa típica 

do bioma caatinga e encontraram um valor médio de albedo de 0,22. 

Na data de 25/05/1988, observa-se que o valor máximo prevalece e grande 

concentração de áreas úmidas (albedo 0,06 a 0,09), nas áreas irrigadas próximo ao rio São 

Francisco se concentra albedo valores de albedo entre 0,10 a 0,19 e pequenas áreas com 

albedo entre 0,20 a 0,29 na região sul com pontos de coloração laranja mostrando as áreas 

urbanas. Na Figura 4B com data de 17/09/1989, é possível visualizar que houve um 

aumento de áreas de coloração azul (0,00 - 0,05) e maiores áreas na região com albedo 

entre 0,10 a 0,19, destacando a agricultura irrigada, na região sul próximo ao São Francisco, 

e a caatinga, nas demais parte do mapa, aumentou sua proporção de as áreas de coloração 

laranja o que indica um crescimento de áreas urbado e/ou Solo exposto. 

Na Figura 4C com data de 16/06/1990 percebe-se um aumento de albedo com 

valores entre 0,06 a 0,09 e diminuição de albedo com valores 0,10 a 0,19 em relação a 

imagem posterior (Figura 4B) na vegetação caatinga, isso porque a data da imagem foi em 

época chuvosa, aumetando áreas mais úmidas com presença de caatinga, porém prevaleceu 

áreas de pomares valores de albedo entre 0,10 a 0,19. 

Na Figura 4D (17/12/1993), 4E (26/09/1998) e 4F (24/09/2009) o intervalo de 

albedo entre 0,00 a 0,05 só é visível apenas nos recursos hídricos e em alguns pontos da 

Figura 4D e 4E. Nestas três Figuras percebe-se um aumento gradativo de intervo de albedo 

de 0,10 a 0,19, ou seja, um aumento da caatinga rala, destaca-se também aumento de áreas 

de coloração amarela com valores de albedo de 0,20-0,29. Nesses intervalos estão presentes 

vegetação da caatinga como áreas da fruticultura irrigada, porém este último intervalo 
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apresentam áreas com pouca vegetação, corroborando com Júnior e Dantas (2018) que 

encontraram valores de albedo entre 0,21 e 0,24, indicando pouca vegetação em região 

semiárida. 

Percebe-se na Figura 4D a maior presença de coloração laranja e vermelho no mapa 

temático, com intervalo de 0,30 a 0,50, com ênfase nas áreas próximos ao rio São 

Francisco, que representam áreas urbana e agropecuária nessa região, destacando possíveis 

áreas degradadas nessas áreas de agricultura irrigada. Observa-se também que essas áreas 

em laranja está presente quase em torno de todo mapa, resultado da substituição da caatinga 

pelo Solo exposto, devido o ano ter sido muito seco, o que ocasionou o aumento de áreas 

de solo sem presença de vegetação, uma defesa da vegetação a períodos de estiagem, no 

norte do mapa a região em vermelho é devido presença de nuvens na imagens. 

Nas Figuras 4E e 4F verificaram um aumento de Solo expostona região norte do 

mapa, com tonalidade de laranja (albedo de 0,30 a 0,39), verificando possíveis áreas 

degradadas. Lins et al. (2017) encontraram maiores valores durante a estação seca nas áreas 

de Solo exposto0,30 a 0,35 no semiárido. 

 Em 2009 foi um ano muito chuvoso, Figura 4F (24/09/2009), apesar disso, as áreas 

em laranjada na região norte não diminuíram, como era esperado que houvesse uma 

renovação da caatinga, do contrário, houve um aumento destas áreas em laranja (Solo 

exposto), confirmando possíveis áreas degradadas. Outro fator que pode ter contribuído 

para o crescimento dessas possíveis áreas degradadas, é pela data da imagem ter sido em 

um período de seco para o Município e mesmo o ano de 2009 considerado muito chuvoso, 

houve uma sequência de anos anteriores considerado Seco, ou Muito Seco, e um ano 

isolado Muito Chuvoso não foi capaz de regeneração da vegetação caatinga.  

As Figuras seguintes, 4G e 4H, confirmam essas áreas degradadas no norte do 

Município, que permaneceram com algumas manchas laranjas, concentrando na divisão sul 

e norte da área de estudo. Foi verificado também, que em algumas superfícies que eram de 

coloração laranjas passaram para vermelho, estes anos foram anos consecutivos de seca 

intensa, contribuindo para aumento de área degradadas. Vários estudos em territórios 

semiáridos afirmam que secas intensas aumentam áreas degradada da caatinga. 

Com relação, ainda, essas duas últimas Figuras, Figura 4G e 4H, observou-se 

também que os mapas apresentaram semelhança, destacou zonas de albedo entre 0,00 a 

0,05, que até então esse intervalo tinha sobressaído apenas nas Figura 4A, 4B e 4C, anos 

de altas precipitações e de acúmulo de precipitação meses antes a passabem do sátelite. 

Este aumento de áreas neste intervalo pode ser devido ao aumento da agricultura irrigada 

no Município. 
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 As áreas de albedo com com intervalo de 0,06 a 0,09  visualizadas nestas Figuras 

(4G e 4H) são as áreas de agricultura irrigada e caatinga úmidas, observadas em maior 

concentração no sul do mapa do que os anos anteriores. Sabendo que os intervalos de 

albedo entre 0,06  a 0,29 é agricultura irrigada sendo possível visualizar o aumento de áreas 

retangulares e circulares, que pode ser identificados como talhões ou área de pivô central 

com estes intervalo de valorescitado anteriormente, corraborando assim, com aumento da 

agricultura irrrigada na região, se intensificando cada vez mais nos últimos anos.  

A Tabela 9, indica os parâmetros estatísticos do mapa temático do albedo da 

superfície, nas datas 25/05/1988 e 17/09/1989 constatando valor médio de 0,13 para ambas 

e com mínimo de 0,02 e 0,00,  e os valores máximos de 0,41 e 0,49, respectivamente, estes 

valores máximos  corresponde aos pontos de coloração vermelho no Norte do mapa, que 

nada mais é que nuvens presentes nas imagens (Figura 4A e 4B). Para a data de 25/05/1988 

apresentou maior variabilidade do que a data de 17/09/1989, com CV de 30,77% e 23,08, 

respectivamente. 

 

Tabela 9. Parâmetros estatísticos e variabilidade quantitativa e espaço-temporal do Albedo 

da Superfície no Município de Petrolina-PE, região semiárida do Nordeste do Brasil .  

Albedo da Superfície 

Data Mínimo Máximo Média DP CV(%) 

25/05/1988 0,02 0,41 0,13 0,04 30,77 

17/09/1989 0,00 0,42 0,13 0,03 23,08 

16/06/1990 0,00 0,40 0,12 0,04 33,33 

17/12/1993 0,00 0,44 0,14 0,03 21,43 

16/09/1998 0,00 0,45 0,15 0,04 26,67 

24/09/2009 0,00 0,46 0,16 0,03 18,75 

24/08/2015 0,03 0,48 0,21 0,05 23,81 

16/10/2017 0,03 0,50 0,23 0,05 21,74 

 

 

A data de 16/06/1990 foi a que apresentou maior CV da série histórica, com valor 

de 33,33%, entretanto, considera-se uma variabilidade média. Esta mesma apresentou 

média de 0,12 e valor máximo de 0,40 e o menor valor mínimo considerado. 

O maior valor médio encontrado foi para a data de 16/10/2017, com valor de 0,23. 

Apartir da data de 17/12/1993 houve também um aumento gradativo das médias da imagem, 

apresentando um diferença maior da data de 24/09/2009 para a data 24/08/2015, com média 

de 0,16 e 0,21, respectivamente. Em um estudo realizado por Martins et al. (2019) no 

Submédio do São Francisco, para a mesma data de 25/08/2015, foi encontrado de 0,17, 

corroborando com os resultados.  

As Figuras de 25/05/1988 a 24/09/2009 apresentaram média  bem próximas entre 
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0,13 a 0,16 e as datas mais atuais de 24/08/2015 e 16/10/2017 apresentaram uma média 

bem maior que as demais com média entre 0,21 a 0,23, destacando áreas com menor 

quantidade de vegetação ou possíveis áreas degradadas, conforme observado anteriormente 

no mapa temático, Figura 4G e 4H. 

 

 

4.2. Índices de Vegetação: NDVI, SAVI, IAF e MNDWI 

 

As Figuras 6, 7, 8 e 9 mostram o comportamento dos índices de vegetação para 

Petrolina-PE no período estudado. 

A área de estudo composta por vegetação nativa de Caatinga, foi observada uma 

grande variação da vegetação nativa em relação aos períodos de estudo, resultante da 

própria adaptação e condição das espécies que promovem o processo temporal, claramente 

visível nos mapas temáticos dos índices de vegetação. 

 
4.2.1. NDVI 

 

A Figura 5 corresponde ao índice de vegetação NDVI sobre as imagens orbitais 

referentes à área de estudo nos nove anos considerados. Os valores do NDVI estimados 

foram divididos em seis classes, de acordo com a proteção oferecida ao solo pela cobertura 

vegetal. 

Observa que imagem do dia 25/05/1988 apresentou maior cobertura vegetal (Figura 

5A) em relação às demais, e como consequência maior valor médio de 0,61 como mostra a 

Tabela 10, isso porque além de ter sido um ano considerado Muito Chuvoso a data de 

imageamento foi logo após o período chuvoso e com maior precipitação acumulada nos 

três meses antes da passagem do satélite (Tabelas 3 e 4), com precipitação acumulada de 

312,80 mm. Corroborando com Jesus e Santana (2017), em um estudo realizado na 

vegetação caatinga, ao avaliarem o NDVI durante a estação chuvosa, a resposta do NDVI 

foi maior e a vegetação cobre praticamente toda a área de estudo. Observa-se também, que 

o valor mínimo foi o maior em relação aos demais, enquanto para os demais anos o valor 

mínimo chegou a -1,00 para o ano de 1988 foi de -0,61. 
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Figura 5. Monitoramento da distribuição espaço-temporal do índice de vegetação NDVI 

no Município de Petrolina - PE, região semiárida do Nordeste do Brasil. 

 
 

Ao mesmo tempo, que no ano de 1989 foi considerado o ano mais chuvoso numa 

análise de 30 anos com 842,35 mm acumulado (Tabela 3), porém não se observa na Figura 

5B vegetação muito densa como no ano anterior devido a data de imageamento ter sido na 

época mais seca, destacando alguns pontos na região sul da imagem e com indícios de áreas 
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úmida na região sudeste, com NDVI variando de 0,31 a 0,50, que pode estar associado 

a áreas agrícolas que se concentram em torno do Rio São Francisco, porém foi o ano que 

teve menor variabilidade temporal com CV de 23,08%, apesar da variabilidade nos demais 

anos até 1998 não se diferenciar muito, com diferença de 5,87%  entre o menor valor e maior 

valor de 1988 a 1998. 

Apesar de 1989 e 2009 terem sido anos chuvosos, as médias do NDVI foram de 

0,26 e 0,21, respectivamente, esses resultados concordam com os de Ferreira et al. (2012) 

que, ao estudarem a dinâmica da vegetação da caatinga na cidade de Petrolina, no estado 

de Pernambuco em agosto de 2009, encontraram valores de NDVI variando de 0,201 a 

0,300, e correspondia a 49,32% do total da área municipal, condição explicada pelas baixas 

chuvas durante o mês de agosto, data do imageamento. Isso pode ser justificado devido à 

data de monitoramento das imagens terem sido do período seco, e nessa época é 

intensificada a queda de folhas devido ao aumento do déficit hídrico nesse período. 

Outro fator bem interessante que pode ser observado entre a imagem de 1989 e 

2009, por serem imagens da mesma época e de anos chuvosos, foi a mudança na cobertura 

de vegetação nos 20 anos. Em 2009 as áreas concentradas irrigadas é bem maior, em 

relação a 1989, o que nota que houve uma expansão agrícola na região. Outro ponto 

importante, é que houve um aumento bem expressivo no intervalo de pixels entre 0,02 – 

0,20 no ano de 2009, enquanto que em 1989 existia pouca concentração deste intervalo, 

predominando mais o intervalo de 0,21 – 0,30, o que afirma na estatística em que a média 

de NDVI foi de 0,26 para 1989 e 0,21 para 2009 e grande diferença no coeficiente variação 

de 24,54% de um ano para outro. 

 
Tabela 10. Parâmetros estatísticos e variabilidade quantitativa e espaço-temporal do índice 

de vegetação NDVI no Município de Petrolina-PE, região semiárida do Nordeste do Brasil. 
 

 Índice d e Vegetação – NDVI   

Data Mínimo Máximo Média DP CV(%) 

25/05/1988 -0,69 0,86 0,61 0,16 26,23 

17/09/1989 -1,00 0,84 0,26 0,06 23,08 

16/06/1990 -1,00 0,86 0,34 0,09 26,47 

17/12/1993 -1,00 1,00 0,38 0,11 28,95 

16/09/1998 -1,00 0,83 0,26 0,07 26,92 

24/09/2009 -1,00 0,80 0,21 0,10 47,62 

24/08/2015 -1,00 0,86 0,24 0,11 45,83 

16/10/2017 -1,00 0,86 0,20 0,11 55,00 

 

Em 16/06/1990 (Figura 5B) observa-se na imagem uma transição do período úmido 

para o seco, apresentando assim, ainda, uma quantidade expressiva de cobertura vegetal 
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densa para uma vegetação mais rala, em que a média é de 0,34. Apesar de ter sido um ano 

seco, essa quantidade de vegetação mais fechada observada na Figura 5C, remete o que 

ocorreu em 25/05/1988 na Figura 5A, em que a data de imageamento foi logo após a estação 

chuvosa, vale salientar que a escolha da imagem foi em condição de céu claro, ou com 

poucas nuvens e em períodos secos 

Na data de 17/12/1993 (Figura 5D) obteve-se valores máximos de NDVI, o maior 

valor máximo e maior média em relação as outras datas de imageamento, e com maior CV 

dos anos 80 até anos 90, com vegetação densa com NDVI variando de 0,51 a 1,00, 

basicamente por todo o Município e presença de áreas úmidas com NDVI – variando de 

0,31 a 0,50), isto ocorreu devido ao início da estação chuvosa e a ocorrência de chuva três 

meses antes a passagem do satélite com precipitação acumulada de 66,80 mm, em que se 

concentrou mais no mês anterior. Precipitações que antecedem à passagem do satélite, no 

ambiente semiárido de vegetação de Caatinga influenciam diretamente os índices de 

vegetação, sob condição de maiores valores do NDVI (RODRIGUES et al., 2009; 

ARRAES et al., 2012; BEZERRA et al., 2014; SILVA et al., 2019). 

Na Figura 5E, observa-se áreas isoladas de NDVI com valores entre 0,21 a -0,01, 

segundo Aquino et al. 2018, áreas representadas por um NDVI entre -1 e 0 correspondem a 

sombras e fontes de água, e como essas áreas não se mostraram em imagens anteriores ou 

posteriores esses valores não estão relacionados a água e sim a presença de sombra de 

nuvens, pois a imagem foi datada em um ano seco e na estação seca. Analisando esta 

mesma imagem, nota-se que ela inicia um processo de mudança no Município com áreas 

mais concentrada com NDVI entre 0,00 a 0,20. Em um estudo realizado por Ferreira et al., 

2012, numa análise do índice NDVI para o Município de Petrolina na data de 09/08/1998 

apresentou percentual de 58,94% da área de estudo com valores entre 0,201 a 0,300, que 

segundo os autores indica um período de deciduidade da caatinga. 

A Figura 5E (16/09/1998), 5F (24/09/2009), 5G (24/08/2015) e 5H (16/10/2017) 

foram as que apresentaram maiores áreas concentradas com pixels entre 0,00-0,20. 

Observa-se que algumas áreas se regeneraram, porém, quando observado as imagens dos 

anos de 2015 e 2017, nota-se um aumento de áreas expostas, que é um indicativo de áreas 

possivelmente degradadas, já que estes pixels estão se concentrando nas mesmas áreas em 

proporções maiores de um ano para outro. Em um estudo realizado por Aquino et al. 

(2018), afim de identificar áreas em risco de degradação no semiárido no Município de 

Tauá-CE, afirmaram que valores de NDVI entre 0 e 0,2 correspondem a alvos urbanos, 

áreas desmatadas ou afloramentos rochosos, que possuem uma área de absorção na faixa 

do infravermelho próximo. 
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As Figuras 5F, 5G e 5H mostram acentuada variabilidade espacial e temporal da 

cobertura vegetal com valores de coeficientes de variação de 47,62, 45,83 e 55,00%, 

respectivamente, com destaque para a Figura 5H que apresentou a maior variabilidade 

espacial, com diferença de 10% de 2015 para 2017, essa alta variabilidade se deve a 

diversas áreas irrigadas em contraste com caatinga, principalmente pelas datas das imagens 

serem em épocas de seca. 

Analisando as imagens da Figura 5, percebe-se que existe um aumento de possíveis 

áreas degradadas com valores de NDVI entre 0,02 a 0,20, todavia também um aumento na 

agricultura irrigada próximo a região do vale São Francisco, devido a concentração de 

NDVI entre 0,51 a 1,00, observados, principalmente, em períodos secos, que destaca-se 

essas áreas irrigadas próximas a caatinga, notando um contraste. Ferreira et al. (2012), 

comparando as imagens da estação seca com a estação chuvosa em Petrolina, percebe-se 

um maior destaque nas áreas de agricultura irrigada na estação seca, sendo notória a 

expansão do perímetro irrigado . 

 
4.2.2. SAVI 

 

Na Figura 6 ilustra-se o índice de vegetação SAVI a partir de mapas temáticos da 

superfície terrestre do Município de Petrolina-PE, entre o período dos anos de 1988 a 2017. 

Este índice se mostrou muito semelhante ao NDVI, isso porque o SAVI faz correção nos 

efeitos do solo através de um fator de ajuste, como mencionado anteriormente. 

O SAVI destaca-se à influência do Solo expostoe possíveis áreas degradadas, com 

valores entre 0,02 e 0,20. Verifica-se que os valores negativos (-0,41 – 0,01), pixel de 

coloração vermelha, estão relacionados a água ou nuvens, e áreas de coloração amarela e 

verde estão ligadas a vegetação rala e as áreas em azul claro e azul escuro indicam 

vegetação mais densa. 
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Figura 6. Monitoramento da distribuição espaço-temporal do índice de vegetação SAVI 

no município de Petrolina - PE, região semiárida do Nordeste do Brasil. 

 

 

 
A Figura 6A (25/05/1988) apresentou maior proporção de área vegetal densa em 

relação as demais, coloração azul escuro com valores entre 0,51 e 0,87, como apresentado 

no NDVI (Figura 5), em contra partida a área de coloração verde sobressaiu em relação a 

azul, o que ocorreu inversamente no NDVI. Oliveira et al. (2017) explicam que os 
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resultados do SAVI mostraram semelhanças aos resultados obtidos com os valores do 

NDVI. 

O índice NDVI apresenta uma presença maior de vegetação em relação ao SAVI, 

isto porque a constante de ajuste "L", por exemplo, diminui a influência da resposta 

espectral do solo no SAVI. O valor médio para esta imagem caiu pela metade em relação 

ao NDVI, com SAVI médio de 0,33 e um CV de 24,24%, como mostra a Tabela 11, não 

diferindo muito do coeficiente de variação (26%) do NDVI, mostrando maior eficiência de 

cobertura vegetal do munícipio. O mesmo ocorreu na Figura 6B (17/09/1989) apresentando 

menores valores em relação ao NDVI, com SAVI destacando-se em áreas na cor laranja 

entre 0,02 e 0,20 e sua média de 0,12 conforme Tabela 11. 

A Figura 6C (16/06/1990) não diferiu expressamente dos valores do NDVI, 

apresentando grande semelhança de valores e proporção de área ao intervalo de índice, com 

exceção do índice entre 0,02 e 0,20 que foi possível identificar esse intervalo apenas no 

SAVI, mas ainda apresentou maior valor máximo do SAVI para os anos estudados, de 0,87. 

Isso pode ser explicado devido a passagem do satélite ser logo após a estação chuvosa e, 

ainda, principalmente pela precipitação acumulada dos três meses antes ao imageamento, 

o que foi observado também na Figura 6D (17/12/1993), quando notou-se um aumento da 

área com intervalo de 0,02 a 0,20, destacando solo nú e baixa vegetação rala, mas com 

algumas áreas apresentando ainda a presença de vegetação densa (0,51 – 0,87), devido 

neste período ser marcado pelo final da estação seca e o início da chuvosa e como a vegetação 

da região é predominante do bioma Caatinga, esta que é resiliente aos eventos de chuvas, 

tornando assim, sua vegetação mais verde e arbustiva.  

Silva et al. (2019d) estudando uma análise espaço-temporal da cobertura vegetal de 

Caatinga verificaram que a cobertura vegetal desta correspondeu proporcionalmente aos 

eventos de chuvas antecedentes, ou seja, quanto maior/menor a precipitação maior/menor 

foi a capacidade de recuperação da vegetação de Caatinga. 

As    demais    imagens    representadas    pelas    Figuras    6E    (16/09/1998), 6F 

(24/09/2009), 6G (24/08/2015) e 6H (16/10/2017) evidenciaram um comportamento 

semelhante ao NDVI para todos os usos do solo, com ajuste na correção do solo, 

apresentando de forma mais real a cobertura e uso do solo da região, em que revela a 

presença de Solo exposto, ou possíveis áreas degradas. As mudanças da superfície terrestre 

mostraram-se com mais acurácia no índice de vegetação SAVI destacando uma melhor 

resposta espectral da vegetação e apresentando mais claramente na estação seca a influência 

de Solo exposto(SILVA et al., 2019, a). 
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As áreas de índice entre 0,02 e 0,20 de solo nu, ou possíveis áreas degradadas está 

relacionado tanto à épocas de seca intensa, como ao uso do solo. Nesta região as atividades 

agropecuárias são intensas e quando não há o manejo adequado e uso de forma continua 

para mesma atividade com o passar do tempo, aquela área pode se tornar uma área 

degradada. Os eventos de seca, por sua vez, são as principais causas de desequilíbrios 

ambientais nas regiões semiáridas do Brasil e as atividades antrópicas aceleram o aumento 

de áreas degradadas e desertificadas (SILVA et al., 2019, b). 

Observa-se também na Figura 6G que houve um aumento na área com valores entre 

0,21 e 0,30, com presença de caatinga rala e a diminuição da área de coloração laranja. 

Nesta imagem o SAVI aumentou de valores entre 0,02 e 0,20 para valores entre 0,21 e 

0,30. Quando comparada com a imagem do dia 16/10/2017 notou-se um aumento de área 

na cor laranja, que representa solo nu ou mesmo áreas degradadas, o período entre 2015 e 

2017 foi marcado por seca severa que teve início em 2011. O fato de 2015 ainda ter grande 

presença de vegetação é devido ao ano anterior ter ocorrido uma precipitação média 

representativa para o Município, apresentando assim, uma caatinga rala. Entre 2015 e 2017 

a seca permaneceu ainda mais intensa, perdendo parte de sua vegetação e tornando grandes 

áreas de Solo exposto(áreas de cor laranja). 

Tabela 11. Parâmetros estatísticos e variabilidade quantitativa e espaço-temporal do índice 

de vegetação SAVI no Município de Petrolina-PE, região semiárida do Nordeste do Brasil. 
 

 Índice de Vegetação – SAVI   

Data Mínimo Máximo Média DP CV(%) 

25/05/1988 -0,20 0,67 0,33 0,08 24,24 

17/09/1989 -0,25 0,66 0,12 0,03 25,00 

16/06/1990 -0,34 0,87 0,15 0,04 26,67 

17/12/1993 -0,31 0,66 0,20 0,06 30,00 

16/09/1998 -0,30 0,67 0,14 0,06 42,86 

24/09/2009 -0,41 0,67 0,12 0,06 50,00 

24/08/2015 -0,03 0,73 0,15 0,07 46,67 

16/10/2017 -0,29 0,75 0,13 0,08 61,54 

 

 
Das Tabelas 10 e 11 percebe-se que de forma geral a média do SAVI quando 

comparado ao NDVI nos anos estudados que seus valores caíram pela metade, assim como 

o desvio padrão diminui pela metade ou quase a metade, com exceção da data 16/09/1998. 

O coeficiente de variação também na grande maioria das imagens aumentou 
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expressivamente, retirando a data de 25/05/1988 que foi menor 1,99% e a data de 

16/06/1990 que não apresentou tanta mudança quando comparado ao do NDVI. 

Os valores mínimos aumentaram ao longo das datas de -0,20 a -0,29, com exceção 

da data e a data de imageamento do dia 24/09/2009 como maior valor mínimo de -0,41. Os 

valores máximos diminuíram com exceção da data 16/06/1990, tornando- se o maior valor 

máximo levando em consideração os anos de estudos. 

Percebeu-se também, um avanço do CV, mas manuntenção da média, o que pode 

ser devido ao aumento das áreas irrigadas e aumento das áreasdegradadas, ambas reduzindi 

a vegtação natural. 

 

4.2.3. IAF 

 

Na Figura 7 está ilustrado o mapa temático do índice de área foliar (IAF) que variou 

entre 0,00 e 6,00 m2/m2, em que os valores próximos de zero possui pixel de coloração 

verde mais claro, significando ausência de vegetação e os valores aproximados de 6,00 

m2/m2 têm maior quantidade de vegetação, são as áreas de coloração verde mais escuro. 

Esse índice indicou semelhança com o NDVI e o SAVI, principalmente o SAVI, 

corroborando com Silva et al. (2019d), avaliando a caatinga por sensoriamento remoto e 

destacaram que o índice de vegetação IAF respondeu de forma semelhante ao SAVI, porém 

apresentando menos áreas vegetadas quando comparado com estes índices. Essa 

diminuição em áreas vegetadas podem ser explicadas por eventos de seca, ocasionando 

maior Solo expostoe vegetação mais rala. 

A Figura 7A (25/05/1988) destaca-se com forte presença de área foliar, pois é uma 

imagem que apresentou maiores áreas com coloração verde mais intenso em torno de toda 

área, com IAF entre 0,41 e 6,00 m2/m2, principalmente maiores valores de IAF, entre 3,00 

e 6,00, foi a data que apresentou maiores proporção de área foliar e com maior diversidade 

de tamanho de área foliar em todo Município, desde superfície com maior área foliar, até 

áreas sem vegetação. Essa imagem foi influenciada por ter sido em um ano muito chuvoso, 

como também pela data de imageamento, que foi logo após a estação chuvosa que 

apresentou precipitação acumulada significativa nos três meses antecedentes a imagem 

(Tabela 4), assim, apresentando territórios com maior presença de vigor de vegetação, 

observa-se que estas áreas são no norte do Municipio, destacando a caatinga regenerada. 

As áreas em agricultura irrigada também realçou intervalo de 0,41 a 6,00 m2/m2, mas 

também foram identificados menores intervalor, até 0,00 a 0,40 m2/m2, isso porque existem 
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áreas com menor idade fenológica da planta, assim, apresentando menor área foliar e 

existindo essa grande variação de índice de área foliar essa diferença. 

Figura 7. Monitoramento da distribuição espaço-temporal do índice de vegetação IAF no 

Município de Petrolina - PE, região semiárida do Nordeste do Brasil. 
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Nas demais datas, as áreas em verde escuro com maior área foliar concentraram-se 

em pequenas áreas de agricultura irrigada, ou em áreas que tiveram índices de precipitações 

significativas em meses antecedentes.  

Áreas vegetadas com maior índice de área foliar entre 0,41 e 6,00 m2/m2, foram as  

Figura 7A, como citado anteriormente e a Figura 7D, comportamento esse, devido a 

precipitações acumuladas nos três meses anterior à data de imageamento contribuindo para 

a regenaração da caatinga. Barbosa et al. (2018) estudando sobre a resposta da Caatinga à 

seca, enfatizou que a vegetação da Caatinga responde mais fortemente aos eventos de 

chuva. 

Nas Figuras 7B (17/09/1989), 7C (16/06/1990) e 7E (26/09/1998) a vegetação de 

caatinga concentrou-se com IAF de 0,10 a 0,19 m2/m2, apesar da Figura 7B foi considerado 

um ano muito chuvoso, a data de imageamento foi na estação seca, o que retratou áreas de 

vegetação rala pela perda da área foliar da caatinga em período secos e áreas com Caatinga 

Arbustivas. 

Na Figura 7F, percebeu-se uma diminuição significativa com esse intervalo de 

índice, em que apresentou pequenas áreas em relação aos anos anteriores. Sabe-se que as 

imagens 7B para 7F apresentaram 20 anos de diferença e ambas foram em anos chuvosos e 

com mesma data de imageamento, porém diminuiu a vegetação significativamente, 

apresentando mais áreas de Solo exposto, as áreas que apresentaram maiores áreas foliar 

foram nas áreas da fruticultura irigada. 

As Figuras 7G (24/08/2015) e 7H (16/10/2017 ) apresentaram os menores índices de 

área foliar entre 0,00 e 0,09 explicado devido aos anos anteriores ter ocorrido secas 

intensas, dominando assim, uma caatinga mais rala e área de Solo exposto. Silva et al. 

(2019c), em um estudo espaço-temporal em Petrolina, classificaram um período seco a 

extremamente seco entre os anos de 2010 e 2013 e de 2015 a 2016, respectivamente, 

concluindo que esses fenômenos de seca contribuem para o processo de degradação. 

A maior concentração em áreas não vegetadas e/ou pouco vegetadas, é devido 

principalmente pela seca prolongada durante anos consecutivos, contribuindo para o 

aumento de índice de área foliar 0,00. Silva et al. (2019, a), em um estudo a região 

semiárida de Pernambuco, destacou a forte ausência de índice de área foliar na região, 

mostrou ser afetado excepcionalmente pelo período de estiagem e seca. A presença de área 

foliar destas datas está relacionada com as áreas irrigadas, devido estas serem em diferentes 

estádios vegetativos das culturas e diferentes tipos de cultura como, por exemplo, cultivo 

de uva, manga, banana, melão, melancia, diferindo em diversos tamanhos de área foliar, e 

outro fator é o aumento da área irrigada o que é perceptível quando comparado com os 
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anos anteriores. 

 

4.2.4. MNDWI 

 

A Figura 8 ilustra os mapas temáticos do monitoramento do espaço-temporal do 

índice de vegetação da diferença normalizada da água (Modified Normalized Difference 

Water Index – MNDWI) para data de 25/05/1988, 17/09/1989, 16/06/1990/ 17/12/1993, 

16/09/1998, 24/09/2009, 24/08/2015 e 16/10/2017, para o Município de Petrolina-PE. Os 

mapas destacam os corpos hídricos ao longo dos anos e sua resposta espectral à anos secos 

e chuvosos, e também por atividades antrópicas. 

Os valores do índice variaram entre -0,84 e 1,00, os valores positivos de 0,01 a 1,00 

significam a presença de água e áreas úmidas, a exemplo de áreas irrigadas principalmente 

na posição sul da região em estudo. Os valores negativos representam os demais usos do 

solo, ou seja, áreas vegetadas, de Solo expostoe área urbana. Os valores negativos 

correspondem à seguinte divisão de classes, entre -0,84 e -0,39 para áreas de Solo 

expostoe/ou áreas degradadas, de -0,40 a -0,30 sobre vegetação de caatinga rala, de -0,29 a 

-0,15 em Caatinga Arbustiva e de -0,14 a -0,01 sobre catinga arbórea. 

A imagem do dia 25/05/1988 destaca uns pontos de áreas úmidas em todo o mapa e 

presença da bacia hidrográfica do Rio Pontal em destaque no sentido de oeste para leste. Isso 

deve-se ao fato deste ano ter sido muito chuvoso e, ainda, com grande precipitação 

acumulada nos três meses anteriores a data de passagem do satélite (Tabela 4). 

Na data de 17/09/1989, apesar de ter sido o ano mais chuvoso da série, notou-se 

menos áreas de água no mapa, essa menor proporção de áreas de água em relação Figura 

8A pode ser explicada porque ocorreu logo após o período chuvoso e a data de 

imageamento da Figura 8B foi em período seco, apresentando essa diferença nos recursos 

hídricos. Nas área irrigadas é possível visualizar regiões mais úmidas e com presença de 

água, principalmente na Figura 8A. A prática de irrigação associada com chuvas aumenta 

o nível da água em algumas localidades.  

Percebeu-se também que existe maior área vegetada nativa na Figura 8A do que na 

Figura 8B, isso porque no período seco a vegetação de caatinga vai perdendo suas 

folhagem, reduzindo sua biomassa vegetal. ANJOS et al. (2017) explicaram que durante à 

estação seca, as plantas perdem as folhas para evitar a perda de água por evapotranspiração, 

que é uma característica da região semiárida. Esta área mais seca apresentou pixel com 

coloração amarela, ou seja, áreas de Solo exposto, que foi notado principalmente próximo 

as áreas irrigadas, devido ao uso intensivo de atividade antrópicas, fazendo com que estas 
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áreas sejam mais afetadas pela seca, causando possíveis desequilíbrios ambientais como à 

degradação e desertificação do solo. 

Figura 8. Monitoramento da distribuição espaço-temporal do índice d’água MNDWI no 

Município de Petrolina - PE, região semiárida do Nordeste do Brasil. 
 

 

Na Figura 8C (16/06/1990) destacacam-se as maiores áreas de água, quando 

comparado à Figura 8B, apesar desta última ter sido mais chuvosa, acontece que a data da 

imagem da Figura 8C foi em época de transição da estação chuvosa para a seca, 

apresentando assim, pixels com concentrações hídricas bem visíveis na coloração azul 
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escuro em respostas as chuvas que ocorreram meses antes, havendo um aumento dos 

recursos hídricos, notando isto nas partes do Rio Pontal na região norte oeste.  

A data de 17/12/1993 (Figura 8D) destacou-se áreas úmidas no nordeste do mapa e 

na região sul, devido a precipitações de 66,80 mm (Tabela 4) antes da passagem do 

satélite. Nestas regiões aconteceram regeneração da caatinga, concentrando áreas úmidas 

e na região sul devido, principalmente, a agricultura irrigada juntamente com as chuvas.  

As demais datas da Figura 8 concentraram-se na estação seca, quando é possível 

visualizar e analisar a evolução do comportamento hídrico e de vegetação no decorrer dos 

anos analisados. 

Na Figura 8E (16/09/1998) encontram-se as maiores áreas de Solo expostode toda 

a série histórica, e menor áreas com presença de umidade e corpos hídricos. Nas épocas de 

estiagem e anos de seca é notável a defesa da caatinga em consequência do déficit hídrico, 

principalmente em períodos secos. E está imagem sobressaiu-se em relação as demais, 

quando comparada com imagens da mesmas condições, de ano Muito Seco e época seca, 

como é o caso Figura 8G (24/08/2015) e 8H (10/10/2017), a Figura 8E apresentou menor 

disponibilidade hídrica, essa menor disponibilidade pode ser devido a longos períodos de 

seca de anos anteriores. Apesar das Figuras 8G e 8H não terem sido diferentes, vindo de 

anos anteriores de seca, o que justifica a maior presença de água nesses anos é o aumento 

das áreas irrigadas, aumentando assim a quantidade hídrica. 

Todavia, nota-se áreas mais visíveis de umidade próximo ao Rio São Francisco, que 

são mais perceptíveis que em anos chuvosos. No rio Pontal foi possível ver pequenos traços 

do seu leito, isso porque os anos foram de seca e a imagem em época seca, diminuindo sua 

capacidade hídrica, mas ainda sim, foi possível visualizar a corrente hídricas e o curso do 

seu leito. 

Comparando a Figura 8G com 8H há um aumento de Solo exposto(-0,84 – 0,39) e 

diminuição de áreas com intervalo de MNDWI de 0,51 – 1,00, esses anos foram marcados 

com longas secas que vêm desde 2012, apenas em 2014 foi considerado um ano Normal de 

chuvas (Tabela 3), o que ajudou a renovação da caatinga e dos corpos hídricos e contribuiu 

para o ano seguinte (Figura 8G) que apresentou uma melhor disponibilidade hídrica, sendo 

possível visualizar áreas do rio Pontal, também maior área úmida próximo ao Rio São 

Francisco, e maior presença de vegetação natural. Já para Figura 8H percebe-se um 

aumento de Solo exposto, em que se concentrou na mesma região na data de 24/08/2015 

só que em proporções maiores. 

Na região sudoeste dos mapas temáticos da Figura 8, mas especificamente na curva 

do mapa do Município apresentou ao longo dos anos áreas com MNDWI entre -0,84 a  
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-0,39, em anos muito chuvosos e períodos de chuvas essa área com esse intervalo de índice 

diminuiu, contudo em anos muitos secos e ao longo dos anos verificou-se que essa área 

tende a crescer, o que possivelmente pode ser uma área degradada, devido a secas intensas. 

Vale salientar que a caatinga possui um sistema de defesa fisiológica em períodos de déficit 

hídrico, porém quando associadas as secas intensas esse processo pode ser irreversível, em 

especial quando associado as más práticas do uso do solo. Silva et al. (2019, e), analisando 

a cobertura do solo da vegetação caatinga, observaram a presença de Solo expostoem 

imagens do período seco devido ao aumento do desmatamento nos últimos anos nas regiões 

semiáridas. 

A Figura 9 também mostra a quantificação de disponibilidade hídrica da região 

semiárida de Petrolina-PE de acordo com os intervalos de classe Mapas temáticos do 

MNDWI. A quantificação das águas nos mapas em km2 apresentou 80,41 km2 para data de 

25/05/1988, 65,11 km2 para dia 17/09/1989, 82,12 km2 para o dia 16/06/1990, 70,46 km2 

para o dia 17/12/1993, 61,83 km2 para 16/09/1998, 68,62 km2 para o dia 24/09/2009, 66,59 

km2 para o dia 24/08/2015 e 60,25 km2 para 16/10/2017. 

Figura 9. Quantificação das áreas de massas de água no Município de Petrolina-PE. 

 
 

O dia 16/06/1990 foi que apresentou maior quantidade de disponibilidade hídrica 

na série histórica, que pode ter sido devido ao acúmulo de água nos anos anteriores, que 

foram de anos chuvosos, aumentando a quantidade de água acumulada nos seus 

reservatórios. Outro fator que influenciou foi a quantidade de precipitação acumulada nos 

meses antes a passagem do satélite (Tabela 4). Este fato pode também explicar a data de 
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17/12/1993, que apesar de ter sido em um ano de seca, apresentou maior disponibilidade 

hídrica do que o ano mais chuvoso (17/09/1989) devido as chuvas que ocorreram dias antes 

da passagem do satélite. Nas imagens pós precipitações, ou de períodos chuvosos percebe-

se maior concentração de recursos hídricos. 

Apesar do dia 17/09/1989 ter sido o ano mais chuvoso da série de 30 anos, essa 

quantidade de água disponível pouco expressiva, é devido a data da imagem ser em época 

de estiagem, ocasionando uma baixa nos reservatórios, que é diferente assim quando 

finaliza o período chuvoso que os reservatórios encontram-se mais cheios. 

Por outro lado a data de 16/10/2017 que veio de longo período de estiagem e foi 

um ano muito seco, corroborou com seus resultados apresentando menor disponibilidade 

hídrica durante o período estudado. As regiões do semiárido brasileiro, especialmente entre 

2012 e 2016, enfrentaram severos eventos de seca, refletindo na escassez de água e nos 

baixos volumes de reservatórios, comprometendo gradualmente usos múltiplos e 

evidenciando perdas significativas na agricultura irrigada (Gutiérrez et al., 2014; Marengo 

et al. ., 2016; Barbosa et al., 2018; Silva et al., 2019, e). Percebe-se diminuição da 

disponibilidade hídrica desde a data de 28/08/2015. Na data de 16/09/1998 que foi um ano 

seco e com imagem em época seca sem chuvas em dias anteriores a passagem do satélite 

apresenta-se semelhante ao resultado da data 16/10/2017. 

 

4.3. Classificação MapBiomas 

 

A Figura 10 mostra a evolução do uso e cobertura do solo, para série histórica de 30 

(trinta) anos para o Município de Petrolina-PE. A partir da confecção dos mapas foi 

possível avaliar os diversos tipos de classes da cobertura do solo que foi divido tais como: 

Caatinga Arbórea, Caatinga Arbustiva, Caatinga Herbácea, Pastagem, cultura anual e 

perene, agricultura e Pastagem, infrainstrutura urbana, Solo expostoe Recursos Hídricos, 

essa legenda foi modificada seguindo a versão 4.0 do MapBiomas. 

Os anos foram analisados foram: 1988, 1989, 1990, 1993, 1998, 2009, 1015 e 2017, 

seguindo o modelo da série histórica, destacando os anos “muito secos” da série: 1990, 

1993, 1998, 2015 e 2017; e os anos “muito chuvoso”: 1988, 1989 e 2009. 
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Figura 10. Monitoramento da distribuição espaço-temporal das mudanças do uso e da 

cobertura do solo, para o Município de Petrolina-PE, classificado pelo projeto MapBiomas. 
    

 
 

Observado os mapas temáticos verifica-se um maior predomínio das classes de 

vegetação, especialmente, Caatinga Arbustiva, presente em todo o mapa, durante todos os 

anos, abrangendo baixa atividade antrópica quando observa-se o Município como um todo. 

Observa-se também um aumento gradativo das áreas de cultura anual e perene, em 
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coloração rosa, que inclui os pomares, de manga, uva, acerola, banana, goiaba e demais 

frutíferas. Percebe-se que nos anos de 1988, 1989 e 1990 prevalecia áreas de Pastagem, em 

coloração amarela, e que existiam poucas áreas em rosa, cultura anual e perene. A partir de 

1993, as áreas em Pastagem foram substituídas pelas áreas de fruticultura irrigada na região 

sul, coloração rosa, a medida que os anos foram passando essa atividade foi se tornando 

mais expressiva, a Pastagem foi tomando seu novo espaço, crescendo para região norte e 

parte central do estado que a partir de 1998 constata-se esse crescimento por parte dessas 

regiões. 

Nas Figuras 10A, 10B e 10C evidencia a Caatinga Arbustiva como principal 

ocupação do solo, a Pastagem também destaca-se com sua coloração amarela nestes 

mapas temáticos, sendo a principal atividade economica, como segunda maior ocupação 

do solo, nota-se apenas pequenas áreas indentificadas como cultura anual e perene, ou 

seja, a fruticultura irrigada naquela época não era atividade agrícola forte do município.  

Percebe-se também áreas de Caatinga Herbácea espalhadas pelo Muncípio e 

fragmentos concentrada na região sul, vizinho ao Rio São Francisco. Nos anos de 1988, 

1989 e 1990, basicamente a proporção da Caatinga Herbácea não mudou, notou-se presença 

de Caatinga Herbácea em todos os mesmo pontos para ambos anos, porém nos demais anos, 

precebeu-se uma diminuição da Caatinga Herbácea a medida que os anos foram passando, 

no ano de 1993 verificou-se uma substituição da Caatinga Herbácea pela arbórea, que 

apresentou-se como maior proporção de Caatinga Arbórea na série estudada. 

 É possível notar a Infraestrutura Urbana no sul do mapa, as margens do rio São 

Francisco. Esta classe com presença de coloração vermelho nos mapas temáticos, é 

evidenciado um aumento com o passar dos anos, em 1988 aprentava um pequeno ponto 

vermelho no mapa e que a medida que os anos foram passando sua proporção foi se tornando 

cada vez mais destacada nos mapas. Estudos realizados através do monitoramento espacial 

para o Município de Petrolina-PE tem evidenciado o aumento da área urbana (Silva et al., 

2018; Silva et al., 2019, b). 

É  possível visualizar também nas imagens alguns pontos em vermelho, que pode ser 

confundido como Solo exposto, ou áreas degradadas, como os valores dos códigos de pixel 

são próximos, podem ser confundidos um com o outro, como citado anteriormente nos 

índices de vegetação, que em estudos classificam área urbana e Solo xposto com mesmo 

intervalo de índice. Estes pontos vermelhos é vizualizado principalmente no meio da área 

agrícola com classe de “cultura perene ou anual”, visualizado a partir do ano de 2009 e nos 

anos seguintes, 2015 e 2017. Em que percebeu-se um aumento de área e de quantidade 

dessas manchas vermelhas, assim, pode-se afirmar que estas áreas são áreas de Solo 
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Exposto de área degradadas , já que o mesmo ponto permanece de um ano para o outro. 

Na Figura 11 destaca a quantificiação das classes temáticas em km2, assim, pode 

identificar a proporção que cada classe representa para cada ano. Observa-se que houve 

uma perda da área vegetal natural, a Caatinga Arbustiva e Caatinga Herbácea diminuíram 

a única que aumentou a área foi a Caatinga Arbórea. A Caatinga Herbácea apresentou-se 

uma perda mais expressiva em sua cobertura vegetal, como visualizado no mapa e citado 

anteriormente.  

Figura 11. Quantificação das áreas classificadas do mapa temático MapBiomas da série 

histórica estudada para o Município de Petrolina-PE. 

 

 
 

A Caatinga Arbustiva também diminuiu suas áreas ano após ano, como mostram os 

dados expressos em km2, com 2747,79  km2, 2729,23  km2, 2724,82  km2,  2654,08  km2,  

2447,68  km2,  2311,68 km2, 2180,32 km2 e 2183,62 km2, para os anos, 1988, 1989, 1990, 

1993, 1998, 2009, 2015 e 2017, respetivamente. Nos de 1988, 1989 e 1990, a Caatinga 

Arbustiva permaneceu bem conservada e com área dentro dos 2700 km2, do ano de 1993 

em diante essa área foi diminuindo, não havendo o aumento dessa área no ano chuvoso de 

2009. 

Percebe-se que na proporção que a Caatinga Arbustiva diminuiu as atividades 

ligadas a agropecuária aumentaram em todas as cadeias, áreas de Pastagem, áreas de 

cultura anual e perene, e áreas de agricultura e Pastagem, essa última classe percebe-se que 

no mapa temático não foi possível identificar sua proporção com muita clareza.  Em estudo 

avaliando a cobertura e uso da terra para os anos de 1989, 1997 e 2008 para o Município 

de Petrolina-PE houve uma perda da cobertura vegetal para áreas de agropecuária de 

aproximadamente de 808 km2, ou seja 17,74% do Município (TAURA et al., 2011). 
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O maior aumento foi para Cultivo Anual e Perene, destacando a fruticultura irrigada 

da região, que em 1988 representava 0,52% do território do Município e em 2017 esse 

valor passou para 8,07% do território total. A Pastagem permaneceu em torno de 15% do 

território total do Município de 1988 até 1993, e a partir de 1998 aumentou sua área 

explorada, que passou para 17,68% e 18,69% em 2009, com um salto maior de 2009 para 

2015 que passou em torno de 22% da área total até a presente data do estudo. O uso para a 

classe de Agricultura ou Pastagem também cresceu com o passar dos anos, porém com 

menor proporção, passando de 0,78% da área explorada do Município em 1988 para 1,42% 

no ano de 2017, o maior salto foi de 2009 para 2015, de 1,04% para 1,56%. 

Com diminuição da Cattinga Herbácea e Caatinga Arbustiva, e o aumento das 

atividades agrícolas e área urbanas, é comum o aumento de áreas de Solo Exposto, visto que 

atividade antrópicas implicam no aumento de solos desnudos, e principalemente quando 

uma área é usada de forma intenssiva favorece o surgimento de áreas degradadas. A 

quantidade de Solo Exposto em 1988 era de 23,05 km2 aumentando para 33,56 km2 no ano 

de 1998, em 2009 passou para ocupar 39,92 km2, aumentando quase 20 km2 de 2009 para 

2015 e em 2017 com 67,26 km2.  

Esse aumento de Solo Exposto nos últimos anos pode ser explicado pelo período 

de secas intensas, somado a aumento de atividades antrópicas, que implicam no aumento 

das áreas de Solo Exposto. A intensificação e pressão das atividades agropécuaria no solo na 

região, pode favorecer o crescimento de áreas expostas do solo, ficando ainda mais evidente 

nas estações secas, que juntos contribuem para os processos de desertificação (SILVA et 

al., 2019, b). 

Esse aumento de áreas de solos expostos afirmou-se em estudos realizados no 

município. Evidenciado por Silva et al. (2019, b), a redução de áreas de vegetação e o 

aumento de áreas possivelmente degradadas e/ou com maior suscetibilidade a degradação, 

motivada principalmente pela seca fenômeno no semiárido e, ainda assim, tendo seus 

processos degradantes acelerados por atividades antrópicas, na intensificação de atividades 

agrícolas. O autor afirma que para firmar o estudo era necessário um monitoramento de 

mais anos, visto que para seu estudo, avaliou-se o ano de 2013 e 2015, o que pode-se afirmar 

através deste estudo. 

A classe correspondente aos Recursos Hídricos, corraboram com os resultados 

encontrados no MNDWI. Esta classe representou: 69,26 km2, 68,39 km2, 71,20 km2, 68,18 

km2, 67,82 km2, 69,08 km2, 65,30 km2 e 64,935 km2, para os respectivos anos estudados 

em ordem crescente. Este mesmo comportamento foi visualizado no MNDWI, com maior 

aumento do recurso para ano de 1990, devido ao acúmulo dos anos anteriores que foram 
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anos muito chuvosos, um aumento no ano de 2009, devido a altas precipitações e menor 

concentração hídrica no ano de 2017, devido a um período longo de seca, que vem desde 

2012. 

Assim, a classificação MapBiomas mostrou-se resultados semelhantes com os 

índices biofísicos, afirmando com os resultados obtidos dos índices de vegetação e de água. 

Pode-se afirmar, que Petrolina vem aumentando sua área de exploração agrícola, 

substituindo a caatinga por áreas explorada por ações humana, tanto em área urbana, como 

em área agropecuária, isso leva a perda de áreas , tornando estas áreas improdutivas, 

gerando o aumento de áreas degradadas no Municipio. 
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5.0. Conclusões 

 
Com as mudanças do uso e ocupação do solo ao longo dos anos percebeu-se um 

aumento de albedo na região semiárida, principalmente quando associados a longo 

períodos de estiagem. Os maiores valores de albedo foram identificados em regiões de Solo 

expostos e/ou áreas degradadas. 

Os índices de vegetação foram eficiente no monitoramento ambiental de vegetação 

caatinga e destacou principalmente as áreas com agricultura irrigada. O SAVI realçou áreas 

de Solo Exposto, melhorando na identificação desde áreas mais vegetadas, como caatinga 

densa e áreas de agricultura irrigada, até áreas não vegetadas. O IAF, identificou densas 

área foliar de caatinga mais em épocas chuvosas, indicando que em período de seca 

intensas o semiárido sofre uma perda de áreas vegetadas. 

O MNDWI foi eficiente em avaliar e quantificar a cobertura vegetal, bem como os 

recursos hídricos da região estudada, este último como sua principal função. Destacando a 

disponibilidade de água na região semiárida, e suas reposta a períodos de seca e chuvas. 

As chuvas favoreceram o aumento dos reservatórios, na sua elevação e restabelecimento 

hídrico, e a seca, consequentemente, proporcionou a menor disponibilidade hídrica, 

sofrendo grandes baixas em anos secos e períodos secos. Em ano de La Niña, (1989), 

contribuiu para acúmulo hídrico no ano seguinte e em anos seguido de El Niño sofreu as 

mais baixas hídricas da região. 

O presente estudo destacou principalmente uso e ocupação do solo no Município 

de Petrolina-PE e sua influência na vegetação caatinga. Observou-se uma perda da 

vegetação Caatinga Arbustiva e herbácea ao longo dos anos estudados, essa perda destaca- 

se pelas mudanças intensas, principalmente na margem do rio São Francisco com o 

aumento das áreas agropecuárias e da área urbana que veio se intensificando ano após ano, 

tais ações antrópicas provocaram o surgimento e aumento de áreas de Solo expostonessa 

região, em decorrência a estas atividade. Vale ressalvar um aumento da Caatinga Arbórea 

na série histórica estudada. 

O projeto de classificação MapBioma, é um indicador que  ajuda a avaliar as 

mudanças ocorridas devido ao uso e ocupação do solo, permite acompanhar mudanças na 

paisagem. Foi eficiente no monitoramento da caatinga, áreas agropecuária, áreas urbana e 

recursos hídricos. Os resultados apresentados no MapBiomas foram semelhantes aos 

parâmetros biofísicos, destacando a expansão agrícola e urbana, e em consequência 

diminuição da caatinga. 
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6.0. Considerações Finais  

 

 O projeto de classificação MapBiomas é uma ferramenta precisa, ágil e de fácil 

acesso e utilização para o monitoramento de cobertura do solo. 

O presente trabalho mostra a importância do monitoramento do uso de cobertura do 

solo, para um melhor planejamento ambiental, na tomada de decisão para o uso do solo e 

na gestão do meio ambiente, destacando o semiárido brasileiro, mais precisamente o 

Município de Petrolina-PE, destacando o uso monitoramento espacial por satélite e a 

projeto MapBiomas. 
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