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RESUMO 

O Bioma Caatinga ainda é pouco conhecido e vem sofrendo fortes pressões ambientais, 

inclusive nas Unidades de Conservação existentes, sendo o uso das geotecnologias de 

fundamental importância no aprofundamento do conhecimento sobre esse ambiente.  A  

APA das Onças (município de São João do Tigre - Paraíba) foi escolhida para esse 

estudo em virtude da diversidade de ecossistemas existentes, associada a presença de 

degradação que vem alterando sistematicamente essa área. Essa pesquisa objetivou 

aplicar diferentes índices de vegetação para identificar áreas na APA que apresentem 

maior e menor cobertura vegetal. Logo após isso, foi aplicado o NDVI (Índice de 

Vegetação da Diferença Normalizada) e o  SAVI (Soil Ajusted Vegetation Index), 

observando qual deles se adequaria a realidade vista no levantamento de campo, e 

posteriormente identificou-se os níveis de antropização que têm ocorrido nessa Unidade 

de Conservação para finalmente, criar uma base cartográfica que orientasse as 

intervenções de proteção aos recursos naturais presentes. Para alcançar esses objetivos 

foram realizado visitas in loco e o tratamento digital das imagens de satélite Lansat 5, 

sensor TM, referentes aos anos de 1989, 1992 e 2010 para a identificação das unidades 

de paisagem e os níveis de antropização. No tratamento digital das imagens, foi possível 

realizar a correção atmosférica, a radiância e a reflectância das imagens no Erdas 9.3 

para a geração dos índices de vegetação NDVI e SAVI, e subsequentemente,  

conferência em planilha do Excel 2007.Com base nos mapas temáticos de NDVI e 

SAVI  gerados no Arcgis 9.3, foi identificado espacialmente o que representaria melhor 

a realidade encontrada. O SAVI apresentou melhor a realidade da biomassa presente na 

APA, enquanto o NDVI não distinguiu de forma fidedigna os alvos na superfície, 

confundindo o que seria área degradada e Caatinga Hiperxerófila.  Com o SAVI foi 

possível criar a base cartográfica dos mapas temáticos das unidades de paisagens da 

APA, com as seguintes classes: Degradação Ambiental, Caatinga Hiperxerófila, 

Caatinga Hipoxerófila, Mata Serrana e Brejo de Altitude. Na análise espaço-temporal 

nas imagens de 1989, 1992 e 2010, foi percebido aumento das áreas degradadas ou que 

sofreram algum tipo de alteração na vegetação em função do uso das terras para fins 

agropecuários ou devido ao extrativismo. Os dados encontrados indicam a necessidade 

urgente do desenvolvimento de ações intensas de fiscalização, para coibir as alterações 

verificadas, ao mesmo tempo que devem ser incentivadas atividades de uso dos recursos 

existentes em bases sustentáveis.  

 

 

Palavras-chave: APA das Onças, Índices de Vegetação, degradação ambiental, 

Unidades de Paisagens. 
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ABSTRACT 

Caatinga Biome is little known and has been suffering severe environmental pressures, 

including in existing protected areas, being the use of geotechnologies of fundamental 

importance in the deepening of knowledge about that environment. The APA das Onças 

(São João do Tigre - Paraiba) was chosen for this study because of the diversity of 

existing ecosystems, associated with the presence of degradation that has systematically 

changing this area. This research aimed to apply different vegetation indexes to identify 

areas in APA that show high and low vegetation cover. Soon after this , we applied the 

NDVI index (Normalized Difference Vegetation) and SAVI (Soil ajusted Vegetation 

Index), noting which ones would fit the reality seen in the field survey, and 

subsequently it has identified Anthropization levels that has occurred in this 

conservation area to eventually create a basemap that guide the interventions for the 

protection of natural resources present. To achieve these goals were accomplished on-

site visits and digital processing of satellite images Lansat 5, TM sensor , for the years 

1989, 1992 and 2010 for the identification of landscape units and Anthropization levels. 

The digital processing of images, it was possible to perform the atmospheric correction, 

radiance and reflectance in ERDAS 9.3 images to generate the vegetation indexes 

NDVI and SAVI, and subsequently conference in Excel 2007 spreadsheet. Based on 

NDVI and SAVI thematic maps generated in Arcgis 9.3, it was identified spatially what 

would best represent the reality found. The SAVI showed better the biomass reality 

present in the APA , while the NDVI did not distinguish reliably targets on the surface, 

confusing which would be degraded area and Caatinga Hiperxerophyle. With SAVI was 

possible to create a base map of thematic maps of landscape units of the APA , with the 

following classes : Environmental Degradation , Caatinga Hiperxerophyle , Caatinga 

hypoxerophytic , Mata Serrana and Brejo de Altitude. In spatio-temporal analysis in 

images 1989 , 1992 and 2010, it was perceived increase in degraded areas or who have 

suffered some kind of change in vegetation due to land use for agricultural purposes or 

due to extraction. The data found indicates the urgent need for the development of 

intense surveillance actions to curb the changes , while activities should be encouraged 

to use existing resources on a sustainable basis. 

 

Key-words: APA das Onças, Vegetation Indexes, environmental degradation, 

Landscape Units.  
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INTRODUÇÃO 

As preocupações com o que se denominava tradicionalmente de Natureza e 

posteriormente com o que passou a ser concebido como Questão Ambiental fazem parte 

da história da Geografia. Neste sentido, o uso de ferramentas capazes de oferecer 

respostas efetivas a esses e outros temas, sempre foi um desafio para essa Ciência, dada 

a variedade de elementos que analisa, muitos destes de forma integrada. 

Com o advento das geotecnologias, se passou ter um largo uso na Geografia 

com recursos oferecidos por um conjunto de técnicas que tem crescido cada vez mais. 

Ainda assim, os desafios continuam grandes, à medida que uma Ciência como essa se 

propõe a analisar questões que tradicionalmente foram tratadas de forma independente, 

ou seja, a Sociedade e a Natureza, mesmo que se tenha um esforço por parte de muitos 

pesquisadores em romper com essa separação, o que tem sido intensificado com o 

advento do Meio Ambiente enquanto questão internacional. 

Em função do que anteriormente foi dito, essa dissertação tem como base o uso 

de algumas geotecnologias na identificação e espacialização de questões relacionadas ao 

uso dos solos e a degradação inerentes aos ambientes de clima seco e a diversidade de 

ecossistemas aí existentes, localizadas na Área de Preservação Ambiental - APA das 

Onças.    

O uso do Sensoriamento Remoto veio como ferramenta auxiliadora na 

interpretação da realidade, possibilitando uma representação desta, muitas traduzidas 

em informações cartográficas. Aliada a essa tecnologia, de fundamental importância foi 

o conhecimento da área estudada e as visitas in loco para que fossem obtidos resultados 

significativos no que tange a pesquisa.  

 Diante do que foi exposto, essa pesquisa objetiva identificar áreas na APA que 

apresentassem maior e menor cobertura vegetal através da aplicação dos  Índices de 

Vegetação NDVI (Normalized Difference Vegetation Index) e SAVI (Soil Ajusted 

Vegetation Index). Secundariamente, como objetivos específicos, aplicou-se os índices 

de vegetação NDVI e SAVI, com vistas à identificar qual deles melhor se adequa a 

realidade observada em campo; identificar a antropização que tem ocorrido nessa 

Unidade de Conservação e criar uma base cartográfica que oriente intervenções com a 

finalidade de melhor proteger os recursos naturais na área estudada. 

Em termos de organização, a  estrutura dessa dissertação está organizada em 

dois capítulos, além dessa parte introdutória e dos "Procedimentos Metodológicos". O 



17 
 

 

primeiro capítulo intitula-se "Sensoriamento Remoto, os Índices de Vegetação e as 

contribuições ambientais", onde mostramos a importância dessas ferramentas para os 

estudos ambientais. O segundo capítulo denomina-se "Bioma Caatinga: caracterização, 

fisionomias e Unidades de Conservação", onde fizemos uma discussão sobre as 

principais características da Caatinga e também o estado da sua conservação, tendo em 

vista que a área analisada está inserida em uma UC. A Área de Preservação Ambiental 

das Onças é a maior unidade de conservação do estado da Paraíba em extensão 

territorial. Ainda que esteja inserida no domínio do Bioma Caatinga, possuí também 

ecossistemas de Mata Atlântica, apresentando elevada diversidade de fauna e flora. Ao 

longo dos anos, ela vem sofrendo pressões ambientais em detrimentos dos diversos usos 

do solo e dos recursos naturais presentes, por isso é de fundamental importância estudá-

la para identificar as possíveis ameaças ambientais nessa área. Após a realização dos 

estudos nessa área,  foi possível realizar análises que proporcionaram os "Resultados e 

discussões", seguidos das "Considerações finais" dessa pesquisa. 
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PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Para o desenvolvimento desse trabalho, a base cartográfica da área analisada 

utilizada foi obtida a partir de consultas ao site do IBGE (Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística), seguida de consulta  ao trabalho de Rocha (2011). 

Como suporte para análise espacial, foram utilizadas as imagens de satélite  do 

sensor TM, Landsat5 com resolução 30 por 30 metros, que foram obtidas através no site 

do INPE (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais), correspondendo às datas de  03 de 

setembro de 1989, 27 de setembro de 1992 e 29 de setembro de 2010, todas no ponto 66 

e órbita 215. 

 A escolha das imagens de diferentes períodos teve o propósito de verificar as 

modificações nos índices de vegetação ao longo do tempo, um dos objetivos basilares 

deste trabalho. A opção pelo mês de setembro deve-se ao fato deste corresponder a um 

período em que a biomassa ainda responde de forma positiva em grande parte da área da 

APA das Onças e não apresentar problemas relacionados a presença de nuvens, cuja 

presença, dependendo da quantidade, poderia acarretar elevado comprometimento 

visual das imagens analisadas. 

Em campo, para localização dos pontos que seriam checados nas imagens de 

satélite, foram utilizados GPS de navegação marca Garmin, modelo Etrex, 

acompanhado de câmera digital Vivitar C5660, para efetuar registros fotográficos.  

Com os dados espaciais armazenados no computador, realizou-se o 

processamento digital das imagens. O primeiro passo dado foi o empilhamento das 

imagens para que todas as bandas espectrais do Lansat5 pudessem ser tratadas, 

utilizando a ferramenta Image Interpreter- Utilitie-Layer Stacking. O segundo passo foi 

recortar as imagens de acordo com o limite da área de estudo, importando-se as imagens 

para o software ERDAS Imagine versão 9.2, utilizando na sequência os menus View- 

Fit to image to window- Utility- Inquire box- Apply- DataPreparation- Subset- Input 

file(imagem que foi selecionada)- Output file (imagem cortada a partir do From inquire 

box de acordo com as coordenadas que foram selecionadas). Após isso, com as imagens 

recortadas no ERDAS 9.2, foi realizado o tratamento digital através do Model Maker, 

onde podemos gerar modelos matemáticos para gerar a radiância, a reflectância, como 

também os Índice de Vegetação NDVI e SAVI, selecionados dentre os demais índices 

de vegetação em função do seu largo uso nos estudos ambientais. Logo em seguida, 

aplicamos o SEBAL (Surface Energy Balance Algorithm for Land) que está em uma 
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planilha do Excel para conferir os valores de radiância, reflectância e os índices de 

vegetação em um pixel da imagem (SILVA, 2011).  

Ponzoni &Shimabukuro (2007) aconselham que não se deve realizar o cálculo 

dos índices de vegetação sem converter os dados das imagens em valores físicos como 

radiância ou reflectância de superfície. Sendo assim, essa conversão é importante para 

se ter valores dos índices de vegetação com respostas espectrais da vegetação mais 

precisas. 

Conforme Silva (2012), para realizar a radiância espectral de cada banda, 

sendo elas 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 do Lansat5, é necessário entender que as radiâncias 

representam a energia refletida por cada pixel em unidade de área, de tempo, de ângulo 

e de comprimento de onda medida através do satélite em questão. Essa calibração 

radiométrica também está baseada na equação1 (Markham & Baker,1987): 

                   ND
255

ab
aL ii

iλi 






 
                                                          (1) 

onde a e b são as radiâncias espectrais mínima e máxima dadas em 
112 μmsrWm 
 e 

obtidas em épocas diferentes do ano, de acordo com os dados da tabela desenvolvido por 

Chander et al. (2009), conforme a tabela 1, a seguir: 

Tabela 1 - Descrição das bandas do Mapeador Temático (TM) do Landsat 5, com os 

correspondentes intervalos de comprimento de onda, coeficientes de calibração (radiância 

mínima – a e máxima – b  para o período: antes de maio/2003 e  após abril 2007) e irradiâncias 

espectrais no topo da atmosfera (TOA). Esses valores foram aplicados para a calibração 

radiométrica referentes aos anos de 1989,1992 e 2010. 

Bandas Comprimento 

de onda (μm) 

Coeficientes de calibração 

)μmsr(Wm 112 
 

Irradiância 

Espectral no 

topo da 

atmosfera - 

TOA  - Kλ,b 

)μm(Wm 12 
 

  a b b  **
1
 *

2
 

1 (azul) 0,452 – 0,518 -1,52 169 193 1983 1957 

2 (verde) 0,528 – 0,609 -2,84 333 365 1796 1826 

3 (vermelho) 0,626 – 0,693 -1,17 264 264 1536 1554 

 

                                                             
1
 **Irradiância Espectral no topo da atmosfera referentes aos anos de 1989 e 1992. 

2 *Irradiância Espectral no topo da atmosfera referente ao ano de 2010. 
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4 (IV- próximo) 0,776 – 0,904 -1,51 221 221 1031 1036 

5 (IV- médio) 1,567 – 1,784 -0,37 30.2 30.2 220 215 

6 (IV- termal) 10,45 – 12,42 1,2378 15,3022 15,3022 - - 

7 (IV- médio) 2,097 – 2,349 -0,15 16.5 16,5 83,44 80,67 

Fonte: Chander et al.(2009). 

Silva (2010) informa que ND é a intensidade do pixel em números digitais, indo 

de zero à 255. A letra i corresponde as bandas espectrais do Lansat5- TM.   Da mesma 

forma, Silva (2010) aponta que para conseguir a refletância monocromática de cada 

banda dada pelo símbolo ρλi, este deve ser calculado a partir da razão entre o fluxo da 

radiação solar refletivo e fluxo da radiação solar incidente, sendo a  equação 2 expressa 

da seguinte forma:  

                                      
     

           
                                                                                         

onde     é a radiância   espectral de cada banda,    é a irradiância solar espectral de cada 

banda no topo da atmosfera dado em (Wm
-2

µm
-1

) e pode ser obtido na tabela realizada 

por Chander (2009) para os períodos de imagens antes de maio de 2003 a abril de 2007, 

bem como para as demais épocas. O Z é o ângulo zenital solar que se obtém através do 

catálogo das imagens do INPE e o    é o quadrado da razão entre a distância média da 

Terra em relação ao Sol (ro) e a distância Terra- em relação ao Sol (r) em dado dia do ano 

(DSA), que de acordo com Iqbal (1983) apud Silva (2012), é expressa pela equação 3: 

                           )365/2.cos(033,01 DSAdr                                                       (3)                                                                                

onde DSA representa o dia sequencial do ano e o argumento da função coseno está em 

radianos. O valor médio anual de 
rd  é igual a 1,00 e o mesmo varia de 0,97 a 1,03, 

aproximadamente. Essa informação do valor de 
rd é importante, pois influencia na 

modelagem matemática no Erdas para gerar a reflectância.  

Também deve ser levada em consideração a questão de escala, pois se temos 

uma área pequena ou até mesmo com declividade nula, o coseno do ângulo de 

incidência da radiação solar é simplesmente obtido do ângulo de elevação do Sol- E, 

que se encontra no cabeçalho da imagem, isto é, expressa na equação 4:  

                     cos cos( ) ( )
2

z E sen E


                                                                       (4) 

Após calcular esses parâmetros, obteve-se a radiância, a reflectância, o NDVI e 

o SAVI gerados no Erdas. Com esses dados gerados no programa de tratamento digital 
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das imagens citados, os valores dos pixels referentes às imagens de 1989, 1992 e 2010 

foram conferidas na planilha do SEBAL.  

Em seguida, os mapas temáticos foram gerados no software ArcGIS 9.3: Índice 

de Vegetação NDVI e SAVI e Unidades de Paisagem correspondente aos anos  de 1989, 

1992  e  2010.  

Em função das diferenças existentes entre os Índices de vegetação utilizados, 

para o SAVI, o valor de ajuste do brilho para o solo L foi 0.1, referente a todos os anos 

estudados (SILVA, 2010). 

Quanto ao mapa de Unidades de Paisagens, para identificar as classes originais 

de vegetação existentes, este foi criado a partir da altitude da área de estudo e suas 

respectivas curvas de nível (extraídas da imagem SRTM, disponibilizada no site da 

Agência Executiva de Gestão das Águas do Estado da Paraíba - AESA), observando-se 

também a disposição do relevo e a sua interferência na direção das massas de ar na 

região, criando condições de barlavento e sotavento, as quais são determinantes no 

estabelecimento dos tipos de biomas e ecossistemas existentes. Além disso, tomou-se 

como base a presença de algumas espécies típicas de Caatinga, mata serrana e Brejo de 

Altitude em toda a área como indicadoras desses diferentes ecossistemas.  

Tendo em vista as respostas parcialmente obtidas, os outros mapas de Unidades 

de Paisagens foram gerados a partir do SAVI em relação a todos os anos analisados, 

com a finalidade de entender como foram as respostas da vegetação em virtude dos usos 

do solo na APA das Onças. Com esses mapas, foi possível quantificar as Unidades de 

Paisagens, observando e analisando a sua evolução ao longo do tempo. Para melhor 

compreensão dos procedimentos metodológicos, o fluxograma 1 a seguir explicita como 

se procedeu nesse estudo. 

Fluxograma 1: Procedimentos metodológicos da dissertação. 

 

Fonte:Elaboração própria, 2013. 

Base Cartográfica e Imagens de Satélite 

Radiância  Refletância  NDVI e SAVI SEBAL 
MAPAS DE 

UNIDADES DE 
PAISAGEM 

ERDAS 

LEVANTAMENTO DE CAMPO 

ARCGIS 9.3  
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A Geografia Física no sentido mais sucinto, tem abordado historicamente a 

paisagem desde o final do século XIX, entendendo esta como um objeto concreto, 

perfeitamente observável, que mantém uma visão de unicidade e conjunto de elementos 

e fatores, onde interagem sociedade e natureza, conforme as concepções originais de 

Humboldt e posteriormente Dokuchaev, formando a base do que veio a se denominar de 

Geografia Física. É fundamentado nessa categoria que se apoia essa dissertação 

(NUNES ET Al., 2006). 

Quando se entende que a paisagem não é o aspecto só fisionômico, mas o 

resultado aparente das relações homem e natureza exercidas num determinado espaço, 

percebe-se que o primeiro tem relação direta nas ações sobre o ambiente. Nesse 

contexto Bertrand (2007, p.7-8) afirma que:  

A paisagem não é a simples adição de elementos geográficos 
disparatados. É numa determinada porção do espaço, o resultado da 

combinação dinâmica, portanto instável, de elementos físicos, 

biológicos e antrópicos que, reagindo dialeticamente, uns sobre os 
outros, fazem da paisagem um conjunto único e dissociável, em 

perpétua evolução. 
 

Dessa forma, a paisagem também é permeada por um conteúdo sistêmico que 

funciona por relações explícitas de inter-relações e interdependências, principalmente 

nas relações do homem como ser que antropiza o ambiente e as conexões deste com a 

sociedade, sempre reagindo numa dialética.  

Neste sentido, conforme defende Tricart (1982, p. 18), “uma paisagem é uma 

porção perceptível a um observador onde se inscreve uma combinação de fatos visíveis 

e invisíveis e interações as quais, num dado momento, não percebemos senão o 

resultado global.” 

De acordo com Bertrand (2007), o conceito de paisagem leva a pensar sobre o 

conceito das relações de escala dessas interações. Com base nesse pensamento, Neto 

(2008) fez um estudo epistemológico sobre a paisagem, afirmando que essa categoria 

abordada de forma sistêmica, conforme ressalta Tricart (1982), é passível de 

representação cartográfica. Nesse caso, entende que as análises sobre a paisagem estão 

diretamente ligadas as relações natureza e homem interferindo no ambiente, gerando 

uma degradação ambiental que pode ser cartografada. 

Levando essas discussões à luz das geotecnologias, Lang e Blaschke (2009) 

apontam que o Sistema de Informação Geográfica (SIG) e seus softwares são 
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importantes ferramentas para a espacialização, análise, planejamento e gestão ambiental 

da paisagem. Esses autores ainda colocam que a utilização do SIG pode ser derivada das 

diversas descrições do campo de trabalho da concepção da estrutura da paisagem que 

está diretamente ligada as medidas dessa categoria geográfica.   

Rodriguez et al. (2010) discutem sobre a interação dos SIG e dos elementos da 

paisagem. Esses autores colocam que o objetivo fundamental dos SIG é a manifestação 

territorial, espacial e regional da informação, utilizando materiais cartográficos como 

fonte de informação sobre a paisagem estudada.  

Sendo assim, a utilização de ferramentas de SIG na espacialização de aspectos 

da paisagem permite alcançar a interconexão das informações dos diferentes elementos 

atuantes, quer sejam naturais ou sociais, além das consequências resultantes, a exemplo 

do comportamento da biomassa em áreas semiáridas, como a que desenvolvida nesse 

trabalho.  

Em se tratando do Geoprocessamento e do Sensoriamento Remoto, estas são 

ferramentas auxiliares de fundamental importância na espacialização de uma série de 

fenômenos ambientais, uma vez que proporcionam a coleta, o armazenamento, o 

processamento de dados e informações capazes de gerar produtos finais, como por 

exemplo, mapas de degradação ambiental (PASSOS, 2006), que por sua vez, poderão 

auxiliar gestores ambientais na tomada de decisões para a conservação e preservação 

dos ecossistemas analisados. Nesse contexto, Rocha (2000, p.210) afirma que: 

O Geoprocessamento envolve um conjunto de tecnologias que, através 

da axiomática da localização e do processamento de dados 
geográficos, integra várias disciplinas, equipamentos, programas, 

processos, entidades, dados, metodologias e pessoas para coleta, 

tratamento, análise e apresentação de informações, associadas a mapas 

digitais.
 
Uma das suas ferramentas é o Sensoriamento Remoto que 

pode ser aplicado a diversas finalidades, sendo as análises ambientais 

uma das mais utilizadas.  

 

Particularmente sobre a cobertura vegetal, Thornes (2001) apud Andrade 

(2008) aponta uma vasta literatura sobre o uso de Sensoriamento Remoto através de 

sensores orbitais no monitoramento em diferentes escalas e para diferentes ambientes, 

mostrando a importância da aplicação dessa tecnologia em estudos ambientais. 

Ratificando o que foi dito anteriormente, sobre as imagens de satélite e as 

fotografias aéreas, Florenzano (2011, p.91) faz a seguinte observação: 

As imagens de satélites proporcionam uma visão sinóptica (de 

conjunto) e multi-temporal (de dinâmica) de extensas áreas da 
superfície terrestre. Elas mostram os ambientes e a sua transformação, 
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e destacam os impactos causados pelos fenômenos naturais e pela 

ação do homem com o uso e a ocupação do espaço. Os elementos da 

paisagem mais visíveis em imagens de satélites e fotografias são o 
revelo, a vegetação, a água e o uso da terra.  

 

Florenzano (2002) apud Lima (2010) coloca que a fonte de energia mais 

utilizada em Sensoriamento Remoto é a proveniente do Sol ao iluminar a superfície 

terrestre, sendo parte dessa energia absorvida e outra refletida. A parte refletida é 

captada e registrada por sensores. Dependendo do sensor, a energia emitida pela Terra 

também pode ser captada e registrada, conforme pode ser observado esquematicamente 

na figura 1, a seguir. 

Figura 1- Captação da energia eletromagnética refletida por sensores remotos. 

 

Fonte: Florenzano (2002). 

 

Conforme ressaltado anteriormente, as informações geradas pelo Sensoriamento 

Remoto têm aplicabilidades em diversas áreas do conhecimento, além do ambiental: na 

geologia, nos estudos urbanos, entre outros. Para entender melhor o processo de 

obtenção dessas informações nos diversos alvos terrestres, é necessário conhecer os 

princípios físicos dessa ferramenta tecnológica. 
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1.1 Sensoriamento Remoto 

 

No Sensoriamento Remoto, a energia utilizada é a radiação eletromagnética 

proveniente do Sol, a qual se propaga sob a forma de ondas eletromagnéticas com a 

velocidade da luz (300.000 Km/s), sendo a sua  frequência medida em hertz (Hz) e seus 

múltiplos, como quilohertz (1kHz = 10
3 

Hz) e megahertz (1mHz = 10
6 

), bem como, o 

comprimento de onda (λ) que é medido em unidades de metro e seus submúltiplos, 

como micrômetro (1µm=10
-6

) e nanômetro (1nm=10
-9

). Esse comprimento de onda está 

relacionado à frequência de onda que se repete por unidade de tempo. Sendo assim, 

quanto maior for o número, maior será a frequência e, caso contrário, menor será a 

frequência de onda. A frequência de onda é diretamente proporcional à velocidade de 

propagação e inversamente proporcional ao comprimento de onda. Quanto maior a 

frequência, maior intensidade de energia (Florenzano,2011).  

Segundo Florenzano (2011, p.12) afirma que o  "espectro eletromagnético 

representa a distribuição da radiação eletromagnética por regiões, segundo o 

comprimento de onda e a frequência. Na região do espectro visível, o olho humano 

enxerga a energia eletromagnética (luz), sendo capaz de distinguir as cores do violeta ao 

vermelho. A radiação do infravermelho relacionada ao calor é subdividida em três 

regiões: infravermelho próximo (0.7 -1.3µm), médio (1.3-6.0µm) e distante ou termal 

(6.0 -1000µm)", havendo implicações disso nas respostas espectrais das imagens de 

satélite processadas nas ferramentas de Sensoriamento Remoto.  

No Sensoriamento Remoto são mais utilizadas às regiões do espectro 

eletromagnético, as quais compreendem a faixa do visível (0.4 - 0.72µm), azul (0.45-

0.50µm), verde (0.50-0.54µm), vermelho (0.65-0.72µm), infravermelho próximo, 

infravermelho médio, distante ou termal. Essas regiões correspondem as bandas de 

alguns satélites, como o Landsat.  

O Programa Landsat constitui-se de uma série de sete satélites desenvolvidos 

pela National Aeronautics and Space Administration (NASA) nos Estados Unidos. O 

primeiro satélite desse programa foi lançado em janeiro de 1972, tendo finalizado em 

1978; o Landsat 2 foi lançado em 1975 e finalizado em 1982; o Landsat 3 foi lançado 

em 1978 e parou em 1983; o Landsat 4  funcionou de 1982 a 1993; o Landsat 5 

funcionou de 1984 até 2011; o Landsat 6 foi destruído no lançamento; por fim,  o 

Landsat7 foi lançado em 1999 e funcionou até 2007.  
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Esse programa possibilitou por 39 anos (1972 a 2011) a aquisição de dados da 

superfície terrestre para atender usuários que utilizam essas imagens para uso ambiental, 

agrícola, de planejamento urbano, entre outras aplicações. Além do mais, proporcionou 

uma aquisição repetitiva de dados multiespectrais calibrados, com resolução espacial 

relativamente alta, podendo assim fazer uma comparação espaço- temporal da superfície 

terrestre.  

Nessa pesquisa utilizou-se as imagens do satélite Landsat 5 em virtude da sua 

resolução 30 por 30 metros, como também pela sua facilidade de disponibilidade na 

internet gratuitamente através do Banco de Dados do Instituto Nacional de Pesquisas 

Espaciais (INPE). Além do mais, essas imagens podem ser tratadas e aplicadas para 

diversas análises espaciais, em diversos programas do Sistema de Informação 

Geográfica (SIG). 

O Landsat 5 possui 7 bandas espectrais com o sensor TM (Thematic Mapper) 

correspondendo as Bandas 1, Banda 2 , Banda 3, Banda 4, Banda5 e Banda 6 e ETM+ 

(Enhanced Thematic Mapper Plus) para a Banda7,  com diversas aplicações.  

A Banda 1 do Landsat5 no sensor TM corresponde a faixa espectral 0,45 - 0,52 

µm, apresenta grande penetração em corpos hídricos com elevada transparência, 

permitindo estudos batimétricos. 

A Banda 2, no sensor TM corresponde à faixa espectral 0,52 a 0,60µm, 

apresentando sensibilidade à presença de sedimentos em suspensão, possibilitando uma 

análise em termos de quantidade e qualidade nos corpos hídricos. 

As principais características e aplicações das imagens de satélite do Landsat 5, 

sensor TM, na Banda 3, correspondem ao intervalo espectral 0.63- 0.69 µm, estando 

relacionadas à vegetação verde, densa e uniforme, apresentando grande absorção, 

ficando escura e permitindo bom contraste entre as áreas ocupadas com vegetação, solo 

exposto, estradas e áreas urbanas. Oferece bom contraste entre diferentes tipos de 

cobertura vegetal como campo, cerrado e floresta, permitindo a análise da variação 

litológica em regiões com pouca cobertura vegetal. Além do mais, também é possível o 

mapeamento da drenagem através da visualização da mata galeria e os entalhes dos 

cursos dos rios em regiões com pouca cobertura vegetal.  

A Banda 4 corresponde a faixa espectral 0,76 - 0,90 µm no Landsat 5 do sensor 

TM, destacando os corpos de água, os quais absorvem muita energia e ficam escuros, 

permitindo o mapeamento da rede de drenagem. A vegetação verde, densa e uniforme, 

reflete muita energia nesta banda, aparecendo bem clara nas imagens. Apresenta 
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sensibilidade à rugosidade da copa das florestas (dossel florestal), o mesmo ocorrendo 

em relação à morfologia do terreno, permitindo a obtenção de informações sobre 

Geomorfologia, Solos e Geologia. Por conta dessas características, é muito utilizada 

para análise e mapeamento de feições geológicas e estruturais, distinguir e mapear áreas 

ocupadas com vegetação de grande porte e submetidas a queimadas, bem como 

possibilita a identificação de áreas agrícolas.  

A Banda 5 no sensor TM,  corresponde a faixa espectral 1,55 - 1,75 µm, 

detecta sensibilidade o teor de umidade das plantas, servindo para observar o estresse na 

vegetação, causado pelo desequilíbrio hídrico.  

A Banda 6 do Landsat 5 no sensor TM , corresponde a faixa espectral 10,4 - 

12,5 µm, captando os fenômenos relacionados aos contrastes térmicos, servindo para 

detectar propriedades termais de rochas, solos, vegetação e água. Essa é a única Banda 

do Landsat 5 que tem resolução espacial de 120 metros.  

A Banda 7 do Lansat5 no sensor TM,  corresponde a faixa espectral 2,08 - 

2,35µm, estando as características principais identificadas na superfície terrestre 

relacionadas a morfologia do terreno, possibilitando as informações sobre 

Geomorfologia, Solos e Geologia. 

Como se percebe, no Sensoriamento Remoto as respostas espectrais variam de 

acordo com a diversidade dos alvos a serem analisados na superfície terrestre. Em 

função do objetivo desse trabalho, iremos enfatizar as que fazem relação mais direta 

com o comportamento espectral da vegetação e do solo. 

 

1.1.2 Comportamento Espectral da Vegetação e do Solo  

 

A energia solar ao incidir em um objeto na superfície terrestre pode ser 

refletida, absorvida ou transmitida. Diante disso, o comportamento espectral deve ser 

analisado de acordo com a faixa do visível  e no infravermelho onde predomina a 

reflexão e absorção e os demais  fenômenos da interação da radiação com a vegetação 

(MALDONADO, 2004).  

Campbell (1996) apud Maldonado (2004) aponta que na primeira porção da 

região do visível que compreende entre 0,4 até 0,7µm, os parâmetros que dominam os 

valores de reflectância são os pigmentos, com a maior parte da energia sendo absorvida 

e pouco transmitida. Na segunda porção no infravermelho próximo, que compreende 0,7 

a 1,3 µm, predominam as características da estrutura celular da folha. Na terceira porção 
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do infravermelho médio, compreendendo entre 1,3 a 2,5 µm, os valores de reflectância 

são determinados pelo conteúdo de água na vegetação. 

Ponzoni & Shimabukuro (2007, p. 35) afirmam que “a aparência da cobertura 

vegetal em um determinado produto de sensoriamento remoto é fruto de um complexo 

que envolve vários parâmetros e fatores ambientais”.  A medição ocorrida através de um 

sensor remotamente situado, originado por dossel vegetal, não pode ser explicado 

apenas pelas características de um dossel, estando diretamente relacionada a outros 

parâmetros e fatores.  

Goel (1988) apud Ponzoni & Shimabukuro (2007, p.33) definiram os 

parâmetros pertinentes ao Sensoriamento Remoto da vegetação a partir de dados de 

reflectância espectrais, os quais consistem nos seguintes aspectos: 

 fonte de radiação: inclui a Irradiância espectral e a localização espacial; 

 atmosfera: inclui as concentrações espacialmente dependentes e as 

propriedades seletivas de absorção e de espalhamento dos diversos 

comprimentos de onda por parte de aerossóis, vapor d’água e ozônio; 

 dossel: inclui parâmetros ópticos (reflectância e transmitância) e estruturais 

(formas geométricas e posicionamento) dos componentes da vegetação 

(folhas, galhos, frutos, flores, entre outros), geometria de plantio e 

parâmetros ambientais como temperatura , umidade relativa, velocidade do 

vento e precipitação.  

Novo (2010, p. 256) afirma que “o comportamento espectral da vegetação se 

modifica ao longo do seu ciclo vegetativo”. O impacto das alterações fenológicas e 

morfológicas sofridas pelas plantas que formam o dossel sobre o comportamento 

espectral variam de acordo com a região do espectro, com o tipo de cultura e com o 

ângulo de visada.  

Moraes (2002, p.17), por sua vez, nos informa que:  

As características observadas no comportamento espectral na 

vegetação sadia apresenta alta absorção da energia eletromagnética na 

região do espectro visível, que é capturada pela clorofila para a 
realização da fotossíntese. Dentro do espectro visível a absorção é 

mais fraca na região que caracteriza a coloração da vegetação. A alta 

reflectância no infravermelho próximo (até 1,3µm) é devido a 

estrutura celular, sendo que a partir deste  comprimento de onda é o 
conteúdo de  água na vegetação quem modula as bandas de absorção 

presentes no comportamento espectral desta. 
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Esses parâmetros são importantes para discriminar o que reflete sobre o alvo  

da vegetação na superfície terrestre, direcionando o que é dossel vegetal e o 

comportamento espectral da vegetação.  

Em se tratando da resposta espectral da vegetação no semiárido brasileiro, 

Asner et al. (2000) apud Maldonado (2004) apontam que esta é fortemente influenciada 

pelos solos. Segundo Moraes (2002), este comportamento acontece pela absorção da 

energia emitida e recebida na superfície terrestre em decorrência da constituição 

mineral, da matéria orgânica, da umidade e granulometria (textura e estrutura) destes. 

Como essas características são muito variáveis no semiárido nordestino, há uma forte 

influência deste componente da paisagem nas respostas espectrais da vegetação, criando 

um quadro de elevada complexidade, como pode ser atestado pelo INPE (2001, p.50): 

O comportamento espectral do solo é afetado por diversos fatores 

dentre os quais destacam-se: a cor do solo, o tipo do solo (latossolo, 
litossolo, podzólico), o teor de matéria orgânica nele presente, o teor 

de ferro, a composição mineralógica do solo (presença ou ausência de 

minerais escuros), o teor de umidade, e a sua textura (distribuição de 
tamanho das partículas presentes no solo, ou proporção de argila, silte 

e areia). O aspecto mais complexo no estudo e compreensão do 

comportamento espectral do solo, é que em laboratório nós podemos 

isolar esses componentes, e estudar seu efeito sobre a resposta 
espectral do solo. Mas na natureza, esses componentes encontram-se 

inexoravelmente relacionados, às vezes, reforçando o efeito sobre o 

outro, outras vezes, anulando. Via de regra, entretanto, de modo 
idealizado, podemos dizer que a reflectância do solo aumenta 

monotonicamente com o comprimento de onda. Para solos com a 

mesma composição mineralógica, a tendência é a redução da 
reflectância com o aumento do tamanho das partículas e para os com 

menos presença desses minerais há uma diminuição da reflectância 

das partículas.  

 

Relacionando o comportamento espectral do solo com a da vegetação, 

Florenzano (2011, p.12) afirma que na "região do visível a vegetação verde e sadia 

reflete mais energia eletromagnética, enquanto a resposta do comportamento espectral 

do solo é mais uniforme indicando uma variação menor de energia refletida em relação 

a vegetação." Por isso, entende-se que esses comportamentos espectrais do solo e da 

vegetação devem estar relacionados. 

Além das características relacionadas a influência da heterogeneidade 

pedológica, também temos um quadro climático que torna as análises da reflectância da 

vegetação ainda mais complexas (Maldonado, 2004). 
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Para entender melhor o comportamento espectral da vegetação e do solo na 

superfície terrestre, utiliza-se as técnicas de processamento digital nas imagens de 

satélite, como os índices de vegetação. 

 

1.1.3 Índices de Vegetação e tipologias 

 

O estudo dos índices de vegetação teve grande destaque no início dos anos 70, 

seguindo-se até meados da década de 80. Esses estudos são realizados a partir da 

aplicação de técnicas no processamento digital de imagens de satélites relacionando a 

vegetação. 

Baret et al.(1991) apud Bernardes (1996) afirmam que os índices de vegetação 

com combinações de dados provenientes de dois ou mais intervalos espectrais, são 

calculados através da razão, diferença e somas ou outra combinação linear de respostas 

espectrais. 

Ponzoni & Shimabukuro (2007, p.79) apontam: 

Diversos índices propostos na literatura com o objetivo de explorar as 

propriedades espectrais da vegetação, especialmente nas regiões do 
visível e do infravermelho próximo. Isso indica que esses índices são 

relacionados a parâmetros biofísicos da cobertura vegetal, como 

biomassa e índice da área foliar, além de diminuírem os efeitos da 
iluminação da cena, declividade da superfície e geometria de 

aquisição que influenciam os valores de reflectância da vegetação.  

 

Conforme Ziany et  al. (2005), na literatura são encontrados mais de 50 índices 

de vegetação, sendo utilizados com mais frequência a Razão Simples (RS) e o Índice de 

Vegetação da Diferença Normalizada (NDVI). Estes índices baseiam-se em simples 

combinações das refletâncias do visível e do infravermelho próximo, sendo que através 

do IVDN pode-se calcular o índice de área foliar (IAF) e a Radiação 

Fotossinteticamente Ativa (RFA).  

Epiphanio et  al. (1986) apud Rosendo (2005) definem os índices de vegetação 

como transformações lineares de bandas espectrais, nas bandas da faixa do vermelho e 

no infravermelho próximo do espectro eletromagnético. Esses autores apontam que 

esses índices realçam o comportamento espectral da vegetação e se correlacionam com 

os parâmetros biofísicos da vegetação, como biomassa, Índice de Área Foliar (IAF), 

percentagem de cobertura vegetal, incluindo também o vigor da vegetação verde, 

porcentagem de cobertura do solo, atividade fotossintética e produtividade da 

vegetação. 
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Huete & Jackson (1991) apud Bernardes (1996), por sua vez, apontam que o 

primeiro Índice de Vegetação (RS) foi baseado na razão entre as respostas espectrais 

nos intervalos do infravermelho próximo e vermelho, e devido a redução da resposta do 

vermelho, na medida em que a cobertura vegetal se eleva, este índice tende ao infinito, 

promovendo uma reduzida resposta em condições de vegetação esparsa. No entanto, 

para compensar essa distorção, foi proposta uma transformação desse índice, através da 

utilização do Índice de Vegetação por Diferença Normalizada (NDVI). 

Sobre a diversidade de índices de vegetação, Eastman (2003) aponta alguns 

destes, como estão descritos na Tabela 2. 

Tabela 2 - Índices de Vegetação. 

ÍNDICES DE VEGETAÇÃO 

TIPOS  DESCRIÇÃO   

RATIO (Simple Ratio -

SR) 

O resultado capta o contraste entre as bandas no vermelho e no 

infravermelho para os pixels da vegetação, com altos valores 

de índices sendo produzidos pela combinação no vermelho por 

causa da clorofila.No infravermelho, obtém valores altos como 

um resultado da reflectância na estrutura da folha. Além disso, 

o índice é construído como uma proporção que gera problemas 

de variação na iluminação do solo, tendo como resultado os 

efeitos sobre topografia minimizados. A expressão é dada pela 

equação 5: 

   
    

  
                                                

Onde: 

ρIVP –  reflectância no infravermelho próximo  

 ρv- reflectância no vermelho 

NDVI (Índice de 

Vegetação por 

Diferença Normalizada) 

O Índice de Vegetação por Diferença Normalizada (NDVI) foi 

proposto por Rouse et. al. (1974), com a finalidade de produzir 

um Índice de Vegetação com resposta espectral que separa 

vegetação verde a partir do seu brilho do solo de fundo 

utilizando dados Landsat. Este é o Índice de Vegetação mais 

comumente utilizado, dado que mantém a capacidade de 

minimizar os efeitos topográficos enquanto produz uma escala 

de medição linear. Além disso, a escala de medição tem a 
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propriedade desejável variando de -1 a 1, e com 0 

representando o valor aproximado de nenhuma vegetação. 

Assim, os valores negativos representam áreas que não 

possuem vegetação, indicando solo exposto. O IVDN é 

expresso como a diferença entre a banda do infravermelho 

próximo e vermelho normalizada pela soma das bandas, 

conforme a equação 6:  

                                                         

Onde:  

ρIVP é FRB(Fator de Reflectância da Banda) no infravermelho 

próximo nos valores na banda da imagem do satélite; 

ρv  é o FRB no vermelho em outra banda da imagem de 

satélite. 

RVI (Ratio Vegetation 

Index) 

Índice de Relação de Vegetação (RVI), sugerido por 

Richardson e Wiegand (1977). Apresenta-se graficamente com 

as mesmas forças e fraquezas como a TVI, logo a seguir 

descrito. O RVI é claramente o inverso da Proporção Simples 

Padrão (RATIO) como mostrado pela  equação 7: 

          
   

   
                                                                              

TVI (The Transformed 

Vegetation Index) 

Deering et al.(1975), modificaram o NVDI por adição de uma 

constante de 0.50 com a finalidade de evitar valores negativos 

para o NVDI. O cálculo da raiz quadrada é destinado a corrigir 

os valores de NVDI que se aproximam de uma distribuição 

denominada Poisson e introduz uma distribuição normal. 

Sendo assim, o TVI assume a seguinte equação 8: 

     
              

         
                                               

No entanto, a utilização de TVI requer que os valores mínimos 

de NDVI sejam maior do que -0.5, para evitar abortar a 

operação. Os valores negativos ainda permanecerão se os 

valores menores do que -0.5 são encontrados no NDVI. Além 
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disso, não há diferença técnica entre NDVI e TVI em termos 

de produção de imagem ou de detecção de vegetação ativa. 

 

NRVI (The Normalized 

Ratio Vegetation Index) 

O NRVI é uma modificação do RVI proposto por Baret e 

Guyot (1991), através do qual o resultado de RVI - 1 é 

normalizada sobre RVI + 1. A equação 9 é expressa por: 

       
     

     
                                                                            

Esta normalização possui efeito semelhante ao do NDVI, isto 

é, ele reduz a iluminação, efeitos topográficos e atmosféricos e 

cria uma distribuição estatisticamente desejável normal. 

CTVI (The Corrected 

Transformoned Index) 

O Índice de Vegetação Transformado Corrigido CTVI 

proposto por Perry e Lautenschlager (1984), visa corrigir o 

TVI. Adiciona uma constante de 0.50 para todos os valores de 

NVDI, mas nem sempre consegue eliminar todos os valores 

negativos do NVDI. Os valores do NVDI variam de -1 a +1, 

portanto os valores do CTVI são inferiores a -0.50  que irão 

deixar valores negativos após a operação de adição. Sendo 

assim, o CTVI se destina a resolver esta situação de suprimir o 

valor negativo do NDVI, é dada pela seguinte equação 10: 

     
         

             
                                 

TTVI (Thiam’s 

Transformed Vegetation 

Index) 

Thiam (1997), indica que a imagem resultante do CTVI pode 

ter muitos ruídos na imagem, devido a uma superestimação da 

vegetação. Ele sugere ignorar o primeiro termo da equação 

CTVI a fim de obter os melhores resultados. Isto é feito 

tirando a raiz quadrada dos valores absolutos do NDVI na 

expressão TVI original para ter uma nova, chamada 

Índice de Vegetação Transformado de Thiam (TTVI).  A 

equação desse índice é expressa pela equação 11:  

                                                               (11)          

PVI (Índice de 

Vegetação 

Este grupo de índices de vegetação é derivado do índice 

perpendicular de vegetação (PVI) discutido em detalhe as suas 
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Perpendicular) derivações logo abaixo. O principal objetivo destes índices de 

vegetação é para cancelar o efeito de brilho do solo, em casos 

onde a vegetação é escassa e pixels contêm uma mistura de 

vegetação verde e do fundo do solo. Isto é particularmente 

importante em ambientes áridos e semiáridos. Richardson e 

Wiedgan (1977), que propuseram esse índice a partir da 

informação da banda5 (vermelho) e banda7 (infravermelho 

próximo) do sensor MSS. A equação 12 é expressa por: 

                                                                                                                                           

Onde: ρIVP é a reflectância no infravermelho próximo; 

ρV é a reflectância no vermelho;  

α  e β são parâmetros da linha do solo. 

PVI1(Índice de 

Vegetação 

Perpendicular) 

PVI1 foi desenvolvido por Perry e Lautenschlager (1984), os 

quais argumentam que a equação PVI original é 

computacionalmente intensiva e não discrimina entre os pixels 

que caem para o lado direito ou esquerdo da linha do solo, ou 

seja, a água que compõe as folhas da vegetação. Dado o 

padrão de resposta espectral da vegetação em que a 

reflectância de infravermelhos é maior do que a reflectância na 

faixa do visível do vermelho, todos os pixels de vegetação 

cairão para a direita da linha do solo. Em alguns casos, um 

pixel representando vegetação pode está longe da linha do 

solo. No caso de PVI, ao pixel  da água vai ser atribuído um 

valor elevado de Índice de Vegetação. PVI1 atribui  valores 

negativos em alguns casos. A equação 13 do PVI1 é dada por:  

      
               

     
                                                      (13) 

Onde: 

NIR é a reflectância na banda do infravermelho próximo  

RED é a  reflectância na banda vermelha do visível  

a = intercepção da linha do solo 

b = declive da linha do solo. 

PVI2 (Índice de Walther e Shabaani (1991), e Bannari et al. (1996), indicam 
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Vegetação 

Perpendicular) 

valores para a faixa espectral do vermelho com a intercepção 

da linha e da declividade do solo.  O PVI2 é dado pela seguinte 

equação 14:  

     
              

     
                                                  

Onde: NIR = reflectância na banda do infravermelho próximo; 

RED = reflectância na banda vermelha do visível; 

a = intercepção da linha do solo; 

b = declive da linha do solo. 

PVI3 (Índice de 

Vegetação 

Perpendicular) 

Apresentado por Qi et al. (1994), é expresso pela equação 15: 

                                                                               

Onde: 

ρNIR é a reflectância na banda do infravermelho próximo;  

ρRED é reflectância na faixa vermelha do  visível;  

a = intercepção da linha do solo;  

b = declive da linha do solo. 

DVI (Difference 

Vegetation Index) 

Índice de Vegetação por Diferença (DVI) é também sugerido 

por Richardson e Wiegand (1977), como um dos mais fáceis 

algoritmos de cálculo de Índice de Vegetação. A 

particularidade da DVI é que a banda do infravermelho 

próximo está relacionada com o declive da linha do solo.  O 

DVI é dada pela subtração da reflectância na faixa do 

infravermelho próximo associada a linda de declive do solo 

menos a reflectância na faixa vermelha do visível. Este índice 

é dado pela seguinte equação 16: 

                                                                                                                                                                                                                                                          

Onde: 

G é a inclinação da linha do solo;  

MSS7 é a reflectância na faixa do infravermelho próximo;  

MSS5 é a reflectância na faixa vermelha do visível.  

Semelhante ao PVI1, com o DVI, um valor de zero indica solo 

nu, valores inferiores a zero indicam água, e aqueles maiores 
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do que zero indicam vegetação. 

AVI (Ashburn 

Vegetation Index)  

O AVI proposto por Ashburn (1978), determina uma medida 

da vegetação verde crescente. Valores em MSS7 são 

multiplicados por 2, com a finalidade de dimensionar os 

valores 6bits de dados do presente canal para combinar com os 

valores de 8-bit de MSS5. Este fator de escala não se aplica 

sempre que ambas as bandas são de 7bits ou 8bits e a equação 

é reescrita como uma subtração simples e logo expressa a 

seguir pela equação 17: 

                                                                   (17)                               

SAVI (Soil Ajusted 

Vegetation Index) 

O SAVI foi proposto por Huete (1988), e trabalha com a linha 

do solo associada à vegetação. Ele possui a propriedade de 

minimizar os efeitos do solo sobre a vegetação, e para isso 

introduz uma constante de ajuste de solo L. O fator L varia 

com a característica da reflectância do solo (calor e brilho) e 

vai variar dependendo da densidade da vegetação que se 

deseja analisar, esse índice se expressa a partir da equação 18: 

        
       

          
                                                (18)                                                                                      

A constante L pode apresentar valores de 0 a 1, variando 

segundo a própria biomassa. Segundo Huete (1988) apud 

Ponzoni e Shimabukuro (2007), os valores ótimos de L são: 

L = 1 (para baixas densidades de vegetação) 

L = 0,5 (para médias densidades de vegetação) 

L = 0,25 (para altas densidades de vegetação)         

Onde:  

L é a constante e pode apresentar valores de 0 a 1, variando 

segundo a própria biomassa. 

 

TSAVI1 (Transformed 

Soil Ajusted Vegetation 

Index) 

O Índice de Vegetação Transformado Soil-Adjusted (TSAVI1) 

foi definida pela Baret et al. (1989), que argumentou que o 

conceito SAVI é exato, somente se as constantes da linha do 

solo são igual a 1 e b a zero (note a inversão destes símbolos 

comuns). Porque este não é geralmente o caso, eles 
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transformaram SAVI. Ao levar em consideração o conceito 

PVI, propuseram uma primeira modificação do TSAVI 

designado como TSAVI1. A expressão transformada é dada 

pela equação 19 : 

          
                 

                 
                                      

Onde: 

a- é a inclinação da linha do solo 

b- é a intersecção da linha do solo 

Com alguma resistência à umidade do solo elevada, TSAVI1 

poderia ser um candidato muito bom para uso em regiões 

semiáridas. TSAVI1 foi projetado especificamente para regiões 

semiáridas e não funciona bem em áreas com vegetação densa. 

TSAVI2 (Transformed 

Soil Ajusted Vegetation 

Index) 

TSAVI foi reajustado uma segunda vez por Baret, et. al. 

(1991), com um fator de correção aditivo de 0,08 para 

minimizar o efeitos do brilho do solo de fundo. A nova versão 

tem o nome TSAVI2, sendo dada pela equação 20: 

        
             

                      
                       

Onde:  

NIR é reflectância na banda do infravermelho próximo; 

RED é reflectância na banda vermelha visível;  

a= declive da linha do solo;  

b = intercepção da linha do solo. 

MSAVI1 (Modified Soil 

Ajusted Vegetation 

Index) 

Os índices modificados, ajustados para solo e vegetação 

(MSAVI1 MSAVI2) sugeridos por Qi et. al. (1994), baseiam-se 

numa modificação do fator de L do SAVI. Ambos são 

destinados a melhor corrigir o brilho do fundo do solo em 

diferentes coberturas da vegetação. 

 No índice de vegetação MSAVI1, L é selecionada como uma 

função empírica devido ao fato de que esse parâmetro diminui 

em função da cobertura vegetal, como é o caso no semiárido 

(QI, et al., 1994). Com a finalidade de suprimir ou minimizar o 

efeito do brilho do solo, L é definido para ser o produto de 
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NDVI e WDVI que será descrito em breve. Por isso, ele usa as 

tendências opostas do NDVI e WDVI. A equação 21 completa 

de MSAVI1 é: 

       
       

         
                                           

Onde: 

NIR é a reflectância na banda do infravermelho próximo;  

RED é a reflectância na banda vermelha do visível;  

L = 1 - 2 NDVI * WDVI  

Onde:  

NDVI = Índice de Vegetação por Diferença Normalizada  

WDVI = Índice de Vegetação Diferença Ponderada  

γ = Declive da linha do solo de fundo  

2 = utilizado para aumentar a variável de  L  

Variável de L = 0 até -1. 

MSAVI2 (Modified Soil 

Ajusted Vegetation 

Index) 

A segunda modificação SAVI, MSAVI2, usa um fator indutivo 

para L sendo o seu valor 1, para remover o "ruído" do solo que 

não foi anulada pelo produto de NDVI por WDVI. E usa o 

valor 2 para  corrigir os valores maiores que 1 do MSAVI1 

devido a possibilidade do baixo valor negativo de NDVI * 

WDVI. Assim, seu uso é limitado para as zonas de alta 

densidade de vegetação. A expressão geral de MSAVI2 é dada 

pela equação 22:  

           
                                

 
     

(22) 

Onde:  ρNIR = reflectância da banda do infravermelho 

próximo ; 

ρRED = reflectância da faixa vermelha 

WDVI (The Weighted 

Difference Vegetation 

Index) 

O WDVI tem sido atribuído a Richardson e Wiegand (1977), 

mas  quem delimitou esse índice foi Clevers (1978), sendo 

posteriormente melhorado por Kerr e Pichon (1996).  Esse 

índice é dado pela subtração da reflectância da banda do 
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infravermelho próximo menos a reflectância da banda 

vermelha do visível associado ao declive da linha de solo.  O 

WDVI é dado pela seguinte equação 23: 

                                                                (23) 

Onde: 

ρn = reflectância da banda do infravermelho próximo  

ρr = reflectância da banda vermelha visível    

γ = Declive da linha do solo  

Apesar de simples, WDVI é tão eficiente como a maioria dos 

Índices de vegetação que trabalham com a inclinação do solo e 

vegetação. O efeito da ponderação, a faixa vermelha com o 

declive da linha do solo é a maximização do sinal de 

vegetação na banda do infravermelho próximo e a 

minimização do efeito de brilho do solo. 

Fonte: Adaptado de Eastman (2003). 

 

Como foi percebido, Eastman (2003) citou vários índices, dentre estes SAVI e 

suas derivações, como TSAVI e MSAVI, os quais se destacam na questão de 

aplicabilidade para áreas semiáridas. 

Ponzoni & Simabukuro (2007), apontam também que há outros índices de 

vegetação para minimizar os efeitos na atmosfera. Dentre eles, temos: ARVI 

(Atmospherically Resistant Vegetation Index), GEMI (Global  Environment Monitoring 

Index) e o EVI (Enhanced Vegetation Index), que serão descritos na Tabela 3, a seguir.  

Tabela 3: Índices de Vegetação para minimizar os efeitos da atmosfera. 

ÍNDICES DE VEGETAÇÃO PARA MINIMIZAR OS EFEITOS 

ATMOSFÉRICOS 

ARVI 

(Atmospherically 

Resistant Vegetation 

Index) 

Este índice foi proposto por Kaufan e Tanré (1922), com o 

objetivo  de ser aplicado para detectar vegetação em imagens do 

sensor “Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer” 

(MODIS –EOS) e reduzir a dependência do antigo NDVI das 

condições atmosféricas. Na formulação desse índice são usadas 

as imagens da banda do azul, vermelho e do infravermelho 
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próximo. Em 1993, Kaufman e Holben afirmaram que a 

reflectância da vegetação detectada na região do vermelho é 

menor que na faixa do infravermelho, sendo assim, mais 

sensível aos efeitos atmosféricos. Na expressão do ARVI, usa-

se a radiância normalizada vermelho-azul*rb, que é mais 

resistente aos efeitos atmosféricos. A expressão é dada pela 

equação 24: 

Onde: 

ρ*RB=ρ* r – γ(ρ*b – ρ*r) 

γ- é o parâmetro não específico depende do tipo de aerossol, 

tem como objetivo de reduzir o efeito da atmosfera. 

Ainda ressalta-se que o melhor valor para aplicações em 

Sensoriamento Remoto é g=1 e define o peso da Radiância da 

banda azul na definição do ARVI.  

GEMI (Global 

Environment 

Monitoring Index) 

                
         

    
                                                   

  
       

    
                 

           
                                         

Pinty e Verstraete (1992), propuseram para o monitoramento 

global da vegetação este novo índice GEMI, sendo 

caracterizado pela transmissão com a razão do Índice de 

Vegetação no topo da atmosfera sobre o seu valor máximo na 

superfície terrestre.  Essa transmissão atende alguns requesitos 

como deve ser mais sensível possível em relação aos diferentes 

valores de índices, às variações da espessura óptica da 

atmosfera e ser empiricamente representativo da cobertura da 

vegetação de maneira que o Sensoriamento Remoto e o NVDI 

sejam comparados. A expressão do GEMI é dada pela equação 

25: 

Onde     é dada pela equação 26 : 

Os valores para o GEMI variam entre 0 e +1 sobre áreas 
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Fonte: Adaptado de Ponzoni & Shimabukuro (2007). 
 

Ainda em relação a ambientes semiáridos, Han et al. (2008) realizaram um 

estudo na Mongólia, utilizando índices de vegetação como o EVI (Índice de Vegetação 

Melhorado), LSWI (Land Surface Water Index) e NDSVI (Normalized Difference 

Senescence Vegetation Index) para avaliar a utilidade do sensor MODIS em relação ao 

teor de água na superfície da vegetação, como também na identificação e 

monitoramento de espécies de vegetação nos biomas existentes naquela região. Esses 

índices desenvolvidos nesse artigo estarão descritos na Tabela 4, com a exceção do EVI, 

já discutido anteriormente. 

Tabela 4: Índice de Vegetação: LSWI e NDSVI. 

TIPOS  DESCRIÇÃO 

LSWI (Land Surface Water Index) LSWI foi calculado a partir de reflectância 

de superfície como uma razão normalizada 

entre a banda 2 (841-876 nm) e a banda6 

(1628-1652 nm) do sensor MODIS, foi 

desenvolvido para calcular a quantidade de 

água na vegetação (Xiao et al., 2005). A 

expressão da equação do LSWI é dada pela 

equação 28:9 

continentais. 

EVI (Índice de 

Vegetação 

Melhorado)  

   
              

                          
                                

Esse índice foi desenvolvido para agilizar o sinal da vegetação, 

melhorando a sensibilidade de sua detecção em regiões com 

maiores densidade de biomassa, e para reduzir a influência do 

sinal do solo e da atmosfera sobre a resposta do dossel. A 

expressão do EVI é dada pela equação 27: 

Onde: L é o fator de ajuste para o solo; 

G é o fator de ganho  

C1 e C2 – coeficientes de ajuste para efeito de aerossóis da 

atmosfera. 

Valores para os coeficientes: 

L=1, C1=6,c2=7,5 e G=2,5 
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Onde      e        são correções 

atmosféricas das reflectâncias de superfície 

no comprimentos de onda em vermelho e 

infravermelho. 

     = comprimento de onda na faixa 

espectral do vermelho; 

       = comprimento de onda na faixa 

espectral do infravermelho. 

 

NDSVI (Normalized Difference 

Senescence Vegetation Index) 

O NDSVI é também obtido a partir de 

reflectância de superfície e a expressão é 

dada pela equação 29: 

                             

(29) 

Onde: 

       = comprimento de onda na faixa 

espectral do infravermelho; 

     = comprimento de onda na faixa 

espectral do vermelho. 

 O LWSI e NDSVI são corrigidos 

atmosfericamente na faixa da reflectância do 

infravermelho e no vermelho, 

respectivamente. Esses índices são sensíveis 

ao teor de água na vegetação e são 

interessantes para serem calculados em 

imagens de períodos secos e chuvosos 

(março e novembro).  

Fonte: Adaptado de Han et al. (2008).    

 

Pelo que foi demonstrado, diante da variedade de índices de vegetação 

expostos, entre outros existentes, é fundamental entender como estes são aplicados e se 
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atendem a finalidade desejada para uma tomada de decisão afim de que possam ser 

utilizados. Neste sentido, ressalta-se como ponto fundamental o nível de conhecimento 

prévio do que se quer analisar, enquanto a constatação das informações obtidas pelos 

índices de vegetação deve estar alicerçada por um bom conhecimento in loco da área 

estudada. Estes aspectos são ainda mais relevantes quando se trata de biomas 

complexos, como é o caso da Caatinga, tanto em áreas consideradas preservadas como 

naquelas alteradas pela ação humana. 

 

1.1.4 Contribuição da pesquisa brasileira aos estudos sobre os Índices de 

Vegetação 

 

Agarez et al. (2001) realizaram um estudo para a classificação de fragmentos 

florestais baseado no Índice de Vegetação por Diferença Normalizada (NDVI), com 

imagens Landsat 5 em área de Mata Atlântica, localizada em Sooretama, no norte do 

Espírito Santo. Essa técnica de Sensoriamento Remoto foi utilizada como uma 

ferramenta de espacialização da recuperação e conservação da biodiversidade dessa área 

de estudo.  

Com o NDVI foi possível detectar 214 fragmentos de vegetação de forma 

distinta, tamanho e história, sendo analisadas através de indicadores fitossociológicos. 

Os valores médios de NDVI encontrados para os fragmentos estiveram entre 0,23 a 0,4. 

Com a espacialização dos fragmentos também foi possível identificar algumas ações 

antrópicas como o desmatamento, formação de pastagem, agricultura e urbanização. 

Risso et al (2007)  avaliaram as variações temporais de NDVI de duas imagens 

Landsat 5, sensor TM, e Landsat 7 ETM+ (órbita 220 e ponto 77 do WRS-2), datadas 

em 09/09/1990 e 26/09/1990, no Vale do Ribeira (São Paulo). Comparam as variações 

na vegetação com mapas de potencial natural de erosão, gerados através da Equação 

Universal de Perdas de Solos (EUPS). Os resultados obtidos mostraram que altos 

valores de NDVI indicavam alta atividade fotossintética ou a presença de vegetação 

abundante, enquanto que baixos valores de NDVI tiveram resultados de  baixa atividade 

fotossintética e consequentemente a presença de vegetação esparsa ou ausência total de 

vegetação.  

Em relação ao modelo EUPS há limitações metodológicas que só podem ser 

aplicadas em pequenas parcelas experimentais. Esse  modelo  permitiu estimar em 

parcelas a erosão laminar, sem caracterizar outros processos de erosão hídrica. Esses 
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autores ressaltam que as imagens de NDVI  comprovaram a localização de áreas 

potenciais naturais de erosão, observando a necessidade de um estudo mais detalhado na 

área para a implementação de práticas conservacionistas. 

Melo et al. (2011) analisaram a cobertura fitogeográfica da microbacia Riacho 

dos Cavalos em Cratéus, no Ceará, utilizando o NDVI com as imagens do satélite 

Landsat 2, sensor Multi-Spectral Scanner Imagens (MSS) acoplado ao satélite na órbita 

234 e ponto 064 datada em 19/08/1979, e imagens do sensor Thematic Mapper (TM) 

acoplado ao satélite Landsat 5 na órbita 218 e ponto 064, datada em 06/08/2006. 

Realizaram o NDVI no software IDRISI 32, logo a seguir geraram os mapas de índice 

de cobertura vegetal da microbacia nos anos de 1979 e 2006. Neste trabalho, o NDVI 

conseguiu mostrar as variações espaço temporais da cobertura vegetal e dos padrões de 

uso do solo entre os anos citados, ressaltando o potencial dessa ferramenta para 

espacialização de perda de vegetação em função dos diversos usos do solo como as 

atividades agropecuárias, o desmatamento, gerando assim a degradação ambiental na 

microbacia. 

Marascalki et al (2011) apontam que o Parque Nacional da Restinga de 

Jurubatiba, no Rio de Janeiro,  sofreu forte pressão antrópica desde o período que 

antecede a sua criação. Em virtude disso, avaliaram o comportamento da biomassa  da 

vegetação do parque com base no Índice de Vegetação NDVI. As imagens utilizadas 

foram Landsat5- TM, nos períodos  de 1987, 1999 e 2006.  Na análise espaço-temporal, 

pode-se perceber que houve  redução significativa nos valores de NDVI, no período de 

1987 a 1999 e posteriormente esse valor aumentou para os anos de 1999 e 2006. Com 

essas informações e a regulamentação de criação do Parque, foi possível realizar o 

monitoramento ambiental e consequentemente haver uma recuperação da vegetação 

nativa ao suprimir ou impedir atividades antrópicas na área.  

Ponzoni et al (2013) realizaram um estudo baseado na comparação entre os 

índices de vegetação EVI, NDWI e SAVI para cultivo de Eucaliptus ssp (Eucalipto) na 

fazenda Fibria, localizada em São Mateus e Aracruz (Espírito Santo). Esses índices 

foram realizados a partir das imagens do satélite Terra, sensor MODIS e do sensor 

Vegetation-2, pertencente ao satélite Spot. Ambos satélites disponibilizam dados em 

formato de Índice de Vegetação, como o NDVI. Os índices de vegetação foram 

calculados a partir dos sensores MODIS e Vegetation-2, e a partir disso, obtiveram 

dados que foram comparados mediante a um teste estatístico de regressão linear 

simples.  
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Os resultados desses índices indicaram que os dados do sensor MODIS e dados 

Vegetation-2 são significativamente diferentes, mesmo sendo coletados em período de 

tempo próximo e com condições semelhante de iluminação. Sendo assim, pode-se dizer 

que a cultura de Eucaliptus ssp possui mudanças fenológicas que não foram sentidas por 

ambos os conjunto de dados, mas sua relação foi influenciada com maiores correlações 

detectadas na estação seca. 

Trentin et al (2013) realizaram um estudo com a dinâmica de uso e ocupação 

do solo, incluindo a fenologia da vegetação. Essa pesquisa objetivou  avaliar o NDVI de 

acordo com as fitofisionomias  da vegetação e seus diversos tipos de solos na bacia 

hidrográfica do Rio São Marcos- Goiás e Minas Gerais. Para isso, foram baixadas as 

imagens do Terra, do sensor MODIS, produto MOD13Q1 e pré-processadas no 

software MRTools e logo a seguir incorporadas ao banco de dados do Spring 5.1.8, bem 

como, também foram utilizadas as imagens Landsat 5, sensor TM.  

No banco de dados do Spring foram adicionadas os mapas de solo e da 

vegetação disponibilizadas pelo PROBIO (Projeto de Conservação e Uso Sustentável da 

Diversidade Biológica Brasileira). Com esses dados, foi realizado o cruzamento das 

informações que resultaram em um mapa síntese representando os tipos de solos em 

relação a diferentes fitofisionomias da vegetação. 

Outro passo no procedimento foi a extração de NDVI para cada uma das classes 

médias em quarenta e seis cenas MODIS NDVI, para os anos de 2001 a 2011, e a partir 

disso, foram determinados locais de amostragem para os dados de NDVI em todos os 

grupos  resultantes da integração vegetação e solos em dezoito pontos amostrais, com 

áreas de aproximadamente 165 hectares. Os resultados mostraram uma distribuição 

sazonal semelhante de valores de NDVI para as classes de uso do solo como a pecuária, 

para vegetação típica do Cerrado,  mostrando a diferença entre a estação chuvosa e seca, 

em todos os tipos de solo. Destaca-se que a agricultura foi o uso da terra que apresentou 

a maior diferença de NDVI entre os meses de verão e de inverno, explicado pela prática 

da monocultura (períodos com cultivo de culturas e solo nu). Considerando-se a 

variação entre os dois anos estudados, os maiores valores de NDVI ocorreu no ano de 

2011 para toda a vegetação e tipologias analisadas.  

Rodrigues et al(2013) realizaram uma avaliação dos índices de vegetação 

(NDVI e SAVI) para identificar qual seria o mais adequado para o mapeamento de 

diferentes superfícies agrícolas e de vegetação natural. Os índices de vegetação foram 

calculados a partir de imagens Landsat 5, sensor TM, do município de Ponta Grossa 
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(Paraná). Os softwares utilizados foram o IDRISI Selva para a correção atmosférica, 

utilizando o método do pixel preto, para a aplicação dos índices de vegetação e dos 

histogramas. Posteriormente, foi realizada uma análise das imagens resultantes através 

do software Maltlab utilizando o Índice de Qualidade da Imagem (IQI) .  

Os resultados obtidos foram que o SAVI discriminou melhor as áreas de 

culturas agrícolas que apresentavam estádios fenológicos diferentes para a área de 

estudo, superando o desempenho do NDVI.  De outra maneira, o NDVI teve melhores 

resultados para áreas de vegetação natural, sendo que o SAVI não as discriminou 

corretamente. A utilização do histograma e do IQI foi importante para avaliar 

numericamente os dados, possibilitando avaliar que índice apresentou melhor 

distribuição dos dados. Os valores resultantes do IQI foram importantes para ressaltar a 

perda de correlação entre os índices, assim como as diferenças entre a luminosidade e o 

contraste das imagens. Após a análise dos resultados dos três anos, conclui-se que 

quanto mais densa a vegetação, maior a diferença dos dados calculados. 

Moreira et al. (2013) estudaram  a fenologia de diferentes tipologias de 

vegetação que cobrem Ibirapuitã , na Área de Proteção Ambiental (APA), localizada 

dentro do bioma Pampa no Rio Grande do Sul. O objetivo dessa pesquisa foi verificar a 

existência de padrões sazonais para permitir a discriminação dos tipos de vegetação 

através da análise do sensor MODIS com os índices de  vegetação em séries temporais. 

Além disso, investigaram as diferenças entre as respostas dos dois índices de vegetação 

- EVI e NDVI - das principais tipologias de vegetação da APA para o ano de 2011. 

Dados médios anuais e intra-anual EVI e NDVI foram coletados e analisados na forma 

de gráficos e estatísticas . 

Os resultados mostraram que, durante o verão e primavera, existe uma maior 

heterogeneidade espacial e um aumento da produtividade das tipologias estudadas, 

enquanto que no inverno e no outono, durante o período de senescência  há menos 

atividade biológica e o aumento da homogeneidade espacial espectral dos tipos de 

plantas (com exceção da pastagem cultivada, que é plantado no outono e inverno). Entre 

as tipologias campestres, as amostras de campo prostrado, campo cespitoso, annoni e 

pastagem plantada possuem valores médios de EVI e NDVI. Os valores de NDVI 

mostraram maior sensibilidade a variações fenológicas intra-anuais dos tipos de 

vegetação considerados, enquanto o EVI demonstrou ser o menos indicado para estudos 

deste tipo. 
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Brow et al. (2013) verificaram a viabilidade do uso de imagens multitemporais 

do NDVI e do EVI para a determinação de áreas de macrófitas aquáticas no período da 

cheia, vazante e seca. As análises foram realizadas em oito lagos abandonados perto do 

rio Purus, localizado no sudoeste da Amazônia, cobrindo áreas do estado do Amazonas, 

Acre e dos países vizinhos, como Peru e Bolívia. Estimou-se a porcentagem total da 

área de macrófitas em cada lago .através de dados de campo e imagem georeferenciada 

do Landsat 5,TM, órbita 005, ponto 062. Com a localização do lago através do 

equipamento de  GPS, foi realizada a vetorização dos limites dos lagos e área de espelho 

na imagem Landsat 5, posteriormente,  estimou-se a proporção total de macrofilas em 

cada lago. 

Após isto, analisaram sazonalmente os valores de índices de vegetação, obtidas 

através de valor médio das imagens NDVI e EVI, do sensor MODIS, satélite Terra. 

Esses autores usaram o produto MOD13A1, coleção 5, que são imageamento a cada 16 

dias, com resolução espacial de 250 metros, datas no período entre janeiro de 2001 a 

setembro de 2012. Foram realizados testes estatísticos dos dados das macrófitas dos 

lagos  em correlação aos valores dos índices de vegetação. Para isso foram utilizado o 

teste estatístico ANOVA , a partir de dados de precipitação e níveis de água nos lagos.  

 A correlação de Pearson foi realizada para verificar a relação entre as médias 

dos índices de vegetação EVI e NDVI com a riqueza de espécies, proporção de espécies 

total das macrófitas e seu número de grupo biológico nos lagos.  A PERMANOVA foi 

utilizada para testar se houve diferença e interação entre os lagos de acordo com os 

dados dos índices.    

O Escalonamento Multidimensional Não-Métrico (NMDS) foi aplicado para 

verificar se houve similaridade entre os oito lagos nos diferentes períodos sazonais do 

ano de 2012, utilizando o coeficiente da distancia Euclidiana para medidas de 

semelhança. Os resultados indicaram uma correlação entre a área de cobertura de 

macrófitas (EVI r = 0,5 e NDVI r = 0,4) e grupos ecológicos (EVI r = 0,4 e r = 0,5 

NDVI). O índice EVI tinha relação mais significativa para a cobertura de macrófitas (p 

= 0,01), enquanto que o NDVI respondeu grupos ecológicos (p = 0,009).  

Coutinho et al (2013) estudaram áreas de culturas anuais no Estado de Mato 

Grosso através de séries temporais de NDVI gerado a partir do sensor MODIS, com o 

propósito de representar a dinâmica da biomassa ao longo do seu ciclo produtivo e a 

representação em cores desse índice na forma de HLS do termo harmônico gerado pelo 

algoritmo HANTS . Esses autores criticam as limitações da resolução espacial grosseira 
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das imagens Terra e do sensor MODIS, mas também ressaltam na aquisição cotidiana e 

disponibilização de imagens gratuitamente. Com esse estudo foram obtidos os 

resultados em que demonstraram o potencial do MODIS de séries temporais na 

atividade de colheita anual ou a associação de tipos de culturas, através da interpretação 

visual de representação HLS dos termos harmônicos.  

Arantes et al(2013) realizaram um estudo que compreendeu identificar as 

mudanças de temperatura da superfície do município de Goiânia (Goiás), em 2009, de 

acordo com os bairros e cobertura da vegetação, desde o início da estação seca, em 

maio, até o seu fim, em setembro. O método utilizado para estimar a temperatura da 

superfície em graus Celsius consistiu na conversão das imagens do Landsat 5 - TM 

banda 6 para os dias 22/05/2009, 07/06/2009, 10/08/2009 e 11/09/2009 para brilho e em 

seguida, a temperaturas de brilho, corrigida relativamente a uma emissividade 

constante. Essas imagens estimadas de temperatura da superfície foram validados com 

dados de campo das estações meteorológicas do INMET e em comparação com o Índice 

de Vegetação SAVI.  

Em geral, a temperatura média aumentou de 28ºC, em 22 de maio, a 31°C, em 

11 de setembro. Foi possível observar que a variação da temperatura da superfície ao 

longo dos meses de seca mostrou a redução da umidade do solo e da vegetação. Além 

disso, o trabalho demonstrou que a estação seca tende a produzir comportamento 

térmico semelhante entre as áreas rurais e urbanas em Goiânia. 

Faria et al (2013) avaliaram a cobertura vegetal na sub- bacia hidrográfica do 

Vale do Rio Itapecerica, localizado em Minas Gerais. Foram utilizadas as imagens do 

satélite Landsat 5, sensor TM, para a aplicação dos índices de vegetação SR, NDVI, 

SAVI e EVI. Os resultados mostram que os índices apresentam razoável distinção entre 

as categorias definidas de vegetação. O índice SR apresentou alguns problemas para 

algumas áreas, devido à interferência atmosférica e do solo. O NDVI apresentou alguma 

confusão na identificação de solos expostos e solos com pouca ou nenhuma vegetação. 

Entre todos os índices avaliados, o melhor desempenho pôde ser atribuído ao SAVI, 

provavelmente devido às condições do solo na bacia que, aparentemente, tem uma 

grande influência sobre os valores de refletância. O EVI apresentou melhor separação 

de classes em categorias de vegetação densa, mostrando comportamento similar ao 

SAVI. 

De forma mais específica sobre o Bioma Caatinga, uma série de trabalhos vem 

sendo desenvolvido nos últimos anos utilizando como base os Índices de Vegetação, 
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quer seja para identificar e mapear variações dos ecossistemas existentes, quer para 

espacializar áreas degradadas e em processo de desertificação, entre outras finalidades. 

Entre os estudos mais recentes, destacam-se os que considerados mais relevantes, 

particularmente pela abordagem metodológica utilizada. 

Brito et al(2004) fizeram uma pesquisa sobre a variabilidade sazonal dos 

índices de vegetação no estado de Pernambuco, utilizando dados mensais do índice 

obtidos de imagens do sensor da alta resolução AVHRR/ NOAA, com resolução 

espacial de 5,5x 5,5 Km
2 

para o período de 1981-2000, obtendo como resultado a 

divisão homogênea do ponto de vista da vegetação, ou seja, Litoral, Zona da Mata, 

Brejo, Sertão e Sertão do São Francisco. 

Uberti et al(2005) apresentaram um estudo de avaliação de índices de 

vegetação para verificar quais seriam os mais adequados para o mapeamento de 

diferentes superfícies agrícolas e vegetação natural. Para tanto, as imagens Landsat 7, 

sensor ETM +, foram transformadas em valores de reflectância, corrigidas para efeitos 

atmosféricos. Logo após, os índices de vegetação NDVI, PVI, SAVI e WDVI foram 

calculados. Estatísticas, histograma e de verificação visual das imagens índices 

mostraram que PVI tem um desempenho melhor que os outros. As comparações entre 

os índices mostraram que PVI tinha um desempenho um pouco melhor que o NDVI e 

uma grande diferença em relação ao SAVI e WDVI.  

Lima et al (2005) avaliaram o comportamento da resposta espectral da 

vegetação de savana no semiárido paraibano sob diferentes aspectos: variação sazonal, 

exposição (norte, sul, leste e oeste) e inclinação do terreno (0-6%, 0-12%). Os índices 

de vegetação utilizados foram MNDVI, RVI, SAVI e EVI. Foi usado o software 

SPRING e duas imagens de satélite digitais CCD/CBERS-2, referindo-se aos períodos 

seco e úmido, respectivamente, datadas de 27 de dezembro de 2003 e 22 de julho de 

2004. Os resultados demonstraram que o RVI e o NDVI não apresentam a mesma 

eficiência na identificação da variação sazonal, na exposição e na inclinação do terreno, 

quando comparado com os índices SAVI e EVI, uma vez que estes últimos apresentam 

o fator de ajuste do solo específico para o Bioma Caatinga. 

Firmino et al (2009) relacionaram o Índice de Vegetação NDVI com a 

precipitação em São José do Rio do Peixe, na Paraíba.  A análise foi realizada com as 

imagens Landsat 5, sensor TM, para o período de 15 de agosto de 1997 e 28 de 

setembro de 2007 e dados de precipitação para a mesma época. Foi usado o software 

ERDAS Imagine 8.7 para produção de mapas e Microsoft Excel 2007 para a construção 
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dos gráficos. Os resultados mostraram uma diminuição do NDVI para a área estudo em 

virtude da diminuição da pluviosidade, gerando uma resposta negativa da vegetação.  

Barbosa e Júnior (2010) realizaram um estudo preliminar dos padrões de 

variabilidade sazonal e anual da vegetação obtidos nas regiões Semiáridas do Nordeste 

Brasileiro e Sahel Africano. Esse estudo determinou a sazonalidade  de precipitação 

com a dinâmica da vegetação através do NDVI. Esse índice foi originado a partir das 

imagens AVHRR/NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration) dentro 

do âmbito do projeto GIMMS (Global Inventory Modeling and Mapping Studies). Com 

a análise dos resultados conclui-se que as variações sazonais e interanuais do NDVI nos 

Biomas da Caatinga e Savana, obtidos do produto NDVI/NOAA/GIMMS, apresentam 

sensibilidade quanto aos efeitos esperados na vegetação resultantes dos eventos El 

Niño.  

Araújo et al (2010) fizeram uma pesquisa para indicar áreas sob processos de 

desertificação no município de Orocó (Pernambuco), usando como base o cálculo de 

NDVI a partir de imagens do satélite Landsat5, sensor TM, disponibilizadas pelo 

Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE). Utilizou-se o software Spring 4.3.3 

para o tratamento das imagens adquiridas. Através das técnicas de Sensoriamento 

Remoto, realizou a detecção de áreas degradadas ou que apresentavam características 

potenciais de degradação ambiental no município. 

Rocha et al (2011) realizaram um estudo de comparação dos índices de 

vegetação aplicados no Bioma Caatinga, localizada em Petrolina (Pernambuco), 

chegando a conclusão de que o SAVI discrimina melhor os alvos na superfície terrestre, 

apresentando um maior número de classes. No entanto, o NDVI acusou peculiaridades 

como a saturação de seus valores em relação ao índice de área foliar e a influência das 

sombras na vegetação.  

Figueiredo (2011) avaliou os processos de desertificação no município de 

Juazeirinho (Paraíba). Para a espacialização desse processo foi utilizada o índice de 

vegetação NDVI com as imagens orbitais TM/Landsat-5, datadas nos meses de abril e 

outubro de 1999 e 2009 e maio de 2010. Os resultados dos índices mostraram a 

evolução da degradação ambiental naquele município. 

Rêgo et al (2012) analisaram os resultados dos Índices de Vegetação SAVI e 

NDVI no município de São Domingos (Paraíba) obtidos a partir de imagens Landsat 5, 

sensor TM, nos anos de 2009 e 2010, avaliando o desempenho desses dois índices de 

vegetação. Os resultados de NDVI e SAVI apresentaram resultados muito aproximados, 
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apesar da diferenças entre os valores mínimos e máximos dentre as classes estabelecidas 

em ambas as datas. A maior diferença entre os resultados ocorreu entre os menores 

valores na imagem de 2010 correspondente ao período chuvoso. Os índices de 

vegetação NDVI e SAVI apresentaram resultados satisfatórios no que diz respeito a 

representação da vegetação da região estudada. Apesar da diferença na representação de 

valores mínimos e máximos entre os índices de vegetação, a diferença nos mapas 

temáticos foi quase imperceptível. 

Sá et al(2013) mapearam a cobertura vegetal da porção semiárida da Paraíba, 

com imagens Landsat 5, com sensor TM e Landsat7, sensor ETM+ para estudar a 

vulnerabilidade a desertificação. O mapeamento foi realizado de acordo com o Manual 

Técnico da Vegetação Brasileira (1992), especificando nessa referência os tipos de 

vegetação e classes predominantes, entre eles a Savana Estépica que subdivide em 

Savana Estépica Florestada, Savana Estépica Arborizada e Savana Estépica Parque. 

Outra etapa da realização desse estudo foi o mapeamento das classes de solos e os 

diversos usos do solo como a agropecuária, desmatamento, entre outros. Realizando a 

análise conjunta das variáveis solos e vegetação verifica-se que aproximadamente 85% 

da área estudada encontra-se na situação de sensibilidade à desertificação, onde as 

classes predominantes são acentuadas e severas de acordo com o mapeamento realizado. 

Dantas et al(2013) fizeram uma análise comparativa espacial da variabilidade 

da vegetação no ano de 2007 e 2009 no Estado da Paraíba. Foram utilizadas imagens 

diárias do sensores AVHRR (Advance Very High Resolution Radiometer), instalado a 

bordo do satélite NOAA  (National Oceanic and Atmosphere Administration) durante 

um período de sete anos (2005 a 2011). As imagens foram processadas no ENVI, com 

isso, foi calculado o NDVI. Foram elaborados mapas temáticos trimestrais de NDVI 

para o período seco referente à 2007 e para o período chuvoso de 2009. Com esses 

mapas temáticos da variabilidade trimestral dos índices de vegetação na Paraíba, 

conclui-se que esses índices variam de acordo com a ocorrência das precipitações, isto 

é, um trimestre seco/chuvoso ocasiona diminuição ou aumento no NDVI. Na Zona da 

Mata do Estado, em 2007, não foi observado grande variação devido a precipitação e 

tipo de vegetação na região. No ano chuvoso de 2009, o Índice de Vegetação apresentou 

valor superior a 0.4, principalmente no Brejo e Sertão.  

Machado et al.(2013) analisaram a distribuição espacial do IAF (Índice de Área 

Foliar) no Parque Nacional do Catimbau em Pernambuco. Esse índice foi estimado com 

e sem correção atmosférica da reflectância das imagens Landsat5, sensor TM, e com 
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isso também foi possível verificar a correspondência com as medições em campo 

realizadas com o sensor ótico LAI-2200 acoplado ao equipamento com um view cap de 

270°. O tratamento digital da imagem de satélite , cálculo do IAF e  a montagem final 

dos mapas foram através dos programas Erdas Imagine 9.3 e Arcgis 9.3. Os resultados 

mostraram que o IAF calculado usando a correção atmosférica banda a banda sugerida 

pelo METRIC apresentou maior correspondência com os valores de campo obtidos com 

o LAI-2200, no entanto, é necessário um maior número de pontos de coleta de forma a 

se obter conclusões robustas. 

Gusmão et al(2013) avaliaram a cobertura vegetal na Bacia do Rio Ipanema, no 

Agreste de Pernambuco, utilizou técnicas de Sensoriamento Remoto para determinação 

de Índices de Vegetação.  Os índices de vegetação utilizados foram o NDVI e o  SAVI. 

As imagens utilizadas foram do satélite Landsat5, sensor TM, na órbita 215, ponto 66, 

sendo aplicados para o mês de setembro, a estação seca na área de estudo, datadas em  

23/09/2008 e 29/09/2010. Os índices de vegetação foram calculados e agrupados em 

nove classes.  

Os valores médios obtidos para NDVI 23/09/2008 e 29/09/2010 foram 0,401 e 

0,402, respectivamente. Os valores médios de SAVI foram 0,273 para ambos os 

períodos de estudo. Foram utilizados dados pluviométricos da estação de Pesqueira 

operada pelo Laboratório de Água e Solo da UFRPE (Pernambuco) para verificação da 

influência no comportamento vegetal durante o período chuvoso.  O período chuvoso 

em  2010 foi maior do que em 2008, com precipitação acumulada de janeiro a setembro 

de 811,20 milímetros e 554,45 milímetros, refletindo diretamente sobre a resposta da 

vegetação. Foram observadas diferenças entre as coberturas vegetais determinadas pelo 

NDVI e SAVI.  As coberturas intermediária e densa tiveram melhor resposta no NDVI, 

enquanto as cobertura rala ficou melhor representada no SAVI. 

Além dos trabalhos destacados, uma consulta rápida e sem detalhamento a 

outras produções revela que, em se tratando do Bioma Caatinga na Paraíba, há o 

predomínio do uso dos índices de vegetação NDVI, SAVI e EVI, ainda que numa 

quantidade pequena, como pode ser observado na biblioteca digital do INPE, onde são 

encontradas apenas quatro citações relacionando este Bioma ao SAVI ou NDVI no 

Estado em questão, o que também indica a necessidade de que sejam desenvolvidos 

mais trabalhos envolvendo esses conhecimentos nessa parte do Brasil, dadas as 

especificidades que possam existir e ainda não foram reveladas, tanto do ponto de vista 

natural como o que seja resultante das intervenções humanas.  
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2.1. Caracterização e fisionomias 

O nome “caatinga” é de origem Tupi-Guarani e significa “floresta branca” ou 

“mata branca”, principalmente em decorrência do aspecto da vegetação na estação seca, 

quando as folhas da maior parte das espécies caem, destacando-se os troncos brancos e 

brilhosos das árvores e arbustos na paisagem (PRADO, 2003). 

Rodal & Sampaio (2002) identificaram as seguintes características comuns à 

vegetação de Caatinga  que cobre uma grande área no Nordeste do Brasil, submetida a 

um clima semiárido, bordejada por clima mais úmido; a vegetação desta área apresenta 

características relacionadas à adaptação à deficiência hídrica (caducifólia, herbáceas 

anuais, suculência, acúleos e espinhos, predominância de arbustos e árvores de pequeno 

porte, cobertura descontínua de copas).  

Ab'Sáber (2003,p. 28) por sua vez, afirma: 

Trata-se das seguintes grandes unidades  morfoclimáticas  e climato-

botânicas: domínio das regiões serranas, de morros mamelonares  do 

Brasil de Sudeste (área de climas tropicais e subtropicais úmidos-zona 
da mata atlântica sul-oriental); domínio das depressões intermontanas 

e interplanálticas do Nordeste semiárido (área subequatorial e tropical 

semiárida- zona de caatingas); domínio dos chapadões tropicais do 
Brasil Central(área tropical subsequente de regime pluviométrico 

restrito a duas estações- zona dos cerrados e de florestas- galeria. Tais 

domínios morfoclimáticos sublinhados por revestimentos por 
florísticos(famílias de ecossistemas  predominantes) constituem os 

melhores exemplos de complexos regionais de toda a fisiografia 

brasileira. 

  
Em um contexto regional, o semiárido nordestino brasileiro tem a maior parte 

de seu território ocupada pela Caatinga, a qual apresenta fisionomia variada, 

abrangendo 844.453 km
2 

(IBGE, 2004). A importância desse Bioma, do ponto de vista 

biológico, se dá por diversas razões: está totalmente localizado no território brasileiro; é 

proporcionalmente o menos estudado entre as regiões naturais; é o menos protegido dos 

Biomas encontrados no Brasil, com apenas 2% de unidades de conservação no 

território; vem passando por um processo de alteração e deterioração ambiental que está 

levando a perda de espécies únicas e ao processo de desertificação.   

De acordo com Sá et al(2003), neste Bioma há uma interação completa entre 

solo e vegetação, estando nessa relação grande parte das razões que fazem com que as 

fitofisionomias sejam tão diversas, uma vez que, em decorrência das características dos 

solos encontrados, haverá maior ou menor capacidade de armazenar água, constituindo-

se assim em fator essencial para a ocorrência ou não de determinadas espécies. 
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Em função do que foi comentado anteriormente, adicionado das variações 

pluviométricas, esse Bioma pode ser dividido genericamente em caatinga hiperxerófila 

(com características mais xéricas), ocupando 34,33%; caatinga hipoxerófila (com 

características menos xéricas), ocupando 43,21%; o Agreste (zona de transição entre os 

climas mais úmidos do litoral e mais secos do interior), correspondendo a 13,45% dessa 

área; e finalmente as áreas de Brejo, “ilhas úmidas” de Mata Atlântica localizadas nas 

zonas serranas no interior da Região Nordeste, correspondendo a 9%.  

De acordo com Sá et al.(2003), as ecorregiões do Bioma Caatinga ou as 

grandes Unidades de Paisagem foram classificadas como Chapadas Altas, Chapada da 

Diamantina, Planalto da Borborema, Superfícies Retrabalhadas, Depressão Sertaneja, 

Superfícies Dissecadas dos Vales do Gurguéia, Parnaíba, Itapecuru e Tocantins, 

Superfícies Cársticas, Bacias Sedimentares, Maciços, Serras Baixas e Áreas de Dunas 

Continentais.  

Oficialmente, o IBGE considera a Caatinga como savana estépica, o que a 

colocaria junto aos cerrados e outros tipos de vegetação aberta (VELOSO et al,1991, 

apud Sampaio (2002). Entretanto, essa classificação é contestada por diversos autores, 

os quais consideram a Caatinga como um tipo de floresta, tal como nos remete a 

tradução dessa palavra indígena. Esse é o caso de Prado (2003), o qual caracteriza as 

caatingas como florestas arbóreas ou arbustivas, compreendendo árvores e arbustos 

baixos, muitos com espinhos, microfilia e algumas com características xerófilas.  

Quanto às fisionomias que podem ocorrer na Caatinga, Andrade-Lima (1981) 

foi o primeiro que realizou um trabalho enfocando essa questão, sendo até hoje uma 

investigação de referência. Nesse caso, em função das especificidades identificadas, as 

caatingas foram classificadas como: arbóreas, arbóreas abertas com camada arbustiva 

aberta, arbóreo-arbustivas com camada de arbustos fechada, arbustivas espinhosas 

fechadas com árvores baixas espalhadas e savanas arbustivas com camada de grama.  

Andrade-Lima (1981) fez uma classificação ecológica para o domínio da 

Caatinga , reconhecendo seis unidades gerais de paisagem, cada uma com um ou vários 

tipos, no total de 12. As seis unidades de paisagem e seus tipos propostos estão na 

Tabela 5, como segue.  
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Tabela 5: Descrição das Unidades de Paisagem e seus tipos, proposta por Dárdano de Andrade-

Lima (1981). 

UNIDADES  TIPOS DESCRIÇÃO  

I Tipo 1 – Tabebuia-

Anadenanthera–

Myracrodruon-

Cavanillesia-  

Schinopsis 

Essa unidade é representada por uma 

floresta de caatinga alta, que tem maior área 

de distribuição no norte de Minas Gerais e 

centro-sul da Bahia, com rochas cristalinas 

do pré-cambriano e calcárias, tendo essa 

área maior disponibilidade hídrica no 

conjunto do domínio (índice xerotérmico 

entre 100 e 150). Ainda pertencendo a essa 

unidade de paisagem, um subtipo de 

caatinga sobre solos do cristalino, que é 

possível correspondente a transição com 

matas secas, sendo as florestas caducifólias 

e subcaducifólias nas regiões denominadas 

de agreste em parte do Planalto da 

Borborema. O Planalto da Borborema 

possui uma diversidade vegetacional, 

incluindo desde as caatingas baixas dos 

Cariris Velhos e Curimataú na Paraíba, até 

as matas muito semelhantes à Mata 

Atlântica, e as matas serranas dos brejos de 

altitude. (GIULLIETTI ET AL,2003) 

II Tipo 2- Astronium- 

Schinopsis- Caesalpinia 

Tipo 3- Caesalpinia 

Spondias-Bursera- 

Aspidosperma  

Tipo 4- Mimosa-Syagrus-

Spondias-Cereus 

Tipo 6- Cnidosculus- 

Bursera-Caesalpinia 

Essa unidade é caracterizada pela uma 

variação de floresta média a baixa e uma 

caatinga arbórea aberta, com o porte das 

árvores com 7 a 15 metros e presença de 

estrato herbáceo aberto com bromeliáceas e 

espécies espinhosas. Apresenta índice 

xerotérmico entre 150 e 200 e possui 

substrato principalmente de rochas 

cristalinas do Pré-Cambriano. 
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III Tipo 5- Pilosocereus-

Poeppigia- 

Dalbergia-Piptadenia 

Constituí uma mata de caatinga  baixa (5-

7metros) que ocorre em solos arenosos e 

profundos da série Cipó e outras geologias, 

ocorrendo  tanto em Pernambuco e na 

Bahia. Essa unidade são caracterizadas por 

substratos de Arenitos da série Cipó e 

vegetação onde as árvores, com galhos  

delgados e relativamente eretos apresentam 

pequenas folhas e folíolos dispostos de tal 

forma que a luz os atravessa com facilidade. 

A precipitação na área é em torno de 500 

mm/ano, mas a permeabilidade do solo 

reduz a utilização da água pelas plantas e 

animais. 

IV Tipo 7 – Caesalpinia- 

Aspidosperma -Jatropha 

 Tipo 8 - Caesalpinia- 

Aspidosperma 

Tipo 9- Mimosa – 

Caesalpinia- Aristida 

Tipo 10- Aspidosperma- 

Pilosocereus 

A vegetação é caracterizada nessa unidade 

de paisagem por possuir porte baixo, muitas 

vezes de baixa densidade e pobres em 

espécies arbustivo-arbóreas. A associação 

predominante é a Ceasalpinia-

Aspidosperma-Jatropha e Aspidosperma-

Pilosocereus, que ocorrem nos Cariris 

Velhos na Paraíba, onde a precipitação 

decresce dos altos da Borborema, com 

limite em Pernambuco. Também possuí 

substrato principalmente de rochas 

cristalinas do Pré-Cambriano. 

Esta unidade consiste tipicamente em 

árvores espalhadas de Amburana cearensis, 

Spondias tuberosa, Aspidosperma 

pyrifolium, em uma matriz arbustiva de 

Caesalpinia spp., Mimosa spp., Jatropha 
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spp., e Acacia spp. 

V Tipo 11- Calliandra-

Pilosocereus  

Essa unidade é caracterizada pela associação 

Calliandra-Pilosocereus representando um 

tipo arbustivo espalhado em pequenas 

manchas em todo semiárido, especialmente 

sobre rochas metamórficas do Pré- 

Cambriano. A precipitação nessa área varia 

de 350 a 400 milímetros. Os solos são 

pedregosos ou rasos e arenosos, com 

superfícies levemente onduladas. 

VI Tipo 12- Copenicia-

Geoffroea-Licania 

Essa unidade representa uma floresta ciliar 

de Caatinga que ocorre nos principais rios 

do semiárido do Piauí, Ceará e Rio Grande 

do Norte, em áreas com solos aluviais. Essa 

região apresenta fortes alterações na 

vegetação nativa por se tratar de um local 

preferencial para atividades agrícolas no 

semiárido. 

Fonte: Adaptado de Giuletti (2003). 

 

Duque (2004) foi outro estudioso que fez uma descrição sumária das regiões 

naturais do semiárido. Neste caso, dividiu-as em Seridó, Agreste, Caatinga, Carrasco, 

Cariris Velhos, Serras e Sertão, com as características destacadas abaixo (Tabela 6):  

Tabela 6: Descrição das regiões naturais do semiárido Nordestino. 

REGIÕES DESCRIÇÃO  

Seridó A vegetação é composta, na estação chuvosa, de capins e ervas 

anuais, com arbustos e árvores de pequeno porte, esparsas em 

largos intervalos. Na estação seca as plantas efêmeras 

desaparecem restando os arbustos e as árvores sem folhas. As 

espécies anuais que cobrem o solo na época chuvosa são o 

capim-panasco (Aristida adscensionis, Linn.), o capim mimoso 

(Antephora hermaphrodita, Kuntze), a malva (Pavonia 
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cancellata, Cav), a cebola brava (Amaryllis belladona, Linn.) e 

outras; dos arbustos e árvores podem ser citados a jurema 

(Mimosa verrucosa, Benth), o pinhão bravo (Jatropa pobliana, 

Muell), o pereiro (Aspidosperma pyrifolium), o faveleiro 

(Cnisdoculos phyllacantus, Pax e Koff), o angico(Piptadenia 

columbria,Benth), o pau-branco(Auxemma oncocalxy, Taub),o 

xique-xique (Cereus Gounelli, K. Schum), o marmeleiro(Croton 

hemyargyreys, Muell), entre outros. 

Sertão A associação de plantas nativas que cobre o Sertão é uma mistura 

de ervas trepadeiras, arbustos e árvores, mais ou menos esparsas. 

As espécies presentes são oiticica (Licania rígida, Benth), a 

canafistula (Cassia fistula, Lin), o juazeiro (Ziziphus 

joazeiro,Mart), osabiá(Mimosa Caesalpiniaefolia,Benth), a 

carnaubeira (Copernicia cerifera), entre outras. 

Agreste É uma região intermediária entre a zona úmida e a seca, a 

transição entre a mata e a caatinga, entre o mar e o sertão. A 

vegetação é mais de árvores espaçadas com poucos arbustos, 

gramíneas e ciperáceas cobrindo o solo; as folhas são coriáceas, 

caidiças, os caules são suberosos e as copas das plantas amplas. 

Há luz por todos os lados, razão por que as plantas rasteiras 

podem prosperar, enquanto isso, o solo é arenoso, de formação 

sedimentar, as raízes aprofundam-se em busca de água. Alguns 

exemplos de vegetação no agreste: araticum (Anona coriátecea), 

jacarandá ( Jacaranda caroba, DC), o catolé (Cocos commosa, 

Mart), entre outras espécies. Importante lembrar que embora o 

Agreste sofra parcialmente de irregularidades das chuvas, essa 

região é mais úmida, no solo e no ar, do que na caatinga e no 

sertão. A umidade é mais perceptível à noite, e não raro, observa-

se o orvalho pela manhã e as chuvas variam de 500 a 2000mm.  

Caatinga É um conjunto de arbustos e de árvores espontâneas, denso, 

baixo, de aspecto seco, de folhas pequenas, caducas no verão, 

com raízes penetrantes e desenvolvidas. As cactáceas ocorrem na 
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Caatinga em maior proporção do que em outras regiões naturais.  

Essa vegetação existe nas altitudes baixas, caatingas litorâneas e 

nas elevações ou serras secas. Os solos nessa região são de 

origem sedimentar, ou formada pela decomposição de granito e 

do gnaisse. A precipitação é variável em quantidade de 200 a 

1000mm.  

Carrasco Essa região caracteriza-se por uma altitude de 300 à 600 metros,  

onde a estação seca é longa e ensolarada, mas as noites são 

frescas. A vegetação local é úmida, junta e entrelaçada, com dez 

a quinze arbustos por metro quadrado, disputando entre si o 

alimento e a umidade no solo arenoso. As plantas têm caules 

lenhosos, duros, folhas ásperas e a altura de 2 a 5 metros. O 

emaranhado vegetativo protege o solo contra a erosão eólica e 

satisfaz com a escassa umidade e nutrientes de solo. Possui um 

solo fino, profundo, permeável e seco, e coberto geralmente pela 

vegetação xerófila. Essa região é considerada como área de 

proteção para a fauna, para espécies botânicas e para evitar a 

erosão do solo pelo vento. Podemos citar algumas espécies como 

o jatobazinho (Hymenaea) e a jurema-preta (Mimosa migra), 

entre outros. 

Cariris Velhos Essa região fica situada na nas ondulações da Serra da 

Borborema, na Paraíba, na altitude 400 á 600 metros, abrangendo 

área de sete municípios. O clima é seco e o solo é de formação 

arqueana, raso, de pouco humo e de fertilidade média. A 

vegetação é muito fechada, baixa, retorcida, de folhas caidiças no 

verão e com alta percentagem de cactáceas onde predominam os 

cereus, as opuntias, os cephalocereus, os pilocereus. Das árvores 

e dos arbustos sobressaem os gêneros bombax, euphorbia, cássia, 

spondia, cróton, magnonia e outras.  
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Serras As montanhas nordestinas têm a altitude de 400 a 800m, 

raramente mais de 1000m, e conforme as suas posições em 

relação à direção dos ventos podem ser semiáridas ou úmidas. 

Algumas serras são mais secas e a vegetação que as cobre é de 

caatinga (Borborema) ou de carrasco. Os solos são ora de arenito 

(Araripe) ou arenitos calcários (Apodi), ora cristalinos 

gnáissicos. Uma das características da vegetação que cobre as 

serras úmidas é a abundância dos flustes altos, pouca 

subvegetação, o epifitismo e as folhas sempre verdes. Na 

associação botânica das serras chuvosas predominam o mulungu 

(Erythrina aurantiaca, Ridl), o ingá (Inga edullis), o babaçu 

(Orbignya Martiana, B.Rod.), entre outras espécies.  

Fonte: Adaptado de Duque (2004).  
 

Apesar da existência das classificações apresentadas, tal como afirmam 

Andrade-Lima (1981) e Bernardes (1985), a elaboração de esquemas capazes de 

contemplar as inúmeras tipologias da vegetação da caatinga, de forma satisfatória, 

apresenta elevada dificuldade. Isso ocorre em virtude da complexidade da vegetação em 

questão e também devido ao conhecimento ainda pequeno que se tem em relação a esse 

Bioma.  

De grande relevância como elemento ativo na formação das tipologias das 

caatingas, está a atuação secular de uma série de atividades humanas, configurando 

diversas marcas nas paisagens, muitas destas negativas e modificadores de elevada 

importância no que os elementos naturais levaram milhares a milhões de anos para criar  

Convencionou-se que a degradação ambiental nas zonas áridas, semiáridas e 

subúmidas secas é resultante das modificações causadas por atividades humanas sobre 

os recursos naturais, associados às variações climáticas, sendo esse conjunto de 

processos conhecido como desertificação (PAN BRASIL, 2004). Nesse contexto, 

Angelloti et al. (2009,p.43) afirmam que:  

A região Semiárida do Nordeste brasileiro é uma área em que 

predominam atividades agropastoris e apresenta condições climáticas 

desfavoráveis com ciclos frequentes. As pesquisas realizadas nestes 
ambientes demonstram uma realidade de processos negativos sobre a 

flora e a fauna silvestres, bem como a sua estreita ligação com a 

atuação do homem sobre o meio, principalmente sobre os solos, onde 

os processos erosivos se intensificam e constituem os indícios mais 
marcantes da desertificação. 
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Grande parte das intervenções geradoras da desertificação começam pela 

retirada excessiva da vegetação nativa, utilizada para diversos fins. A lenha e o carvão 

vegetal são os destaques principais nessa produção, com um consumo industrial e 

comercial estimado em 25 milhões, o que gera em torno de 90.000 empregos diretos na 

zona rural. No Nordeste semiárido esses biocombustíveis sólidos são responsáveis pelo 

atendimento de 30% da matriz energética. Além disso, essa vegetação é extremamente 

importante para a manutenção da pecuária extensiva regional, pois é o principal 

fornecedor de alimento para o gado (MMA, 2008). 

Fazendo um paralelo dessas questões com o tema norteador desse trabalho, é 

facilmente perceptível que todas elas interferem diretamente no objeto principal das 

nossas análises, referentes aos índices de vegetação, com a especificidade de que as 

nossas investigações foram efetuadas em uma Unidade de Conservação ambiental, o 

que acarreta uma outra série de observações que não podem deixar de ser mencionadas 

e levadas em conta. 

2.2 As Unidades de Conservação 

 

É mais que urgente a convivência sustentável no semiárido nordestino para que 

seja minimizada a forte pressão ambiental. Para tanto,  formas de utilização racional da 

caatinga devem ser desenvolvidos, criando alternativas para as pessoas que vivem nesse 

meio.   

Giulleti et al. (2003, p. 59-74) sugerem alternativas para que essa população 

possa sobreviver nessa região de forma menos impactante para os recursos naturais 

existentes, utilizando-se da própria vegetação nativa de forma racional, a exemplo da 

produção de frutas nativas e do manufaturamento de espécies para geração de óleo, cera 

e látex. Esse aspecto também é corroborado por BRASIL (2008), o qual afirma: 

A caatinga condiciona profundamente a atividade humana do 
semiárido nordestino. Como fornecedora de produtos madeireiros, a 

vegetação é a base da produção de lenha, carvão, estacas, material 

para construção, etc. Outros produtos florestais não madeireiros como 
frutos, plantas medicinais, fibras, mel, entre outros, têm elevada 

importância para a população e a economia da região. 

 

Além das sugestões anteriormente citadas, outra alternativa é a criação de 

unidades de conservação para esse Bioma, tal como definido pelo governo federal, 

através da Lei n° 9.985 de julho de 2000, do Sistema Nacional de Unidades de 
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Conservação da Natureza - SNUC (BRASIL, 2000). Nesse contexto, podem ser criadas 

diversas formas de convivência sustentável. 

Horowitz (2003) apud  Maciel(2010) aponta que o SNUC busca a conservação 

da diversidade biológica em um longo período estabelecendo a necessidade de 

relacionar as diferentes categorias de Unidades de Conservação, promovendo a 

organização em detrimento dos manejos e tipos de uso. Esse autor ainda afirma: 

As unidades de proteção podem ser divididas em Uso Sustentável e 
Proteção Integral.  As de Proteção Integral têm como objetivo básico a 

preservação da natureza, sendo admitido o uso indireto de seus 

recursos naturais, de acordo com a Lei do SNUC, para fins de 
pesquisa científica, educação ambiental e recreação ao ar livre. A 

presença humana é evitada ao máximo e limitada a algumas áreas.Já 

para as de Uso Sustentável o objetivo básico é compatibilizar a 

conservação da natureza com o uso direto de parcela de seus recursos 
naturais,tudo também regrado pela lei, de modo que o uso seja 

limitado a ações compatíveis com a manutenção do recurso. 

 

Quanto ao grupo das Unidades de Uso Sustentável, este compreende as 

seguintes categorias de unidades de conservação: Área de Proteção Ambiental, Área de 

Relevante Interesse Ecológico, Floresta Nacional, Reserva Extrativista, Reserva de 

Fauna, Reserva de Desenvolvimento Sustentável e Reserva Particular do Patrimônio 

Natural (LIMA, 2010). 

Conforme já mencionado em outras ocasiões, o presente trabalho foi 

desenvolvido em uma Unidade de Conservação do tipo Área de Proteção Ambiental – 

APA. Do ponto de vista legal, a unidade de conservação Área de Proteção Ambiental, 

possui certa ocupação humana dotada de atributos abióticos, bióticos, estéticos ou 

culturais e tem por objetivos básicos proteger a diversidade biológica, disciplinar o 

processo de ocupação e assegurar a sustentabilidade do uso dos recursos naturais.  

A APA é constituída por terras públicas e privadas, tendo que se respeitar os 

limites constitucionais, cabíveis de restrição na utilização de uma propriedade 

estabelecida em área de proteção. Outra determinação da legislação é que nessas áreas 

de proteção ambiental, a realização de pesquisas científicas e visitação pública serão 

estabelecidas pelo órgão gestor da unidade, como também disporá de um Conselho 

presidido pelo órgão responsável por sua administração e constituído por representantes 

dos órgãos públicos, de organizações da sociedade civil e da população residente 

(BRASIL, 2000). 

Sobre a abrangência das Unidades de Conservação no Brasil, o MMA (2012) 

afirma: 
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As unidades de conservação têm protegido o patrimônio ambiental do 

Brasil desde 1934, com a criação da Floresta Nacional de Lorena (SP). 

Desde então, a área abrangida por UC tem aumentado, especialmente 
nos últimos anos, resultando em quase 1,5 milhão de km², ou 16,6% 

do território continental brasileiro e 1,5% do território marinho, 

destinados para a conservação da biodiversidade, preservação de 
paisagens naturais com notável beleza cênica, uso sustentável dos 

recursos naturais e valorização da diversidade cultural brasileira. Toda 

essa área está protegida por um total de 310 unidades federais, 503 

estaduais, 81 municipais e 973 RPPN, dados consolidados até 10 de 
maio de 2011. 

 

No Semiárido brasileiro, apesar do quadro atual e das ameaças existentes, 

dados do MMA (2012) revelam que somente 7% da Caatinga encontra-se em unidades 

de conservação, sendo que destas menos de 1% é considerada unidade de proteção 

integral (como Parques, Reservas Biológicas e Estações Ecológicas), que são as mais 

restritivas à intervenção humana. Além disso, como característica comum a todas as 

unidades, temos diversos problemas relacionados á proteção da sua biodiversidade, com 

caça, fogo, desmatamento e tráfico de animais silvestres.  

Capobianco (2002) apud Barbosa et al(2005) aponta que no Bioma Caatinga 

existe cerca de 36 unidades de conservação que correspondem a 7,1% da superfície total 

dessa área, sendo apenas 1,21% em unidade de proteção integral. A porcentagem 

restante corresponde as áreas de uso sustentável incluindo as RPPN (Reservas 

Particulares do Patrimônio Natural).  

No Paraíba, existem seis unidades de conservação estadual localizadas em 

áreas de Caatinga que são o Monumento Natural Vale dos Dinossauros em Sousa com 

40 hectare de área, criado em 2002; Parque Estadual Pico do Jabre nos municípios de 

Maturéia e Mãe D´água, 607 ha de área criado em 1992; Parque Ecológico Mata do 

Pau-Ferro no município de Areia, 607 ha, criado em 1992; Área de Proteção Ambiental 

das Onças  no município de São João do Tigre; 36.000 ha, criada em 2002; Área de 

Proteção Ambiental do Cariri nos municípios de Cabaceiras, Boa Vista e São João do 

Cariri com 18.560 ha, criado em 2004 ; Parque Estadual Pedra da Boca no município de 

Araruna, 157.26 ha de área, criado em 2000 (PAE-PB,2011). 

Essas seis Unidades de conservação na Paraíba são gerenciadas pelo governo 

do Estado, através da SUDEMA (Superintendência de Administração do Meio 

Ambiente). Além destas, existem duas unidades municipais no  Bioma: o  Parque 

Ecológico do Distrito de Engenheiro Ávidos, localizado em Cajazeiras, com 181.98 ha, 
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tendo sido criado em 1997 e a Área de Proteção Ambiental Rosilda Cartaxo, com área 

não conhecida oficialmente, criada em 2006 (PAE-PB,2011). 

As Reservas Particulares do Patrimônio Natural (RPPNs), também localizadas 

nesse Bioma, estão situadas nas fazendas Almas, em São José dos Cordeiros e Sumé, 

com 3.305 ha; Santa Clara, em  São João do Cariri, com 750,5 ha de área; Várzea, em 

Araruna, com 390,6 ha de área; Tamanduá, em Santa Terezinha, 325,0 ha; Pedra 

d'Água, em Casserengue, com 170 ha de áreas; Cabeça de Boi, em Pocinhos, com 33,6 

ha (IBAMA, 2010).  

O somatório de todas as unidades de conservação existentes na Paraíba 

localizadas no Bioma Caatinga perfazem somente cerca de 1% do território, número 

baixo até se comparado ao restante das áreas protegidas que estão localizadas no 

semiárido nordestino, uma das menos protegidas em todo o Brasil, com 7,1% da 

superfície total, dos quais somente1,2% são unidades de proteção integral (ARAÚJO et 

al., 2005). 

2.2.1 A APA das Onças em São João do Tigre-PB  

 

A Unidade de Conservação da APA das Onças foi criada pelo Decreto nº 

22.880, em 25 de março de 2002, estando localizada no Município de São João do Tigre 

- PB (Figura 2). Constitui-se na maior unidade de conservação do Estado da Paraíba. 

De acordo com o Censo do IBGE (2010), o município de São João do Tigre 

possui 816 Km
2
, sendo que destes, 360 Km

2
, fazem parte dessa unidade de conservação 

estadual, correspondendo a 41,11% do município. Apesar de abranger uma área 

considerável no município, essa área sofre de diversos problemas ambientais comuns as 

terras não protegidas.  
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Figura 2: Mapa de Localização da APA das Onças  

 

Fonte:Elaboração própria,2013.  

 

Na APA das Onças, a vegetação de caatinga é dominante, ocorrendo 

fitofisionomias que variam das mais hiperxerófilas, características da maior parte do 

Cariri paraibano, passando por zonas de transição, como as Matas Serranas, típicas de 

Agreste, até alguns remanescentes de Mata Atlântica, nas áreas de Brejo de Altitude, 

sem contar as paisagens com maior influência antrópica, em virtude do uso dos solos e 

da retirada da vegetação nativa (Fotografia1).  
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Fotografia 1: Vista de alguns remanescentes de vegetação de Mata de Brejo de Altitude na Serra 

do Paulo, rodeados por pastagem plantada. Trabalho de campo realizado em 2011.  

 

Crédito: Thereza Rachel Rodrigues Monteiro, 2011. 

 

A localização desse mosaico de paisagens é em grande parte influenciada pelas 

condições de altitude ocorrentes na APA, as quais podem chegar a mais de 1.000m, 

adicionadas pela posição em relação a direção dos ventos. Neste contexto, temos as 

seguintes unidades de paisagens: Mata de Brejo de Altitude e Mata Serrana,  Caatinga 

Hipoxerófila e Hiperxerófila, zonas degradadas e afloramentos rochosos. 

A Mata de Brejo de Altitude e a Mata Serrana representam resquícios de 

vegetação arbórea dominante, cada vez mais substituídos por gramíneas perenes, 

compondo este últimos áreas de pasto. A presença desse tipo de vegetação reflete o uso 

dessas terras permitido pela presença de maior umidade, a qual é favorecida pela 

posição do relevo à barlavento. Em consequência, a biomassa está presente em grande 

parte do ano. Quanto ao uso dos solos, predomina o pasto plantado (gramíneas) 

destinado á pecuária bovina leiteira.  

A Caatinga Hipoxerófila e Hiperxerófila encontra-se em áreas com domínio de 

vegetação típica de Caatinga (arbustivo-arbórea densa), com déficit de biomassa a maior 

parte do ano. O uso dos solos é dominado pela pecuária caprina e ovina, em pasto 
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nativo, enquanto em condições de relevo mais plano ocorre cultivo de palma-forrageira 

e agricultura de subsistência nas várzeas (milho e feijão, principalmente). 

As zonas degradadas são áreas de vegetação original de caatinga que sofreram 

desmatamento excessivo combinado com superpastejo (caprinos e ovinos), fazendo com 

que dominem solos expostos, vegetação herbácea anual e arbustos isolados. Apesar de 

muito alteradas, continuam a ser utilizadas de forma intensiva pela caprinovinocultura, 

o que dificulta a sua recuperação.  

Além das unidades de paisagem descritas anteriormente, a APA também 

apresenta diversos afloramentos rochosos, uma vez que se trata de uma área com forte 

presença de relevo serrano, e diversos corpos hídricos (Figura3). 

Figura 3: Perfil hipotético de vegetação na APA das Onças-PB 

 
Idealizador: Bartolomeu Israel de Souza; Desenho: Kauê Albuquerque Rollim e Minna Miná 

Rolim.  

 

Diante da diversidade paisagística,  entendemos que a unidade de conservação 

em questão representa um mosaico de muitas das características existentes no Bioma 

Caatinga, característica que adicionada a área territorial ocupada pela mesma, a tornam 

bastante representativa de qualquer tipo de trabalho científico a ela direcionado. 
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Com base na presença de alguns resquícios de vegetação original preservada, 

na altitude e na disposição do relevo em relação as massas de ar, foi possível identificar, 

aproximadamente, quais seriam e como estariam distribuídas espacialmente as unidades 

de paisagem na APA das Onças. Neste sentido, destaca-se que o relevo exerce papel 

fundamental na determinação das paisagens encontradas, seja pela variação de altitudes 

existentes (600 à 1125 metros), seja pela disposição em relação ás massas de ar, 

apresentando áreas tanto à sotavento como à barlavento dos Alíseos de Sudeste. Estas 

bases físicas criaram um mosaico de paisagens ainda hoje perceptíveis em toda APA, 

apesar das modificações pelas quais ela vem passando, em virtude da diversidade de 

ações antrópicas que aí se desenvolvem em séculos de ocupação e uso dessas terras. 

Em função do que foi dito anteriormente, foram identificadas três unidades de 

paisagens que ocupavam originalmente a APA em questão: Brejo de Altitude, Mata 

Serrana e Caatinga Hipoxerófila (Figura 4). A unidade Brejo de Altitude ocupava 

originalmente toda a área acima de 850 à 1125 metros, localizada à barlavento das 

zonas serranas que compõem essa unidade de conservação, portanto submetida a maior 

umidade. A Mata Serrana ocupava originalmente a área de transição logo abaixo, até 

aproximadamente a faixa de 700 metros, o que propiciava a existência de uma zona 

subúmida semelhante ao que se denominam na Região Nordeste do Brasil de Agreste; 

por fim, vinha a unidade Caatinga Hipoxerófila, localizada em área totalmente à 

sotavento das massas úmidas de Sudeste e portanto semiárida. 
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    Figura 4: Mapa Original das Unidades de Paisagem da APA das Onças- PB. 
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Uma análise quantitativa das unidades de paisagem originalmente dominantes 

na APA das Onças é apresentada na Tabela 7, abaixo. 

 

Tabela 7: Áreas ocupadas pelas Unidades de Paisagem originais na APA das Onças 

Unidades de 

Paisagem 

Área (ha) Porcentagem 

(%) da Área (ha) 

Brejo de Altitude  14847,6351 38,64 

Mata Serrana   6728,1371 17,51 

Caatinga Hipoxerófila 16850,0666 43,85 

Total da área (ha)  38425,8388 Total  (%) = 100 

Fonte: Elaboração própria,2013. 

Com o passar do tempo, a dinâmica de ocupação e uso dos solos na região 

trouxe uma série de modificações nos padrões originais dessas unidades de paisagens, 

fazendo com que algumas se expandissem e outras regredissem, além de proporcionar a 

ocorrência de outras unidades anteriormente não existentes. Neste último caso, 

registrou-se a presença da Caatinga Hiperxerófila para parte da APA, em virtude dos 

desmatamentos. 

Esses desmatamentos na área de estudo proporcionaram o surgimento de 

condições ambientais mais severas, substituindo parcialmente a antiga Caatinga 

Hipoxerófila original, em uma espécie de sucessão ecológica, da mesma forma que as 

Áreas Degradadas, representando casos de intervenção mais extrema que o anterior, 

onde a vegetação tem uma dificuldade muito elevada em se recompor, chegando em 

alguns casos a se tratar do desenvolvimento de processos de desertificação. Dessa 

forma, esse conjunto de fatores também acarretou modificações no que diz respeito aos 

índices de vegetação encontrados. 

Em função do que foi exposto, as unidades de paisagem atual na APA são 

formadas por Brejo de Altitude, Mata Serrana, Caatinga Hipoxerófila, Caatinga 

Hiperxerófila e Zonas Degradadas. Essas unidades de paisagem foram identificadas a 

partir de observações em campo realizadas nos meses de agosto de 2011 e janeiro de 

2012. A escolha desses meses é um critério fundamental para essa identificação, já que, 

considerando a dinâmica das chuvas no Cariri paraibano, tem-se duas realidades 

pluviométricas diferentes, gerando reações distintas na maior parte da vegetação da 

APA. Nesse caso, agosto é o final da estação chuvosa, havendo ainda grande presença 
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de biomassa nas áreas de caatinga, enquanto em janeiro temos o final da estação seca, 

com baixa resposta da biomassa nessa formação vegetal.  

No caso das áreas de Brejo de Altitude, a presença de biomassa é normalmente 

alta, independente da estação, uma vez que existem melhores condições pluviométricas. 

Ainda que ocorra pouca ou nenhuma chuva, como a altitude e a posição das áreas 

serranas em relação à direção das massas de ar favorece a elevada presença de 

precipitação oculta (orvalho), tem-se uma resposta positiva em relação a biomassa da 

maior parte da vegetação. 

Os Brejos de Altitude possuem microclima diferenciado em virtude do efeito 

orográfico, sendo a pluviosidade bastante superior à de entorno. Além disso, são 

importantes áreas de abastecimento do rio Paraíba, através de nascentes, rios e riachos. 

Em função dessas características, são áreas cobiçadas pela população a séculos, gerando 

conflito de uso do solo, onde a agricultura e as criações de animais disputam espaço 

com a vegetação nativa, comprometendo as Áreas de Proteção Ambiental, como por 

exemplo, a APA das Onças (COMPASSO, 2004). 

As Caatingas Hiperxerófila e Hipoxerófila estão no domínio da vegetação 

típica de Caatinga (arbustivo-arbórea densa), com pouca biomassa durante a maior parte 

do ano. Em relação aos usos da terra são predominantes a presença de atividades como a 

pecuária caprina e ovina, em pasto nativo, e a agricultura de subsistência nas várzeas. 

As Zonas Degradadas são áreas de desmatamento de caatinga combinado com 

superpastejo (caprinos e ovinos), fazendo com que dominem solos expostos, vegetação 

herbácea anual e arbustos isolados. 

Os trabalhos de campo também permitiram que fossem feitas observações em 

relação às formas tradicionais de uso dos solos dentro da APA, o que na prática reflete a 

realidade que ocorre em toda essa região. Dessa forma, o desmatamento está 

relacionado a atividade agropecuária, que  ocorre próximo do início da estação chuvosa 

no Cariri. Nesse sentido, a APA está inserida numa área complexa do ponto de vista 

pluviométrico, caracterizada por uma série de especificidades.  

Na maior parte do Cariri, o quadrimestre chuvoso vai de março a junho, o que 

pode ser percebido numa parcela da APA. Por outro lado, nas áreas com característica 

de Agreste, a estação chuvosa, ainda que também seja iniciada em março, se estende até 

agosto. Quanto as áreas de Brejo, estas apresentam um período chuvoso semelhante ao 

do Agreste, sendo beneficiadas por elevada umidade ao longo de todo o ano devido a 

presença de precipitação oculta, conforme já mencionamos, associado ao fato de, 
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estando localizadas nas maiores altitudes (acima de 850 metros), as menores 

temperaturas influenciam a menor perda de umidade decorrente da evapotranspiração. 

Conhecendo essa dinâmica e como se dá tradicionalmente o uso dos solos 

nessa região, entendemos porque a retirada da vegetação para o plantio do pasto ou 

cultivos agrícolas ocorre nos meses de janeiro e fevereiro, já que estes antecedem o 

início das chuvas. Dessa forma, muitas das paisagens existentes na APA podem mudar 

completamente de aparência, levando em consideração não somente a dinâmica natural, 

representada pela ocorrência das chuvas e das secas, mas também pelo uso sazonal dos 

solos, também em grande parte condicionado por essas duas estações do ano. Tal 

característica é facilmente observável nas fotografias expostas a seguir. 

 

Fotografia 2: Aspecto da vegetação nativa no Sítio Enjeitado (Brejo de Altitude). Trabalho de 

campo realizado em agosto de 2011. 

Crédito: Thereza Rachel Rodrigues Monteiro. 
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Fotografia 3: Aspecto da vegetação nativa no Sítio Enjeitado (Brejo de Altitude), após ter sido 

submetida a corte e queimada, para dar lugar ao cultivo de pasto plantado. Trabalho de campo 

realizado em janeiro de 2012. 

Crédito: Otávia Karla Apolinário. 
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Fotografia 4: Área de Agreste submetida a queimada na vertente da serra para cultivo de milho e 

feijão, posteriormente substituídos por pasto. Trabalho de campo realizado em janeiro de 2012. 

 

Crédito: Thereza Rachel Rodrigues Monteiro 

 

Apesar da degradação ambiental em algumas localidades na APA das Onças, 

encontram-se uma variada fisionomia de caatingas e de outras formações vegetais, além 

de outros elementos paisagísticos, conforme já mencionado em outros momentos, 

fazendo com que essa área se apresente como um grande mosaico, onde se tem 

situações que vão das caatingas mais secas (típicas do Cariri) aos enclaves de Mata 

Atlântica (nos Brejos de Altitude), passando por situações ecotonais, nas faixas de 

Agreste (Mata Serrana). Também ocorrem solos e topografias variadas, os quais 

contribuem fortemente para a variedade de paisagens encontradas. 

A realização dos trabalhos de campo tornou possível a observação dessa 

realidade complexa e, através da identificação das coordenadas geográficas por meio do 

uso de GPS de navegação em diversos pontos onde foram analisadas essas situações, foi 

criada uma base para a classificação da APA, de acordo com os índices de vegetação 

NDVI e SAVI. 

Na análise desses índices, são expressos valores que representam maiores 

índices de vegetação quanto mais próximos de +1, correspondendo a vegetação mais 
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densa, enquanto os valores próximos de zero representam menor quantidade de 

biomassa da vegetação, corpos hídricos e solos expostos.  

Com base nas observações realizadas em campo foi possível analisar a 

evolução espacial e temporal, assim como identificamos as respostas obtidas através do 

uso dos índices de vegetação NDVI e SAVI. As análises foram realizadas nas imagens 

de satélite Landsat5, sensor TM correspondendo as datas referentes a 03 de setembro de 

1989, 27 de setembro de 1992 e 29 de setembro de 2010, todas no ponto 066 e órbita 

215. 

A escolha desse período ocorreu  em função  da disponibilidade no Banco de 

Imagens de Satélite do INPE, a qualidade do material, a temporalidade próxima da 

imagem em relação ao ano atual e também o fato dos meses analisados representarem 

um momento em que a resposta da biomassa ainda é positiva, uma vez que a estação 

seca foi iniciada mas ainda não apresenta grande influência aparente na vegetação, fator 

importante quando se trata do Bioma Caatinga.  

As análises referentes ao dia 03 de setembro de 1989 de NDVI demonstram 

uma resposta da biomassa vegetativa menos intensa entre os valores de -1.13 a 0.29, 

correspondendo ás Áreas Degradadas e corpos hídricos; a seguir, entre 0.29 a 0.40, tem-

se a Caatinga Hiperxerófila; os valores 0.40 a 0.50 representam uma resposta menos 

intensa da vegetação, significando a presença de Caatinga Hipoxerófila; os valores 

correspondentes a 0.50 a 0.60  indicam vegetação típica de Mata Serrana; por fim, entre 

os valores 0.60 a 0.79 tem-se os Brejos de Altitude (Figura 5). 
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Figura 5: Mapa do índice de Vegetação NDVI referente à 03 de setembro de 1989, na APA das Onças-PB. 
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As análises do NDVI referente ao dia 27 de setembro de 1992 mostram que 

houve mudanças referentes ao uso do solo e da vegetação em comparação ao ano de 

1989, o que se reflete no espaço da APA. De forma sintética, os dados indicam o avanço 

das Áreas Degradadas sobre a vegetação de Caatinga Hiperxerófila e Hipoxerófila, e da 

Mata Serrana sobre as áreas de Brejo de Altitude. 

Neste contexto, entre -1.47 e 0.27 tem-se a presença de Áreas Degradadas; os 

valores de 0.27 a 0.33 representam a Caatinga Hiperxerófila; os valores entre 0.33 a 

0.40 representam a Caatinga Hipoxerófila; os valores entre 0.40 e 0.50 representam a 

Mata Serrana; os valores de 0.50 a 0.75 representam Brejo de Altitude, com melhor 

resposta da biomassa na análise desse índice (Figura 6). 

Diferindo dos anos anteriores, em 2010, devido a presença do Açude Jucurutu, 

tem-se a presença desse corpo hídrico de grande tamanho também representado nos 

índices de vegetação. 

Nas análises do NDVI referente ao dia 29 de setembro de 2010, os valores 

referentes a esse índice são entre -0.69 e 0.,01 representando o Açude Jucurutu e alguns 

outros corpos hídricos desta natureza, ainda que de menor tamanho; os valores entre 

0.01 e 0.26 representam as Áreas Degradadas; os valores 0.26 a 0.33 representam a 

Caatinga Hiperxerófila; a Caatinga Hipoxerófila está representada com os valores entre 

0.33 a 0.42; a Mata Serrana está representada pelos valores 0.42 a 0.52; os valores 0.52 

a 0.77 representam o Brejo de Altitude (Figura 7).  
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Figura 6: Mapa do Índice de Vegetação NDVI referente á 27 de setembro de  1992, na  APA das Onças-PB. 
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Figura 7: Mapa do Índice de Vegetação NDVI referente à 29 de setembro de 2010, na APA das Onças-PB. 
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Em relação ao índice SAVI, para o dia 03 de setembro de 1989, temos uma 

resposta da biomassa com valores de -0.44 a 0.33 correspondendo ás Áreas Degradadas; 

valores de 0.33 a 0.42 representam a Caatinga Hiperxerófila; 0.42 a 0.52 representam a 

Caatinga Hipoxerófila; valores de 0.52 a 0.61 representam a Mata Serrana; valores de 

0.61 a 0.80, indicam a vegetação de Brejo de Altitude(Figura 8).   

Os valores referentes ao SAVI para 27 de setembro de 1992 ficaram entre -0.38 

e 0.23 indicando uma menor resposta de biomassa, apresentando Áreas Degradadas; 

entre os valores 0.23 e 0.28 representam a Caatinga Hiperxerófila com intensa 

refletividade, mostrando mais solo que vegetação; os valores entre 0.28 e 0.35 

representam a Caatinga Hipoxerófila, com menor resposta significativa em relação a 

vegetação; os valores 0.35 e 0.43 representam a Mata Serrana; os valores entre 0.43 e 

0.72 representa o Brejo de Altitude, com melhor resposta da biomassa da vegetação 

(Figura 9). 

Os valores representativos referentes ao dia 29 de setembro de 2010 para cada 

unidade de paisagem, foram: Açude Jucurutu (-0.25 a 0.04); Áreas Degradadas (0.04 a 

0.21); Caatinga Hiperxerófila (0.21 a 0.27); Caatinga Hipoxerófila (0.27 a 0.34); Mata 

Serrana (0.34 a 0.43) e Brejo de Altitude (0.43 a 0.69) representando maior resposta de 

biomassa (Figura 10).  
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Figura 8: Mapa de índice de vegetação SAVI referente á 03 de setembro de 1989, na APA das Onças-PB.   
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Figura 9: Mapa de índice de vegetação SAVI referente à 27 de setembro de 1992, na APA das Onças-PB. 

 



86 
 

 

Figura 10: Mapa de índice de vegetação SAVI referente à 27 de setembro de 2010, na APA das Onças-PB. 
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Analisando temporalmente os índices de vegetação nos anos de 1989, 1992 e 

2010 que houve mudanças em consequências de transformações no uso dos solos, com 

sensíveis modificações nos ecossistemas e nos padrões de vegetação ali encontrados.  

Os valores encontrados para os índices de vegetação NDVI e SAVI na APA 

das Onças, são justificados em virtude da conferencia na planilha do SEBAL, bem 

como, de estudos já realizados no Bioma Caatinga, onde os valores para esses índices 

variam de 0,2 a 0,7 de acordo com outros trabalhos realizados mais recentemente, onde 

destacam-se os de Rêgo et al. (2012), Machado et al.(2013), Dantas et al.(2013), 

Gusmão et al.(2013), entre outros. 

Comparando esses resultados ao que foi observado em campo, mais 

recentemente, destaca-se que o NDVI mostra uma espacialização sobre os alvos da 

superfície da APA com menor distinção do que foi constatado na realidade, através de 

análise qualitativa da paisagem. Nesse caso, por exemplo, algumas unidades de 

paisagem como a Caatinga Hiperxerófila e Hipoxerófila foram confundidas com áreas 

degradadas ou até mesmo com afloramentos rochosos, fato menos ocorrente com o 

índice SAVI. Desta forma, considera-se que a resposta desse último índice foi mais 

satisfatória à realidade de campo observada, sendo portanto mais sensível a diversidade 

dos elementos encontrados na paisagem. 

Com o índice de vegetação SAVI referente aos períodos de 1989, 1992 e 2010 

foi possível delimitar as unidades de paisagem na APA das Onças, quantificá-las de 

acordo com cada unidade e gerar um mapa temático para análise temporal.  

Em 1989, as unidades de paisagem na APA das Onças apresentavam uma 

situação que pode ser observada qualitativamente na figura 11 e quantitativamente no 

gráfico1, a seguir:
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Figura 11: Mapa das Unidades de Paisagem referentes ao período de 1989, na APA das Onças-PB.  
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Gráfico 1:  Quantificação em porcentagem de áreas das Unidades de Paisagens  referentes  à 03 

de setembro de 1989, a partir do SAVI.  

 

Fonte: Elaboração própria, 2013. 

Em 1989 observa-se um certo equilíbrio entre as unidades de paisagem, 

destoando apenas pelas Áreas Degradadas, as quais se apresentavam como as menos 

significante em relação as demais. 

Em 1992, as análises das unidades de paisagem mostram que houve 

modificações em virtude da aceleração do desmatamento e dos diversos usos do solo em 

algumas unidades de paisagem da área, conforme pode ser observado na figura 12 e no 

gráfico 2. Nesse caso, a Caatinga Hiperxerófila passou a ocupar parte da área de 

vegetação de Caatinga Hipoxerófila, a qual, por sua vez, avançou para áreas de Mata 

Serrana e Brejo de Altitude. Ao mesmo tempo, em comparação a 1989, houve um 

aumento das Áreas Degradadas, devido a maior exposição dos solos em função da 

elevação do desmatamento.  

 

 

13% 

24% 

20% 

23% 

20% 

APA das Onças-PB: Unidades de Paisagens 
Porcentagem(%) 

Áreas degradadas 

Caatinga Hiperxerófila 

Caatinga Hipoxerófila 

Mata Serrana 

Mata de Brejo de Altitude 



90 
 

 

Figura 12: Mapa das Unidades de Paisagem referentes à 27 de setembro de 1992, na APA das Onças- PB. 
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Gráfico 2: Quantificação em porcentagem de áreas  das Unidades de Paisagens referentes à 

1992, a partir do SAVI. 

 

Fonte: Elaboração própria, 2013. 

Em 2010, as análises referentes as unidades de paisagem de Caatinga 

Hiperxerófila e Caatinga Hipoxerófila apresentam sinais de recuperação da vegetação 

nativa, consequentemente diminuição nas áreas degradadas em comparação a 1992. Nas 

unidades de Mata Serrana e Brejo de Altitude aparentemente temos uma resposta de 

biomassa mais intensa, conforme pode ser observado na figura 13 e  no gráfico 3, a 

seguir. 
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Figura 13: Mapa de Unidades de Paisagem referentes à 29 de setembro de 2010, na APA das Onças-PB. 
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Gráfico 3: Quantificação  em porcentagem das áreas das Unidades de Paisagens referentes à 29 

de setembro de 2010, a partir do SAVI. 

 

Fonte: Elaboração própria, 2013. 

A quantificação nos anos de 1989, 1992 e 2010 mostra uma diminuição das 

Áreas Degradadas ao longo desses anos. Entretanto, deve ser levado em consideração 

que a Caatinga Hiperxerófila teve aumento da sua presença, quando analisada em todo o 

período em questão, avançando principalmente para as áreas de Caatinga Hipoxerófila. 

Nesse caso, considerando que a Caatinga Hiperxerófila corresponde a um ecossistema 

representativo de uma situação de maior stress ambiental, pode-se dizer que ocorreu 

elevação nas alterações sofridas na APA, ainda que essa não se traduza necessariamente 

por uma maior exposição dos solos. 

Na unidade de paisagem Mata Serrana entre 1989 e 1992 houve uma 

diminuição dessa vegetação na área de estudo, enquanto para 2010  houve um pequeno 

acréscimo, particularmente ocupando áreas de Brejo de Altitude, o que também 

representa um tipo de alteração da paisagem para a última unidade comentada.  

Na Mata de Brejo, no período entre 1989 a 1992 houve uma significativa 

diminuição, enquanto em 2010 houve uma pequena recuperação da vegetação presente, 

voltando a ocupar antigas áreas que tiveram as terras não utilizadas ou com menor 

aproveitamento agropecuário e extrativista. 

Para melhor entendimento evolutivo ao longo dos anos das unidades de 

vegetação, o gráfico 4 apresenta todos os anos estudados e mostra quais foram os 

ganhos e perdas das Unidades de Paisagens em porcentagem na área estudada. 
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Gráfico 4: Evolução das Unidades de Paisagens ao longo dos períodos de 03 de setembro 1989, 

27 de setembro de 1992 e  29 de setembro de 2010 na APA das Onças-PB. 

 

Fonte: Elaboração própria, 2013. 

Com esse gráfico pode-se entender que a evolução das Unidades de Paisagens 

na área estudada, apesar de obedecerem a uma dinâmica bastante complexa, 

demonstram no geral uma situação de constante retirada de vegetação, sinalizando 

inclusive que em algumas áreas teríamos já estabelecido ou em fase de estabelecimento 

uma situação de desertificação, levando em consideração a definição dada pela ONU 

(Organizações das Nações Unidas), particularmente quando se refere a ausência 

temporal da vegetação em certas áreas por períodos prolongados. 

Para além desses resultados, comparando as Unidades de Paisagens 

originalmente encontradas na APA (figura 4) com a situação existente em 2010 (figura 

13), percebemos que ocorreram modificações profundas nas áreas ocupadas por estas, 

como pode ser melhor visualizado no quadro a seguir: 

Quadro 01: Comparação das áreas em porcentagem das Unidades de Paisagens 

Originais e Recentes em 2010, na APA das Onças-PB. 

Unidades de Paisagens Originais (%) 

Unidades de 

Paisagens Recentes 

no ano de 2010 (%) 

Áreas degradadas - 23,5 

Caatinga Hiperxerófila - 31,4 

Caatinga Hipoxerófila 43,85 20,4 

Mata Serrana 17,51 15,6 

Brejo de Altitude 38,64 9 

Fonte: Elaboração própria, 2013. 
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Esses últimos resultados reafirmam o que foi comentado anteriormente, tanto 

em termos de modificações temporais quanto as áreas dominadas pelas Unidades de 

Paisagens, como também na inserção de novas categorias originalmente não existentes. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

"Penso que cumprir a vida 

Seja simplesmente 

Compreender a marcha 

E ir tocando em frente 

Como um velho boiadeiro 

Levando a boiada 

Eu vou tocando os dias 

Pela longa estrada, eu vou 

Estrada eu sou..." ( Almir Sater) 
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Nessa pesquisa pode-se agregar conhecimentos relacionando os conceitos 

norteadores da Geografia com as Geotecnologias como ferramentas para representação 

do espaço na superfície terrestre. A interlocução desses conhecimentos aconteceu 

principalmente por entendermos que a representação da paisagem não pode ser apenas 

descritiva, mas espacializando os fenômenos ocorrentes.  

Mostra-se que o Sensoriamento  Remoto vem a potencializar os estudos na 

Geografia, delimitando áreas e possibilitando diversas análises na paisagem estudada. 

Na APA das Onças, essas ferramentas tecnológicas foram importantes para a construção 

da base cartográfica da área e para a realização das diversas análises. 

Além disso, o conhecimento empírico sobre as paisagens do Bioma Caatinga 

nos possibilita uma visão ampla sobre os ecossistemas que acontecem no Semiárido 

nordestino e a relação com o povo ali residente. 

Outro fato importante é que a construção da base cartográfica, utilizando 

imagens de satélite com as técnicas de Sensoriamento Remoto, como os índices de 

vegetação, possibilitaram uma análise temporal e espacial de 21 anos nas paisagens que 

ocorrem na APA das Onças. 

Neste contexto, foi observado que ao longo do período de 21 anos houve  forte 

elevação das alterações existentes na área da APA, ocasionada pelos diversos usos da 

terra, com implicações importantes no que diz respeito aos ecossistemas existentes, 

inclusive apontando para a presença do estabelecimento da desertificação. 

Diante do que foi apresentado nesse estudo, vê a necessidade de uma maior 

fiscalização e monitoramento dessa Unidade de Conservação, que é a maior da Paraíba. 

Além disso, cabe aos órgãos de gestão ambiental intervirem de forma mais efetiva nessa 

área com a finalidade de recuperar as zonas degradadas, ao mesmo tempo em que 

devem agir no sentido de criarem uma base para o estabelecimento do uso sustentável 

dessas terras, o que poderia ser feito através da disseminação de usos alternativos dos 

solos e dos recursos naturais existentes, a exemplo das atividades ligadas ao ecoturismo, 

entre outras possibilidades praticadas com sucesso em outras UCs no Brasil. 

Acrescenta-se ainda que desenvolvimento sustentável só pode acontecer na 

APA das Onças com a contrapartida social, pois sem ela não há como mitigar ou 

diminuir a pressão ambiental que ocorre nesse espaço. Fazendo um paralelo com o que 

foi efetuado em parte do presente trabalho, com a criação da base cartográfica da área 

estudada, temos uma melhor orientação em onde intervir para que esse objetivo seja 

melhor alcançado. 
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