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RESUMO 

  

O mapeamento da rede de drenagem frequentemente apresenta problemas na 
localização e classificação de seu regime de fluxo, sobretudo em áreas florestadas. Entretanto, 
a vegetação associada à drenagem, ao mesmo tempo que dificulta a identificação do canal 
fluvial, pode dar indícios da presença da drenagem perene em períodos de estiagem. A pesquisa 
assume que, pela análise da diferença dos índices de vegetação (Δ-IVs), é possível discriminar 
áreas com cobertura vegetal associada à existência de drenagem de primeira ordem perene das 
áreas associadas à drenagem intermitente. Para diferenciá-las, avaliou-se a aplicação dos 
índices: NDVI (normalized difference vegetation Index), RENDVI (red edge normalized 
difference vegetation index) e EVI (enhanced vegetation index), em dois períodos (T1 e T2). A 
área de estudo apresenta floresta estacional semidecidual (FES) e abrange parte dos municípios 
de Francisco Beltrão, Marmeleiro e Renascença, no Sudoeste do estado do Paraná. Na etapa de 
campo, entre os locais visitados com vegetação nativa arbórea associada, foram selecionados 
40 com drenagem de primeira ordem perene e 40 intermitente. Na pré-análise dos dados, 
selecionaram-se duas dentre seis imagens RapidEye nível 3A disponíveis para o ano de 2018: 
uma com os maiores (T1) e a outra com os menores (T2) valores de IVs da vegetação. Entre T1 
e T2, foram analisadas as variações dos IVs por orientação de vertentes. Para analisar a 
influência do regime de fluxo, foram elaborados os polígonos 1 (5-15 m) e polígonos 2 (20-30 
m) a partir do canal de drenagem, e obtidos os valores de IVs para T1 e T2. Para obter a 
diferença (Δ-IV), foram subtraídos os valores entre os polígonos 1 e 2, em cada período. Para 
verificar se os Δ-IVs da vegetação associada à drenagem perene são significativamente 
diferentes da intermitente, os grupos foram comparados ao nível de 5% de significância, em T1 
e T2. Esse procedimento foi repetido para T2, com polígonos dentro da área funcional da 
vegetação associada à drenagem de primeira ordem (5-25 m) e com polígonos fora dessa área 
(35-60 m). Na pré-análise, os maiores valores médios foram encontrados na imagem de 
08/01/2018 – T1 (0,885, 0,581 e 0,707) e os menores, na imagem de 10/09/2018 – T2 (0,756, 
0,497 e 0,392), respectivamente para NDVI, RENDVI e EVI. A variação temporal se mostrou 
maior para o EVI, seguido pelo NDVI e pelo RENDVI, respectivamente, nas vertentes Oeste, 
Norte e Noroeste, porém, as variações entre as vertentes não demonstraram ser significativas 
para os IVs analisados. Os resultados apontaram maiores Δ-IVs entre os polígonos junto à 
drenagem perene e no período de estiagem (T2) reforçando o pressuposto inicial. Contudo, a 
análise inferencial apontou que as diferenças não foram significativas, em ambos os períodos, 
mesmo aumentando a largura dos polígonos para além da área funcional da vegetação. Dessa 
forma, na área estudada, os IVs não demonstraram ser úteis para diferenciar a drenagem de 
primeira ordem perene da intermitente, o que denota a limitação do uso desses IVs para a 
referida finalidade. 
 
Palavras-chave: Mapeamento da rede de drenagem. Regime de fluxo. NDVI - normalized 

difference vegetation Index. RENDVI - red edge normalized difference 
vegetation index. EVI - enhanced vegetation index. Sensoriamento remoto. 

 
 



ABSTRACT 

    

The drainage network mapping often presents problems in identifying, locating and 
classifying its flow regime, especially in forested areas. However, the vegetation associated 
with drainage, while making it difficult to identify the river channel, may indicate the presence 
of perennial drainage in dry periods. This research assumes that, by analyzing the difference in 
vegetation indexes (Δ-VIs), it is possible to discriminate areas with vegetation cover associated 
with the existence of perennial first-order drainage from areas associated with intermittent 
drainage. To differentiate these two areas, the application of the following indexes was 
evaluated: NDVI (normalized difference vegetation index), RENDVI (red edge normalized 
difference vegetation index) and EVI (enhanced vegetation index), in two periods (T1 and T2). 
The area studied presents seasonal semideciduous forest (SSF) and covers part of the 
municipalities of Francisco Beltrão, Marmeleiro and Renascença, in the southwest of Paraná 
state. On the fieldwork stage, among the sites visited with associated native arboreal vegetation, 
40 were selected with first-order perennial drainage and 40 intermittent. In the pre-analysis of 
the data, two out of six RapidEye level 3A images available for the year 2018 were selected: 
one with the highest (T1) and the other with the lowest (T2) vegetation VIs values. Between T1 
and T2, the variations of the VIs by relief aspect were analyzed. To analyze the influence of the 
flow regime, polygons 1 (5-15 m) and polygons 2 (20-30 m) were elaborated from the drainage 
channel and obtained the VIs values for T1 and T2. To obtain the difference (Δ-VI), the values 
between polygons 1 and 2 in each period were subtracted. To verify whether the Δ-VIs of 
vegetation associated with perennial drainage are significantly different from the intermittent 
ones, the groups were compared at the 5% level of significance, at T1 and T2. This procedure 
was repeated for T2, with polygons within the functional area of vegetation associated with 
first-order drainage (5-25 m) and with polygons outside this area (35-60 m). In pre-analysis, 
the highest values were found on the image from January 8th, 2018 - T1 (0.885, 0.581 and 
0.707) and the smallest on the image from September 10th, 2018 - T2 (0.756, 0.497 and 0.392), 
respectively for NDVI, RENDVI and EVI. The temporal variation was greater for the EVI, 
followed by NDVI and RENDVI, respectively, by aspect in the West, North and Northwest, 
however, the variations between the slopes did not show to be significant for any of the analyzed 
VIs. The results showed higher Δ-VIs between the polygons near the perennial drainage and in 
the dry period (T2) reinforcing the initial assumption. However, the inferential analysis showed 
that the differences found were not significant, in both periods, even when increasing the width 
of the polygons beyond the functional area of the vegetation. Thus, in the studied area, the VIs 
did not prove themselves to be useful to differentiate perennial from intermittent first-order 
drainage, which denotes a limitation in the use of these VIs for this purpose. 

 
Keywords: Drainage network mapping. Flow regime. NDVI - normalized difference vegetation 

Index. RENDVI - red edge normalized difference vegetation index. EVI - 
enhanced vegetation index. Remote sensing. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A rede de drenagem tem nos rios de primeira ordem (extensão da nascente até a 

primeira bifurcação) porção significativa de seu comprimento e de seu volume de descarga 

(LARNED et al., 2010). Entretanto, no mapeamento da rede de drenagem, as bases 

cartográficas frequentemente apresentam problemas na classificação de seu regime de fluxo e 

na estimativa de sua extensão, sobretudo em áreas florestadas (FRITZ et al., 2013; 

GONZÁLEZ-FERRERAS; BARQUÍN, 2017). Por estar situada em áreas mais elevadas, a 

drenagem de primeira ordem é mais afetada pelas flutuações do nível freático e, por isso, é em 

parte propensa à secagem natural em alguns períodos do ano (FRITZ et al., 2013). 

A correta classificação do regime de fluxo no mapeamento da rede de drenagem, em 

perene ou intermitente, é indispensável por constituir fator importante para compreensão dos 

ecossistemas aquático e terrestre de seu entorno (WILLIAMSON et al., 2015) e por ser 

ferramenta-chave para monitoramento, modelagem e tomada de decisão (FRITZ et al., 2013). 

O método mais eficiente para identificar o regime de fluxo é a pesquisa de campo, que, 

por ser trabalhosa e onerosa, não é aplicável para o mapeamento de grandes áreas. Nesse caso, 

são utilizadas técnicas de interpretação a partir de imagens aéreas e/ou extração automática a 

partir de modelos digitais de elevação - MDEs (GONZÁLEZ-FERRERAS; BARQUÍN, 2017). 

Em muitos casos, esses métodos apresentam baixa acurácia, conforme apontam pesquisas 

realizadas por Lin et al. (2006), Lima e Cunha (2014), Tomazoni et al. (2011), Fernández et al. 

(2012), Sampaio e Augustin (2014), Bosquilia et al. (2016) e Sousa e Sampaio (2018), 

sobretudo na drenagem de primeira ordem (SAMPAIO; AUGUSTIN, 2014). 

A reduzida extensão e a incisão rasa de seu canal tornam difícil a identificação do 

regime de fluxo da drenagem de primeira ordem (FRITZ et al., 2013), a qual se acentua em 

presença de vegetação arbórea densa (GONZÁLEZ-FERRERAS; BARQUÍN, 2017). Assim 

como dificulta a visualização do canal na imagem aérea, o dossel espalha a onda utilizada para 

gerar o MDE, fazendo com que o modelo represente a superfície do topo das árvores e não o 

terreno em si (ORLANDI et al., 2019), o que explica a limitação do uso de MDEs para a 

extração automática da drenagem em ambiente florestal. Diante disso, faz-se necessário integrar 

novas abordagens e dados para facilitar a identificação do regime de fluxo no mapeamento da 

rede de drenagem. 

Sendo assim, a própria vegetação associada à drenagem pode dar indícios sobre seu 

regime de fluxo, uma vez que a formação vegetal é fruto, principalmente, da interação clima-

solo e, o que está acima da superfície é reflexo direto do que está abaixo dela (GALVÃO; 
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AUGUSTIN, 2011). No período de estiagem, a drenagem intermitente seca, indicando menor 

disponibilidade de água no solo para a vegetação, o que pode afetar suas funções morfológicas 

e fisiológicas. Esse mesmo processo não ocorre com a vegetação presente nas margens de locais 

com drenagem perene que, comparativamente, tem acesso mais fácil a água no período de 

estiagem. Portanto, estará menos sujeita às condições de déficit hídrico e exibirá menor 

variabilidade sazonal da atividade fotossintética (BARRON et al., 2014). Nesse sentido, Mayes 

et al. (2020) sugerem utilizar a sensibilidade da evapotranspiração da vegetação às variáveis 

climáticas, como um indicador remoto da disponibilidade de água subsuperficial. 

As condições de estresse por déficit hídrico são passíveis de mensuração por meio de 

técnicas de sensoriamento remoto, pelo uso de dados provenientes de diferentes sensores, 

localizados em plataformas orbitais e suborbitais e expressos por meio de índices de vegetação 

- IVs (DONOHUE; MCVICAR; RODERICK, 2009). IVs são transformações de duas ou mais 

bandas baseadas na resposta espectral da vegetação, geralmente nas bandas do vermelho (red) 

e do infravermelho próximo (near infrared - NIR) do espectro eletromagnético (XUE; SU, 

2017), podendo ocorrer variações em função das diferentes concentrações dos pigmentos 

fotossintéticos presentes na folha, da estrutura foliar interna e da concentração de água, por 

exemplo (GALVÃO et al., 2018). 

O estresse hídrico causa redução nas taxas biofísicas da vegetação (fotossíntese e 

transpiração), as quais modificam sua resposta espectral e, por isso, detectado pelos IVs (ZHAO 

et al., 2018). Barnes et al. (2017) comprovaram a capacidade dos IVs para detectar mudanças 

temporais na atividade fotossintética da vegetação submetida às condições de estresse hídrico. 

Dentre os principais IVs, constam o NDVI (normalized difference vegetation index), o 

RENDVI (red edge normalized difference vegetation index) e o EVI (enhanced vegetation 

index). 

Criado por Rouse et al. (1973), o NDVI foi o primeiro IV normalizado e ainda é o mais 

difundido no mundo (AYANLADE, 2017; XUE; SU, 2017; SOLYMOSI; KÖVÉR; 

ROMVÁRI, 2019). O RENDVI foi criado por Gitelson, Merzlyak e Lichtenthaler (1996) com 

o objetivo de captar a concentração de clorofila com maior sensibilidade. O EVI, proposto por 

Huete et al. (2002) para eliminar os fatores perturbadores provenientes, tanto do solo quanto 

dos efeitos atmosféricos, incorpora, além do fator de ajuste para solos (L), dois coeficientes de 

correção e o uso da banda azul para corrigir o espalhamento atmosférico por aerossóis. Contudo, 

devido a maior dependência da reflectância no NIR e por não ser efetivamente normalizado, 

quando comparado com o NDVI e o RENDVI, é mais sensível aos efeitos direcionais 

(GALVÃO et al., 2013) e aos efeitos topográficos em áreas montanhosas (CHEN et al, 2020), 
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especialmente para terrenos com declividade superior a 30º e com orientação de vertentes 

voltadas para Sul e Oeste (OLIVEIRA; GALVÃO; PONZONI, 2019). 

Barron et al. (2014) e Barbosa, Carvalho e Camacho (2017) delinearam áreas de 

vegetação que, no ciclo meteorológico anual, sustentam altos valores de NDVI durante a 

estação seca. Esses autores constataram que a vegetação dessas áreas apresentou valores de 

NDVI divergentes, espacial e/ou temporalmente, das áreas circundantes, devido à associação 

com nascentes e rios perenes. 

Albuquerque et al. (2014), Machado et al. (2014) e Brito et al. (2017) observaram que, 

nas áreas com disponibilidade hídrica, os valores de NDVI permaneceram elevados, mesmo no 

período de estiagem, ao contrário das áreas sem disponibilidade. Silva et al. (2011), ao 

analisarem a variabilidade espaço-temporal do índice EVI, verificaram que, em algumas áreas, 

a vegetação conseguiu manter seu desenvolvimento no período seco em função da umidade 

armazenada no solo. 

Becerra, Shimabukuro e Alvalá (2009) avaliaram a dinâmica sazonal do Cerrado por 

meio dos índices EVI e NDVI e concluíram que não houve decréscimo dos índices durante a 

estação de seca na vegetação próxima aos rios, ao contrário das demais áreas. Huete et al. (2006) 

explicam que isso ocorre porque a disponibilidade hídrica das áreas florestais próximas à 

drenagem proporciona estabilidade na atividade fotossintética e, consequentemente, na 

produção de biomassa mantida (ou com pequena queda) na época seca. 

Diferentes tipos de vegetação apresentam distintas sensibilidades ao clima (PAN, 

GAO; WANG, 2018). Em especial, a FES (floresta estacional semidecidual), encontrada na 

área de estudo, tem como principal característica fisionômica o fato de 20 a 50% das árvores 

do dossel da floresta serem caducifólias, ou seja, perderem suas folhas ao entrarem em repouso 

fisiológico na estação desfavorável mais seca ou fria (RODERJAN et al., 2002; IBGE, 2012). 

Em consequência disso, nas áreas florestais com presença de espécies deciduais, há perda de 

biomassa aérea durante o inverno, o que reduz a oferta de pigmentos fotossintetizantes e 

possibilita interferências do substrato, fazendo com que a reflectância na faixa do red seja 

ligeiramente superior, enquanto a faixa do NIR tem grande redução em sua reflectância e, por 

isso, valores de IV mais baixos (GAIDA et al., 2016; CORDEIRO et al., 2017). 

Frente a esse contexto, observa-se uma carência de pesquisas que utilizam IVs para 

entender a relação entre a sazonalidade da drenagem e a vegetação a ela associada – lacuna que 

se acentua em áreas com presença de FES no Sul do Brasil. Quesada et al. (2017) constataram 

que os valores de NDVI aumentam com a proximidade da drenagem em área de FES no Sul do 

Brasil, entretanto, esses autores não levaram em consideração o regime de fluxo na realização 
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do estudo. Dessa forma, esta pesquisa adota como pressuposto que as alterações nos valores de 

NDVI, RENDVI e EVI da vegetação associada à drenagem de primeira ordem podem ser 

utilizadas como indicativos do regime de fluxo. 

 

1.1 HIPÓTESES 

 

Quando sujeita às restrições hídricas, a vegetação modifica suas funções morfológicas 

e fisiológicas, detectadas pela redução nos valores de IV. Entretanto, a vegetação associada à 

drenagem perene possui maior disponibilidade de água para suprir suas funções, mesmo em 

períodos de redução dos índices pluviométricos, o que, a princípio, deve refletir em maiores 

valores de IV. Essa potencialidade dos IVs para indicar possíveis mudanças do vigor da 

vegetação relacionadas à proximidade da drenagem é pouco explorada na literatura. Mais raras 

ainda, são as pesquisas que relacionam as variações dos IVs para identificar o regime de fluxo, 

o que auxiliaria no mapeamento da rede de drenagem, sobretudo de primeira ordem fluvial. 

Considerando que os IVs são sensíveis ao estresse hídrico (BARNES et al., 2017; 

ZHAO et al., 2018) e podem ser utilizados como indicador remoto da disponibilidade de água 

subsuperficial (MAYES et al., 2020), assim como estudos realizados por Becerra, Shimabukuro 

e Alvalá (2009), Silva et al. (2011), Albuquerque et al. (2014), Machado et al. (2014), Barron 

et al. (2014), Barbosa, Carvalho e Camacho (2017), Brito et al. (2017) e Quesada et al. (2017) 

identificaram, em períodos de estiagem, maiores valores nos IVs obtidos da vegetação 

associada às áreas com maior disponibilidade hídrica, esta pesquisa adota como pressuposto 

que as alterações nos valores dos IVs (NDVI, RENDVI e EVI), mensuradas pela diferença (Δ) 

em função da distância da drenagem de primeira ordem, podem ser utilizadas como indicativos 

do regime de fluxo. A FIGURA 1 exemplifica o processo para obtenção de Δ em relação à 

distância da drenagem. 
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FIGURA 1 – OBTENÇÃO DE Δ EM FUNÇÃO DA DISTÂNCIA DA DRENAGEM  

 
FONTE: Adaptado de Silva (2014). 

 

O estudo foi realizado nos municípios de Francisco Beltrão, Marmeleiro e Renascença, 

no Sudoeste do estado do Paraná (PR), em área de floresta estacional semidecidual (FES). No 

verão, esses municípios apresentam, como característica climática, temperatura média de 

24,2°C e precipitação média acumulada de 190,7 mm (mês de janeiro), denominado de tempo 

1 (T1). De forma oposta, no inverno, a temperatura média apresentada é de 15,1°C e 

precipitação média acumulada de 112,1 mm (mês de agosto), denominado de tempo 2 (T2) 

(IAPAR, 2019). 

A cortesia da empresa Planet Labs para fins de pesquisa e as resoluções espacial e 

espectral, assim como a abrangência da cena (25 x 25 km) motivaram a opção pelo referido 

sensor, que tem potencialidade para auxiliar no mapeamento da rede de drenagem. Por 

abrangerem grandes áreas e serem consideradas como de alta resolução espacial (GAIDA et al., 

2016), as imagens RapidEye apresentam potencialidade para auxiliar no mapeamento de bacias 

com grandes extensões. A exemplo, para cobrir toda a bacia do rio Marmeleiro, que drena parte 

da área de estudo e possui 252,109 km², duas cenas RapidEye já são suficientes. 

Assim, a pesquisa assume como hipótese principal que, pela análise da diferença nos 

valores de IV (Δ-NDVI, Δ-RENDVI e Δ-EVI), obtidos a partir de cenas do satélite RapidEye, 

é possível discriminar áreas com cobertura vegetal associada à existência de drenagem de 

primeira ordem perene das áreas associadas à drenagem de primeira ordem intermitente. A 

hipótese nula (H0) e a sua contraposição, a hipótese alternativa (H1), são apresentadas a seguir, 

conforme a FIGURA 2: 

  H0: Os valores de Δ-IV da vegetação associada à drenagem perene são maiores em T2 

do que os valores da vegetação associada à drenagem intermitente, e, iguais em T1. 
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  H1: Não existe diferença significativa entre os valores de ΔIV da vegetação associada 

à drenagem perene e os valores da vegetação associada à drenagem intermitente, em T1 e T2.  

 
FIGURA 2 – HIPOTESE NULA (H0) E HIPÓTESE ALTERNATIVA (H1) ADOTADAS POR ESTA 

PESQUISA 

 
FONTE: O autor (2021). 

  

1.2 OBJETIVOS 

 

1.2.1  Objetivo geral 
 

O objetivo é testar a hipótese principal anteriormente descrita, buscando avaliar o 

potencial de aplicação dos índices NDVI, RENDVI e EVI, obtidos a partir de cenas do satélite 

RapidEye, para diferenciar a drenagem de primeira ordem perene da intermitente, em área de 

floresta estacional semidecidual, nos períodos T1 e T2. Para atender ao objetivo geral, os 

objetivos específicos foram organizados de forma independente, com procedimentos 

metodológicos e resultados individualizados, conforme a FIGURA 3. 

 

1.2.2  Objetivos específicos 
 

1. Identificar a variação do NDVI, RENDVI e EVI da vegetação associada à drenagem 

de primeira ordem no ano de 2018; 
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2. Avaliar a influência da orientação de vertentes no NDVI, RENDVI e EVI da 

vegetação associada à drenagem de primeira ordem, entre T1 e T2; 

3. Analisar a influência do regime de fluxo nas diferenças (Δ-NDVI, Δ-RENDVI e Δ-

EVI) da vegetação associada à drenagem de primeira ordem, em T1 e T2. 

 

FIGURA 3 – ORGANOGRAMA DOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
FONTE: O autor (2021). 
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2 CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

 

A área de estudo localiza-se no Sudoeste do estado do Paraná (SO/PR) e abrange parte 

dos municípios de Francisco Beltrão, Marmeleiro e Renascença (FIGURA 4), com amplitude 

altimétrica entre 530 e 818 m (FIGURA 5). Situa-se no Terceiro Planalto Paranaense, formado 

por rochas efusivas básicas e ácidas pertencentes à formação Serra Geral (Jurássico superior – 

Cretáceo inferior) (BREA; ZUCOL, 2011). Essa área está inserida no Planalto de Francisco 

Beltrão, que apresenta dissecação média, topos alongados, vertentes convexas, vales em “V” 

aberto e declividade predominante entre 12-30% (SANTOS et al., 2009). As classes de solos 

encontradas são: LVdf2 – latossolos vermelho distroférricos, NVdf6 – nitossolos vermelho 

distroférricos e RRe9 – neossolos regolíticos eutróficos (EMBRAPA, 2008). 

 
FIGURA 4 – DISTRIBUIÇÃO AMOSTRAL NA ÁREA DE ESTUDO E SUA LOCALIZAÇÃO NO PARANÁ 

- BRASIL 

 
FONTE: O autor (2021). 
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FIGURA 5 – MAPA HIPSOMÉTRICO DA ÁREA DE ESTUDO 

 
FONTE: O autor (2021). 

 

A formação florestal encontrada nessa área é a FES, a qual tem como principal 

característica fisionômica o fato de 20 a 50% das árvores do dossel da floresta perderem suas 



27 
 

folhas na estação desfavorável (IBGE, 2012), como pode ser observado na FIGURA 6. A FES 

é predominante nas regiões Norte e Oeste do PR entre 200 m e 800 m de altitude e apresenta 

florística diferenciada e empobrecida em relação às formações ombrófilas, as quais podem ser 

encontradas na área de estudo em ecótonos acima dos 700 m (RODERJAN et al., 2002; 

GALVÃO; AUGUSTIN, 2011). 

 
FIGURA 6 – VEGETAÇÃO PREDOMINANTE NA ÁREA DE ESTUDO  

 
FONTE: O autor (2019). Data 28/07/2019. 

 

Segundo a classificação de Köppen-Geiger, a maior parte do SO/PR abrange o clima 

Cfa (subtropical, com verão quente), onde está localizada a área de estudo, e nas áreas mais 

altas, o clima Cfb (temperado, com verão ameno) (ALVARES et al., 2013). A precipitação no 

SO/PR é influenciada principalmente pelo relevo. As regiões mais altas, próximas à divisa com 

o estado de Santa Catarina (SC), registram médias anuais de até 2.170 mm, onde predomina a 

FOM, enquanto as porções mais baixas, próximas ao rio Iguaçu, registram média de até 1.920 

mm, onde predomina a FES (GALVÃO; AUGUSTIN, 2011; CALDANA et al., 2019). 

Conforme dados históricos da estação meteorológica de Francisco Beltrão (IAPAR, 

2019), a temperatura média anual é de 19,2°C (média máxima = 26°C e média mínima = 14°C), 

sendo o verão chuvoso, com temperatura média de 24,2°C, e o inverno geralmente seco, com 

temperatura média de 15,1°C, sujeito às geadas. Janeiro apresenta média acumulada de 190,7 

mm mensais e fevereiro, 170 mm, enquanto os meses de julho e agosto apresentam a menor 

média acumulada mensal, 132,1 e 112,1 mm, respectivamente (IAPAR, 2019), conforme ilustra 

a FIGURA 7. 
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FIGURA 7 - DISTRIBUIÇÃO ANUAL DAS MÉDIAS MENSAIS DE TEMPERATURA (°C) E DE 
PRECIPITAÇÃO ACUMULADA (mm) (1974 – 2018) E PRECIPITAÇÃO ACUMULADA (2018): 

ESTAÇÃO METEOROLÓGICA DE FRANCISCO BELTRÃO – PR 

 
FONTE: IAPAR (2019). ORG: O autor (2021). 

 

Conforme explicam Grimm, Ferraz e Gomes (1998), no SO/PR os valores 

relativamente elevados de chuva, principalmente na primavera, estão associados aos 

aglomerados convectivos de mesoescala, sistemas de instabilidade que tipicamente se originam 

no Noroeste da Argentina e do Paraguai e se deslocam pelo Sul/BR, com chuvas intensas, 

deslocamento rápido e duração de pouco mais que um dia. 
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3 REVISÃO DE LITERATURA 

 

3.1 REDE DE DRENAGEM 

 

Rede de drenagem é um sistema de rios e corpos d’água interligados que confluem até 

o canal principal, resultando em leito único no seu exutório (MEINZER, 1923). A disposição e 

as características gerais da rede de drenagem refletem a combinação de propriedades do terreno 

(topografia, solo, litologia e estrutura geológica), da cobertura vegetal e da atuação do clima ao 

longo de sua evolução (LOPEZ; CAMARASA, 1999). 

As bacias hidrográficas são sistemas hierárquicos conectados na direção do fluxo, que 

diferem da rede de drenagem por apresentarem área de captação própria, delimitada por linhas 

divisoras de fluxos, podendo ou não apresentarem rios e nascentes (BAND, 1999). Rios são 

conceituados por Riccomini, Giannini e Mancini (2001) como cursos naturais de água doce, 

com canais definidos e fluxo permanente ou sazonal para o oceano, lago ou outro rio.  

Horton (1945) propôs um sistema de classificação para a rede de drenagem baseado 

na ordenação dos rios partindo dos seus afluentes. Adaptando a proposta de Horton (1945), 

Strahler (1952) denominou rios de primeira ordem como aqueles que não apresentam 

tributários; de segunda, aqueles formados pela confluência de dois rios de primeira; de terceira, 

aqueles formados por dois rios de segunda, e assim sucessivamente (FIGURA 8). Quanto mais 

elevada a ordem do rio, maior é a probabilidade de ele ser perene, ou seja, permanente (JUSTI 

JUNIOR; ANDREOLI, 2015). 

 
FIGURA 8 – BACIA HIDROGRÁFICA HIPOTÉTICA MOSTRANDO A ORDEM FLUVIAL: 1 – PRIMEIRA 

ORDEM; 2 – SEGUNDA ORDEM; 3 – TERCEIRA ORDEM 

 
FONTE: Nascimento et al. (2015). 
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Os rios diferem dos canais de drenagem ou de escoamento, uma vez que o canal é a 

estrutura física de suporte à hidrografia, que recebe água e sedimentos das vertentes, 

transportando-os para áreas mais baixas. Quando interligados e cumprindo o papel de sistema 

de escoamento, os canais integram a rede de drenagem e interagem com a vertente na definição 

da velocidade dos fluxos e na esculturação das vertentes por processos de incisão (lateral e 

vertical) e agradação (KIRKBY, 1993). 

Dependendo das características climáticas e do terreno, os rios que compõem a rede 

de drenagem podem apresentar oscilações naturais de fluxos variáveis em escala de tempo 

relativamente à presença de água no canal por horas, dias, estações, anos ou períodos mais 

longos (ROCHA, 2010). A duração, a frequência, o tempo, a previsibilidade do fluxo e a 

presença de água ou condições saturadas são usados para classificar a drenagem (UYS; 

O'KEEFFE, 1997). 

Do ponto de vista hidrológico e do regime de fluxo, existem diversas definições e 

subdivisões, sendo comumente encontrados na literatura, entre outros, os termos perene, 

permanente, temporário, intermitente, efêmero e sazonal, de acordo com diferentes 

classificações em termos de fluxo, secagem e periodicidade (UYS; O'KEEFFE, 1997). 

Os autores referidos no QUADRO 1 apresentam convergências e divergências em 

relação a alguns conceitos utilizados para definir o regime de fluxo. Citam-se como exemplos 

a resolução nº 141 do Conselho Nacional de Recursos Hídricos - CNRH (2012) e Justi Junior e 

Andrioli (2015), os quais apontam que o rio perene não seca. Por outro lado, a definição de rio 

perene dada por Fritz et al. (2013) aponta a possibilidade de o rio perene secar em períodos de 

seca extrema. Em convergência, Hooshyar (2017, p. 121), ao definir rios perenes como aqueles 

que “em anos normais, fluem durante todo o tempo”, também abre a possibilidade de os rios 

que secam continuarem sendo classificados como perenes.  

Fritz et al. (2013) utilizam o conceito de rio temporário para aquele que seca 

recorrentemente, subdividindo-o em intermitente e efêmero, enquanto a maioria dos autores 

utiliza o termo temporário como sinônimo de intermitente. Entre as bibliografias consultadas 

(QUADRO 1), o rio efêmero não apresenta grande divergência na sua definição, o que não 

implica facilidade em sua identificação em campo, conforme apontado por Martini (2020). 

Dentre as definições, chama atenção a de Meizer (1923), que estabelece como efêmero aquele 

que flui continuamente durante período de pelo menos um mês. 
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QUADRO 1 – CLASSES E CONCEITOS DE RIOS CONFORME O REGIME DE FLUXO 

 
 
 
 
Meinzer 
(1923) 

 
Perene 

É, geralmente, alimentado em parte por fontes, e suas superfícies superiores 
geralmente ficam abaixo do nível freático nas localidades pelas quais fluem 
continuamente. 

 
Intermitente  

É aquele que flui durante períodos prolongados, e seu caráter intermitente é, 
geralmente, devido às flutuações do nível freático e das fontes superficiais. O 
termo pode ser arbitrariamente restrito a fluxos ou trechos de fluxos que fluem 
continuamente durante períodos de pelo menos um mês. 

 
 
Efêmero 

É aquele que flui apenas em resposta direta à precipitação e não recebe água 
das nascentes e nenhum suprimento contínuo de outra fonte de superfície. Seu 
canal está sempre acima do nível freático. O termo pode ser arbitrariamente 
restrito aos fluxos ou trechos de fluxos que não fluem continuamente durante 
períodos de até um mês. 

 
Resolução 
nº 141/12 
CNRH 
(2012) 
 

 
Perenes 

Corpos de água lóticos que possuem naturalmente escoamento superficial 
durante todo o período do ano. 

 
Intermitentes 

Corpos de água lóticos que naturalmente não apresentam escoamento 
superficial por períodos do ano. 

 
Efêmeros  

Corpos de água lóticos que possuem escoamento superficial apenas durante ou 
imediatamente após períodos de precipitação. 

 
 
 
 
Fritz et al. 
(2013) 

Perenes ou 
permanentes 

Aqueles que não sofrem secagem, fora da seca extrema, são chamados de 
perenes ou permanentes.  

 
Temporários 

Aqueles que sofrem secagem recorrente (sem água no canal), os quais podem 
ser amplamente divididos em intermitentes ou efêmeros. 

 
Intermitentes 

Aqueles que possuem fases seca e úmida (aquática), são um tanto previsíveis no 
tempo (por exemplo, sazonais) e têm água subterrânea como fonte principal 
(isto é, a elevação do leito da massa de água é sazonalmente abaixo do nível 
freático). 

 
Efêmeros 

Aqueles que fluem apenas em resposta imediata aos eventos hidrológicos, tais 
como grandes tempestades; eles têm fases aquáticas curtas, geralmente menos 
previsíveis, e derivam água da precipitação direta, escoamento superficial e/ou 
interfluxo após precipitação ou derretimento da neve. 

 
 
 
 
Justi 
Junior e 
Andrioli 
(2015) 

 
Perenes 

Apresentam fluxo durante todo o ano, normalmente alimentados por água do 
nível freático, ou seja, efluentes. Apresentam calha bem definida, com leito 
abaixo do nível freático na maior parte do ano, sendo a água subterrânea a 
principal fonte geradora do fluxo. 

 
 
Intermitentes 

São aqueles que contêm água de forma sazonal, geralmente condicionados à 
situação climática do local em que se inserem. São canais normalmente bem 
definidos, que contêm água apenas em parte do ano, geralmente quando seu 
leito está abaixo da superfície piezométrica ou do nível freático, sendo seu fluxo 
fortemente influenciado por águas pluviais. 

 
Efêmeros 

São linhas do terreno pouco definidas, que apresentam fluxo de água apenas 
durante e logo após uma chuva, ou seja, como resposta direta à precipitação, 
permanecendo secos no restante do ano. 

 
 
Hooshyar 
(2017) 

Perenes São aqueles que, em anos normais, fluem durante todo o tempo e são mantidos 
por descargas de águas subterrâneas. 

Intermitente 
ou sazonal 

São aqueles que fluem durante certas épocas do ano, recebendo água de fontes 
superficiais, tais como do derretimento da neve ou de águas subterrâneas. 

 
Efêmero 

São aqueles que fluem apenas em resposta direta à precipitação sem fluxo 
contínuo da superfície. 

ORG.: O autor (2021) 

 

Para Martini (2020), não existem propriamente rios efêmeros ou intermitentes, mas, 

sim, continuum de trechos em que a vazão perdura mais ou menos tempo no período entre 

chuvas. Para exemplificar, o autor recorre à FIGURA 9. Nela, no trecho mais à montante do 
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curso da água, o nível freático não atinge posição topográfica que permite fluxo subterrâneo de 

água para o canal, significando que esse trecho apenas conduz água de escoamento superficial. 

 
FIGURA 9 – POSIÇÃO DO NÍVEL FREÁTICO EM FUNÇÃO DO REGIME PLUVIOMÉTRICO E 

MANUTENÇÃO DA VAZÃO EM TRECHOS DE UM RIO 

 
FONTE: Martini (2020). 

  

A depender do regime de chuvas, a posição em que tem início o fluxo de água no canal 

pode estar mais à montante ou à jusante, implicando que se pode tomar como efêmero o trecho 

com vazão intermitente. Na realidade, em alguns ecossistemas naturais, é a própria vegetação 

arbustiva ou arbórea que demarca essa linha, haja vista que é a oferta mais abundante de água 

no solo que permite o estabelecimento de espécies com maior demanda hídrica (MARTINI, 

2020). 

Com a variação do nível freático entre as estações do ano hidrológico, eventualmente 

pode ocorrer a migração do local de exfiltração da mesma nascente, normalmente resultante de 

contatos da rocha com o manto de intemperismo. Assim, as nascentes podem “descer” a 

vertente no período de estiagem. Na maioria das vezes, esse fenômeno ocorre em canais de 

drenagem que se estendem a montante do local de exfiltração, na forma de ravinas ou sulcos 

erosivos (FELIPPE; MAGALHÃES JUNIOR, 2014). 

É especialmente difícil definir conceitualmente e identificar em campo o regime de 

fluxo do rio intermitente, uma vez que, em época de estiagem, ele se apresenta seco, havendo 

risco de ser confundido com efêmero. Por outro lado, em período chuvoso, há risco de confundi-
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lo com o rio perene, visto que ambos irão apresentar fluxo de água nesse período (JUSTI 

JUNIOR; ANDRIOLI, 2015). 

O uso de parâmetros geomorfométricos obtidos por meio de VANT (veículo aéreo não 

tripulado) pode auxiliar na identificação do regime de fluxo dos canais. A partir de MDEs 

gerados por VANT no Oeste do Paraná, Brasil, Paz e Sampaio (2021) identificaram, como 

sensíveis para diferenciar bacias de primeira ordem perenes de intermitentes, os parâmetros: 

área, índice de concentração de rugosidade, plano de curvatura, índice topográfico de umidade 

e índice de vazio. Entretanto, o uso de VANT possui limitações para abranger grandes áreas. 

Com relação aos conceitos aqui discutidos, a pesquisa utilizará as definições do CNRH 

(2012) e de Justi Junior e Andrioli (2015), por serem as que mais se adequam às características 

encontrados no Sudoeste do Paraná (SO/PR) e por não dependerem de série histórica 

fluviométrica para realizar sua classificação.  

  

3.2 MAPEAMENTO DA REDE DE DRENAGEM 

 

A rede de drenagem é elemento fundamental para os estudos geográficos, sobretudo 

nas análises geomorfológicas e hidrológicas e no planejamento e gestão dos recursos naturais 

(MARION; SAMPAIO, 2018). Apesar de sua relevância, Sampaio e Augustin (2014) alertam 

para o fato de a rede de drenagem ser, em geral, o elemento que apresenta as mais significativas 

imprecisões em uma base cartográfica, em função de fatores diversos que interferem em seu 

processo de produção. Dessa forma, faz-se necessário realizar as correções, pois a omissão 

desses erros resulta em problemas, interferindo na correta e adequada gestão territorial, 

conforme demonstrado por Sousa e Sampaio (2018). 

O mapeamento da rede de drenagem é tradicionalmente realizado pela vetorização a 

partir da restituição aerofotogramétrica, em que questões teoricamente simples, tais como a 

determinação da quantidade e extensão dos rios de primeira ordem (da nascente à primeira 

bifurcação), apresentam grande subjetividade em sua representação cartográfica (MARION; 

SAMPAIO, 2018). Além disso, pode haver interferências de fatores humanos, tal como baixa 

acuidade visual e experiência e nível de preparação do fotointérprete (LOCH, 2001). Marchetti 

e Garcia (1989) ressaltam que o fotointérprete é ele próprio, frequentemente, o fator que exerce 

maior influência sobre as informações que extrai das fotografias. 

Como resultado, frequentemente são encontradas descontinuidades nas bases 

cartográficas oficiais, que geralmente são associadas às faixas de voos aerofotogramétricos, às 

faixas de mapeamento com diferentes datas de aquisição de dados ou aos limites estabelecidos 
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pela articulação das cartas topográficas (SAMPAIO, 2008). A exemplo disso, a FIGURA 10 

apresenta o mapeamento hidrográfico oficial do estado Paraná produzido em escala 1:50.000 

(INAPAR, 2011), em que se notam, principalmente em sua área central, descontinuidades da 

rede de drenagem em função dos limites estabelecidos pela articulação das folhas. 

 
FIGURA 10 – MAPEAMENTO HIDROGRÁFICO OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ PRODUZIDO NA 

ESCALA 1:50.000 

 
FONTE: INAPAR (2011). 

 
Ao inferir a qualidade do material cartográfico em diferentes escalas para análise da 

rede de drenagem, Krumbein e Shreve (1970 apud BAND, 1993, p. 14-15) realizaram uma série 

de testes estatísticos e observaram que, enquanto alguns erros de mapeamento decrescem com 

a experiência do operador, outros persistem, mesmo quando realizados por técnicos com larga 

experiência. Por isso, Band (1993) afirma que o mapeamento da rede de drenagem é um 

procedimento com alto grau de subjetividade e alerta para a necessidade de se buscarem novos 

recursos para melhoria de sua representação. 

Com o advento das geotecnologias e os avanços dos sistemas de informações 

geográficas (SIGs), vários esforços foram realizados para incorporar aos SIGs, ferramentas que 

permitissem a extração automática da rede de drenagem a partir de MDEs. Essa, conforme Lin 

et al. (2006), tornou-se o método mais popular para cálculos geomorfológicos e para obter 
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informações hidrológicas, pois ameniza a demanda de trabalho manual e a subjetividade dessas 

atividades (VALERIANO, 2008). 

Entretanto, os MDEs podem apresentar diversos tipos de erros e incertezas, os quais 

se refletem nos dados obtidos (ZHOU; WANG; PILESJO, 1998). Os algoritmos utilizados na 

extração automática também influenciam nos erros, uma vez que cada algoritmo irá apresentar 

imprecisões específicas (POGGIO; SOILLE, 2011), conforme apontam Lin et al. (2006), ao 

avaliarem os efeitos dos algoritmos em função da morfologia do terreno e da escala no 

mapeamento da rede de drenagem. 

Entre os MDEs mais utilizados para a extração automática da rede de drenagem, 

encontram-se os produtos da shuttle radar topography mission (SRTM), que geraram MDEs 

com pixel de 90 e 30 m de resolução (TOMAZONI et al., 2011). Ao comparar redes de 

drenagem extraídas automaticamente a partir de dados SRTM com resolução espacial de 90 m, 

por diversos métodos, Sampaio (2008) e Tomazoni et al. (2011) constataram que essa resultou 

em valores de acurácia inferiores aos obtidos por processos de fotointerpretação. 

Fernández et al. (2012) observaram que os resultados derivados da aplicação do 

mesmo algoritmo em bacias hidrográficas distintas podem conduzir a mapeamentos com 

melhor ou pior acurácia. Ainda conforme os autores, os resultados da extração automática a 

partir de MDEs são diretamente influenciados pelo tipo de dado utilizado, pelo nível de 

processamento e pela complexidade topográfica, variando muito em função do limiar adotado, 

responsável pela área mínima necessária para a definição de um canal. 

Os métodos baseados na definição de limiar da área de contribuição são muito simples 

de aplicar e, por isso, muito populares (LIN et al., 2006). No entanto, em regiões com diferentes 

padrões geomorfológicos, a escolha de um único limiar para representar toda a região não é 

adequada, podendo gerar redes de drenagem com densidades divergentes da real. Por isso, 

Banon et al. (2013) defendem a incorporação de mais parâmetros ao definir o limiar, tais como 

declividade e curvatura vertical e horizontal. 

Bueno (2016) utilizou técnicas de inteligência artificial baseadas em atributos 

morfométricos, geologia, geomorfologia, hidrogeologia e solos no processo de extração 

automática, melhorando a acurácia do mapeamento da rede de drenagem do rio Mutum-Paraná, 

em Rondônia (RO). Entretanto, os parâmetros foram calibrados para a referida área de estudo 

e, caso sejam aplicados em outras áreas, devem ser recalibrados.  

Com o emprego de técnicas de mineração de dados e apoio em classificadores da 

categoria árvore de decisão, Banon et al. (2013) propuseram uma metodologia para extração 

automática da rede de drenagem capaz de representar áreas com diferentes padrões 
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geomorfológicos. Para isso, utilizaram dados SRTM, dezoito atributos morfométricos e cinco 

atributos baseados na direção de fluxo. Conforme o algoritmo utilizado, a porcentagem de 

acerto variou entre 92,58% e 93,64%, sem que se tenha realizado a validação de campo, o que 

poderia alterar a porcentagem de acerto. 

Para a extração de corpos d’água a partir de imagens de satélite, Paul, Tripathi e Dutta 

(2017) testaram diferentes técnicas de classificação supervisionada e limiares em imagens 

provenientes dos satélites LISS-III, AWIFS e Landsat 8 em três áreas distintas de estudo. 

Ambos os classificadores apresentaram boa acurácia nas três fontes de imagens e áreas testadas, 

com destaque para os classificadores supervisionados. No entanto, a metodologia não é 

aplicável a rios de ordem hierárquica inferior, como os de primeira e os de segunda ordem. 

Walker, Smigaj e Jovanovic (2019) apontam as imagens Landsat e MODIS como de 

resolução espaço-temporal insuficiente para detectar fluxo em rios efêmeros. Por isso, os 

autores testaram a variação do NDWI (normalized difference water index) a partir de imagens 

Sentinel-2, que possuem melhor resolução, entre as estações úmida e seca. Apesar de os autores 

constatarem a eficiência da metodologia para avaliar a frequência do fluxo de rios efêmeros na 

África do Sul, sua aplicação se restringe aos rios com extensão acima da resolução espacial das 

imagens Sentinel, ou seja, 10 m. Por isso, também não é aplicável à drenagem de primeira 

ordem. 

A tecnologia LiDAR (light detection and ranging) é capaz de fornecer dados 

topográficos em resolução submétrica com potencial para o mapeamento da rede de drenagem, 

uma vez que na faixa do NIR a água apresenta forte absorção da energia luminosa (JENSEN, 

2009). Hooshyar (2017) analisou os controles hidrológicos nas redes de drenagem extraídos 

automaticamente de MDEs de alta resolução (1 m) obtidos com dados LiDAR em três bacias 

hidrográficas na Califórnia, Estados Unidos. O autor verificou que os canais apresentam 

diferentes assinaturas geomorfológicas, conforme o regime de fluxo, o que ajuda a entender os 

processos hidrológicos e no mapeamento da rede de drenagem. 

 

3.2.1  Avaliação da acurácia do mapeamento da rede de drenagem 
 

Acurácia é o grau de proximidade de uma estimativa com seu parâmetro ou valor 

verdadeiro (MIKHAIL; ACKERMANN, 1976). Ao utilizar a rede de drenagem em estudos 

ambientais, o pesquisador deve ter conhecimento de sua acurácia, o que implica avaliar a 

qualidade da rede de drenagem antes de utilizá-la, mensurando o quanto ela se aproxima da 

realidade. 
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Fonseca e Augustin (2014) ressaltam a importância da verificação em campo do 

mapeamento da rede de drenagem, face aos erros encontrados em função de equívocos no 

traçado incorreto da rede de drenagem e na quantificação e localização da drenagem de primeira 

ordem e nascentes em bases cartográficas. Por isso, Lima e Cunha (2014) afirmam que atualizar 

redes de drenagem de cartas topográficas antes de utilizá-las em estudos que dependam do 

mapeamento, tornou-se um procedimento fundamental. 

Sousa e Sampaio (2018), ao mensurarem a acurácia do mapeamento da rede de 

drenagem em duas bacias hidrográficas, com vista a avaliar os efeitos dos erros de omissão e 

comissão sobre as áreas de preservação permanente (APP) ao longo da drenagem de primeira 

ordem e nascentes, constataram acurácia de 50,65% para a primeira bacia e de 64,63% para a 

segunda, caracterizando erros de integridade no mapeamento. Apesar dos inúmeros trabalhos 

produzidos em vários estados brasileiros com utilização de bases cartográficas disponíveis em 

meio digital, é preciso atenção aos erros, já que essas bases ainda demandam validação em 

campo. 

Em Piracicaba, São Paulo (SP), Bosquilia et al. (2016) averiguaram em campo 47 

nascentes mapeadas em carta topográfica na escala 1: 10.000. Dessas, identificaram apenas 33, 

e uma nascente encontrada não estava mapeada, o que corresponde à acurácia de 70,2%. 

Segundo os autores, além dos erros de omissão e comissão, a posição incorreta das nascentes 

também afetou o grau de acurácia do mapeamento da rede de drenagem. 

Lima e Cunha (2014) comparam a realidade de campo com a drenagem da carta 

topográfica e a drenagem extraída automaticamente a partir de MDEs, numa bacia de 465 km² 

e de 5ª ordem fluvial. Dos 223 canais mapeados na carta topográfica, todos tiveram correlação 

com os 475 canais derivados da extração automática, o que corresponde à conformidade de 

47,05% em relação à carta topográfica. Em comparação com a verificação de campo, os autores 

constataram conformidade de 82,9% em relação à carta topográfica e de 56,63 % em relação à 

extração automática, demonstrando que ambas as bases apresentavam erros. 

Andrades Filho, Zani e Gradella (2009) analisaram redes de drenagem, extraídas 

automaticamente a partir de MDE com a drenagem da carta topográfica, em dois 

compartimentos distintos do relevo em Aquidauana, Mato Grosso do Sul (MS). Os autores 

apuraram percentual de conformidade em torno de 65% no setor de planalto e de apenas 15 % 

na planície, evidenciando a influência do relevo. 

Bueno (2016) analisou a acurácia do mapeamento da rede de drenagem na bacia 

hidrográfica do rio Mutum-Paraná em RO. O autor verificou que a completude da base 

cartográfica (erros de omissão e/ou excesso) era de 62,94% e que a acurácia temática (acurácia 
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de atributos, no caso, a correta ordem dos rios) era de 67,72%, visto que 162 trechos foram 

mapeados de forma errônea e não correspondiam à drenagem de primeira ordem.  

Tomazoni et al. (2011) avaliaram o potencial de uso dos MDEs dos produtos SRTM e 

ASTER GDEM (global digital elevation map) na extração automática da drenagem. Os autores 

verificaram a existência de grande lacuna, principalmente no que se refere à representação dos 

rios de primeira e de segunda ordem, e sugeriram que esses produtos não sejam utilizados para 

extração da rede de drenagem em escala maior do que 1: 100.000. Fernández et al. (2012) 

constataram o mesmo para dados Topodata. 

Ao extraírem a rede de drenagem a partir de bases cartográficas nas escalas 1: 25.000 

e 1: 10.000 em Taiwan, com uso de diferentes limiares e comparação a partir de índices de 

similaridade, Lin et al. (2006) constataram a omissão de 43% da rede de drenagem na base 1: 

25.000 e superestimação nas redes extraídas da base 1: 10.000.  

Bases cartográficas com erros devido ao não mapeamento (erro de omissão) ou 

inclusão de forma equivocada (erro de comissão), quando utilizadas como instrumentos para 

planejamento territorial, zoneamento, mapeamento de uso e cobertura da terra e estudos sobre 

efeitos da ação antrópica e das alterações climáticas sobre a rede de drenagem, induzem aos 

equívocos na tomada de decisão e interpretação dos fenômenos pesquisados, comprometendo 

os resultados dos trabalhos nelas alicerçados (MARION; SAMPAIO, 2018). 

 

3.3 VEGETAÇÃO 

 

3.3.1 Características morfológicas e fisiológicas 
 

Fotossíntese é o processo utilizado por plantas e outros organismos para converter 

energia luminosa em energia química, liberada posteriormente para alimentar as atividades dos 

organismos. A energia química, sintetizada a partir de dióxido de carbono e água, é armazenada 

em moléculas de carboidratos como açúcar (VIEIRA et al., 2010). Por depender de energia 

luminosa, a fotossíntese tem início quando a radiação eletromagnética (REM) solar atinge os 

cloroplastos, organela presente nas células das folhas que contém substância pigmentosa verde 

conhecida como clorofila. Nesse processo, a REM referente à região do visível é absorvida em 

comprimentos de onda e intensidades que dependem da quantidade e da qualidade do pigmento 

fotossintético (SANO et al., 2019). 

Para Moreira e Assunção (1984), a folha merece destaque especial entre os 

componentes da planta, pois é nela que se realiza a fotossíntese. Sua organização – forma, 
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posição e estrutura - está adaptada para o melhor aproveitamento dos raios solares, do ar e da 

água, necessários à realização do processo fotossintético, o que torna relevante o tratamento 

dos fatores envolvidos na interceptação, absorção e reflexão da luz solar pelas folhas. A 

fotossíntese é facilmente vulnerável quando a planta sofre a ação de estresse e, em resposta, 

apresenta sintomas de alterações nos aspectos morfológicos e fisiológicos (SANO et al., 2019). 

Os fatores morfológicos são os mais importantes e estão relacionados à organização 

espacial das folhas, ou seja, elementos envolvidos na captação da luz. Citam-se como exemplos, 

a densidade de cobertura vegetal, a distribuição horizontal das folhas – que se refere a quanto 

de solo elas cobrirão –, e o ângulo de inserção foliar – que regula o grau de penetração da 

radiação no interior da copa da planta (MOREIRA, 2007). 

Os fatores fisiológicos são de ordem funcional. Assim, por exemplo, quando 

determinada planta é submetida às condições de déficit hídrico, ocorrem mudanças nas reações 

bioquímicas (fechamento dos estômatos, com perda menor de água e diminuição na taxa 

fotossintética devido à menor absorção do CO2), na tentativa de contornar essa situação-

problema (FURLANETTO; SILVA, 2017). O déficit hídrico ocorre quando todo o conteúdo de 

água de um tecido ou célula se encontra abaixo da capacidade de maior estado de hidratação, 

devido à redução da disponibilidade de água no solo (SANTOS; CARLESSO, 1998). 

 

3.3.2 Tolerância às variações hídricas e de temperatura  
 

No ecossistema, as espécies de plantas podem diferir em seus limites de tolerância ao 

estresse, dependendo de sua história de vida, estrutura das raízes ou proveniência 

(SILVERTOWN; ARAYA; GOWING, 2015), o que enseja cada espécie poder responder de 

forma diferente às variações da temperatura e de disponibilidade hídrica (BARRON et al., 

2014). Geralmente, as espécies da formação ribeirinha são adaptadas às condições durante todo 

o ano de alta umidade do solo e intolerantes às condições de solo seco e, como tal, estão 

concentradas espacialmente perto de canais ou nascentes onde persiste alta umidade do solo; 

quando essa se torna limitante, elas fecham os estômatos e diminuem a regulação da troca de 

água e CO2 (comportamento isoídrico) (MCDOWELL et al., 2008). 

A floresta de galeria, por ser naturalmente sujeita às condições mais úmidas, onde o 

nível freático é mais raso, apresenta maior dificuldade em manter o equilíbrio em condições de 

seca, devido a maior parte do seu sistema de raízes estar restrito às camadas superiores do solo, 

as quais não têm acesso às camadas mais profundas (ROSSATTO et al., 2013). Por outro lado, 

espécies de savana apresentam adaptações como a redução da assimilação de carbono devido a 
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um forte controle de condutância estomática, deciduidade do dossel e armazenamento de água 

nos tecidos do caule para lidar com longos períodos de seca (BERRY; BJÖRKMAN, 1980). 

A floresta estacional semidecidual (FES) encontrada na área de estudo tem como 

principal característica fisionômica o fato de 20 a 50% das árvores do dossel da floresta serem 

caducifólias, ou seja, perderem suas folhas ao entrarem em repouso fisiológico na estação 

desfavorável mais seca ou fria, ocasionando perda de biomassa aérea da vegetação na referida 

estação (RODERJAN et al., 2002; IBGE, 2012). Em áreas de FES, a riqueza de espécies tende 

a aumentar em regiões de regime hídrico estável, favorecendo o estabelecimento e crescimento 

de indivíduos de grande porte que, por sua vez, tornam o ambiente propício às populações com 

altas densidades de espécies clímax tolerantes à sombra (SOUZA et al., 2017). 

As florestas sazonais são tipologias que possuem como característica principal a 

correlação entre a deciduidade foliar e a estacionalidade. Em zonas tropicais, a deciduidade 

foliar é caracterizada pelo estresse hídrico que essa floresta passa por alguns meses durante o 

ano (IBGE, 2012). Já em regiões subtropicais, os estudos de fenologia realizados com essas 

florestas têm demonstrado que elas estão relacionadas com mudanças na temperatura e no 

fotoperíodo, ou seja, tempo de exposição à luz, e atingem maior intensidade entre o final de 

agosto e o início de setembro (ATHAYDE et al., 2009). Na área de estudo, a queda das 

temperaturas e do fotoperíodo (inverno) coincidem com o período de redução das chuvas. 

Ao monitorarem 10 espécies arbóreas típicas do dossel da floresta estacional 

semidecidual, em Misiones/Argentina, Di Francescantonio et al. (2020) identificaram 

mudanças na fenologia foliar, em nove delas em decorrência das variações das temperaturas, 

em sete devido às variações do fotoperíodo e em quatro às variações da precipitação. O conjunto 

de espécies estudadas mostrou-se capaz de usar os seus reservatórios de água localizados nos 

troncos principais e ramos durante a fase sem folhas, provavelmente para desenvolver novas 

folhas durante a expansão foliar. Isso lhes asseguraria certa independência fenológica em 

relação à chuva. No entanto, a capacidade de carga desses reservatórios não depende apenas 

das características morfofisiológicas dos tecidos, mas também da disponibilidade de água no 

solo. Assim, a modificação no padrão de precipitação pode afetar a capacidade de 

armazenamento e o uso desses reservatórios. 

 

3.3.3 Florestas associadas à drenagem: discussão nomenclatural 
 

As florestas presentes ao longo de rios e no entorno de nascentes têm características 

vegetacionais definidas por complexa interação de fatores dependentes das condições 
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ambientais ciliares (CROW; BAKER; BARNES, 2000). Kobiyama, Mota e Corseuil (2008) 

apontam a existência de enorme diversidade terminológica para referir essas áreas: floresta 

ciliar, floresta ripária, mata aluvial, floresta de várzea, mata ciliar, floresta de brejo, floresta de 

galeria, vegetação ripária, formação ribeirinha e zona ripária. Além disso, para os mesmos 

termos, são encontradas definições distintas. 

Ao comparar diferentes vocábulos utilizados e suas respectivas definições, os autores 

optaram por utilizar o termo zona ripária: 
 
Comparando “mata” e “floresta”, observa-se que o termo mata é mais utilizado para 
o aspecto geral de vegetação e, literalmente, mais empregado que vegetação. Neste 
caso, floresta já implica existência de árvores de grande porte, e também dá uma 
conotação mais científica do que mata. Vegetação é um termo geral que inclui não 
somente floresta, mas também arbustos e gramíneas. O termo “ciliar” é originado de 
cílios, significando então, proteção. Neste sentido, floresta utilizada para quebra-vento 
poderia ser mata ciliar também. Entretanto, ripária significa próximo ao corpo de 
água, e leva em consideração conceito de distância e água (KOBIYAMA; MOTA; 
CORSEUIL, 2008, p. 65). 
 

Rodrigues (2001) realizou uma revisão sobre esta terminologia e propôs nova base 

nomenclatural a fim de melhor caracterizá-las, designando o termo formação ribeirinha para 

qualquer formação florestal e fitogeográfica que ocorre ao longo dos rios, com drenagem bem 

definida ou mesmo difusa. Já que representam fisionomias distintas, condições ecológicas 

muito heterogêneas e composições florísticas diversas, com valores de similaridade baixos 

entre si, tendo em comum apenas o fato de ocorrerem em margem de rio de drenagem definida 

ou não, elas não constituem um tipo vegetacional único. Assim, o autor não recomenda a 

sinonimização dos termos de uso popular consagrado (floresta/mata ciliar, floresta/mata de 

galeria, floresta ripária e floresta de brejo, entre outros) para definir todas as florestas dessa 

condição. 

Na proposta, Rodrigues (2001) subdivide as formações ribeirinhas em: (1) formação 

ribeirinha com influência fluvial permanente, que está sobre solo permanentemente encharcado, 

com água superficial geralmente em movimento; (2) formação ribeirinha com influência fluvial 

sazonal, diretamente influenciada pela água, de forma claramente sazonal, por elevação do rio 

ou do nível freático; (3) formação ribeirinha sem influência fluvial, que, apesar de estar nas 

margens de rio, não é diretamente influenciada pela água, podendo ocorrer por tempo muito 

reduzido e com periodicidade não definida, como as formações que ocorrem em áreas marginais 

com grande desnível para o cursos da água (rios bem encaixados). Dessa forma, nesta pesquisa, 

adota-se o conceito de Rodrigues (2001) de formação ribeirinha, uma vez que o autor a utiliza 

para denominar a vegetação associada aos rios com influência fluvial tanto permanente quanto 

sazonal. 
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3.3.4 Delimitação de áreas ribeirinhas 
  

 As áreas ribeirinhas associadas à drenagem de primeira ordem fornecem valiosas 

funções do ecossistema (JAYASURIYA; GERMAIN; BEVILACQUA, 2018), embora a 

delimitação de sua extensão seja bastante complexa. 

A definição de largura ripária mínima depende de fatores como água subterrânea e 

hidrologia de inundação, habitat crítico de espécies; características estruturais das florestas 

ribeirinhas; gradientes controlados por características fisiográficas, como declividade; e grau 

de contraste entre as espécies da área ribeirinha e terras adjacentes. Essas são as características 

que definem a área funcional da vegetação (CROW; BAKER; BARNES, 2000; TIWARI et al., 

2016). As diretrizes de gerenciamento ribeirinho geralmente podem ser definidas de duas 

maneiras: largura variável, com base nas condições específicas do local, e largura fixa ou 

padrão, com base na distância da drenagem (TIWARI et al., 2016). 

Apesar da evidência baseada nas condições biofísicas de que a área ribeirinha é de 

largura variável, na maioria dos casos, a abordagem com utilização de buffer de largura fixa é 

mais difundida devido à facilidade de aplicação (JAYASURIYA; GERMAIN; 

BEVILACQUA, 2018). Ao compararem o buffer de 30 m com o de largura variável, definido 

a partir da área funcional, os autores não encontraram diferença significativa ao longo dos rios 

de primeira e de segunda ordem. Entretanto, à medida que a ordem do rio aumenta, o método 

com buffer de largura fixa de 30 m tende a subestimar a área de influência. Dessa forma, pela 

facilidade de uso e por não haver diferença significativa na drenagem de primeira ordem, nesta 

pesquisa, utiliza-se a largura fixa de 30 m. 

 

3.4 SENSORIAMENTO REMOTO DA VEGETAÇÃO 

 

3.4.1 A vegetação e sua interação com o espectro eletromagnético 
 

A interação da vegetação com o espectro eletromagnético se caracteriza em função das 

condições ambientais e de seu estágio de desenvolvimento fenológico, fortemente 

correlacionado ao processo de fotossíntese. Desse modo, o aproveitamento da radiação não é o 

mesmo em toda a extensão do espectro eletromagnético. Galvão et al. (2018) dividem o espectro 

eletromagnético em seis regiões espectrais: visível - subdividida em azul (blue), verde (green) 

e vermelho (red) (400 a 700 nm); borda do vermelho (red edge) (701 a 760 nm); infravermelho 

próximo -1 (near infrared - NIR1) (761 a 900 nm); infravermelho próximo - 2 (near infrared - 
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NIR2) (901 a 1.400 nm); infravermelho de ondas curtas - 1 (short wave infrared - SWIR1) 

(1.401 a 1.900 nm) e infravermelho de ondas curtas - 2 (short wave infrared - SWIR2) (1.901 

a 2.500 nm).  

Ao explicar o processo de fotossíntese, Moreira (2007) ressalta que as radiações 

correspondentes ao blue (450 a 500 nm) e ao red (650 a 720 nm) são as mais aproveitadas, por 

apresentarem baixa reflectância em decorrência das bandas de absorção da radiação, incidente 

pelos pigmentos da planta em 480 nm (carotenoides) e em 620 nm (clorofila). A energia em 

torno de 560 nm é menos aproveitada pela vegetação e, portanto, refletida, conferindo cor verde 

à vegetação sadia (MENESES; ALMEIDA, 2019). Quando a planta atinge a senescência ou é 

afetada por estresse, os pigmentos de clorofila diminuem, permitindo que os carotenos e outros 

pigmentos se tornem dominantes e alterem a resposta espectral. Estas plantas terão reflectância 

bem maior, principalmente nas faixas do green e no red do espectro, fazendo com que apareçam 

amareladas ou cloróticas. De fato, o aumento da reflectância no visível é a mais consistente 

resposta da reflectância foliar ao estresse (JENSEN, 2009), conforme pode ser observado na 

FIGURA 11. 

 
FIGURA 11 – COMPARAÇÃO DA RESPOSTA ESPECTRAL DA VEGETAÇÃO SADIA E ESTRESSADA 

(DIAGRAMA ESQUEMÁTICO) 

 
FONTE: Adaptado de Souza Filho et al. (2008). 

 

Na região do visível, a resposta espectral das folhas é influenciada, principalmente, 

pelos pigmentos encontrados nos cloroplastos, como clorofila (65%), carotenos (6%) e 



44 
 

xantofilas (29%), variando conforme a espécie (PONZONI, 2001). O pigmento clorofila, 

predominante na folha, é responsável pela fotossíntese, convertendo a energia das radiações do 

visível em energia química a ser utilizada pela planta. 

A diminuição da quantidade de água causa alterações no comportamento espectral e 

acarreta a degradação de proteínas e de pigmentos, o que torna as folhas menos aptas a absorver 

radiação eletromagnética na região do visível, resultando no aumento da porcentagem de 

reflectância (PONZONI; SHIMABUKURO; KUPLICH, 2012). 

Ao passar do espectro do visível para a região do NIR, ocorre aumento significativo 

na reflectância, em razão de a energia do NIR ser fortemente refletida pelas estruturas celulares 

internas da folha (XUE; SU, 2017). Jensen (2009) explica que, se as plantas absorvessem a 

energia do NIR com a mesma eficiência do visível, elas poderiam ser irreversivelmente 

danificadas, o que as faz refletir ou transmitir a energia dessa região. No espectro, essa mudança 

no comportamento do visível para o NIR ocorre no estreito intervalo de comprimento de onda 

de 701 a 760 nm (red edge), caracterizado por um rápido aumento da reflectância com o 

comprimento de onda (GALVÃO et al. 2018; SANO et al. 2019). 

No âmbito do NIR, a vegetação verde e sadia se caracteriza por alta reflectância, alta 

transmitância e baixa absortância, quando comparada ao visível. As folhas verdes absorvem 

pouca energia, apresentando alta reflectância causada pelo espalhamento resultante dos 

diferentes índices de refração do líquido intracelular e dos espaços intercelulares do mesófilo 

(MOREIRA, 2007).  

No SWIR, a reflectância diminui substancialmente. Jensen (2009) explica que isso 

ocorre devido à diminuição de água nos espaços de ar intercelular da planta, fazendo com que 

a energia do SWIR incidente nas folhas seja mais intensamente espalhada pelas interfaces das 

paredes celulares, principalmente de 1.500 a 1.800 nm e de 2.100 a 2.300 nm. 

Fatores externos à vegetação em si, como, por exemplo, disponibilidade de água, 

podem causar alterações na relação água/ar no mesófilo. Com a perda de umidade da folha, a 

reflectância aumenta, uma vez que a perda de água promove alteração na estrutura interna das 

folhas (PONZONI; SHIMABUKURO; KUPLICH, 2012). O grau de absorção de energia solar 

que incide na vegetação, na faixa do SWIR, ocorre em função da quantidade total de água 

presente na folha, a qual depende da porcentagem de umidade e da espessura da folha 

(MOREIRA; ASSUNÇÃO, 1984). 
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3.4.2 Interação da REM com os dosséis florestais 
  

Conforme Ponzoni (2002), o dossel é constituído não somente por um conjunto de 

folhas, mas também por muitos elementos da própria vegetação, tais como galhos, frutos e 

flores. Quando analisado o dossel, a reflectância na região do visível diminui com o aumento 

de camadas de folhas. Para um dossel ou subdossel homogêneo, assume-se que a densidade dos 

elementos da vegetação é uniforme, caracterizada pelo índice de área foliar (IAF), o qual 

representa a razão entre a área do elemento e a área no terreno (SANO et al., 2019). No âmbito 

do NIR, a reflectância aumenta com o acréscimo do número de camadas (normalmente 

representado pelo IAF) até atingir o ponto de saturação; enquanto, no SWIR, a dinâmica da 

reflectância é semelhante àquela verificada no visível (JENSEN, 2009).  

Ponzoni, Shimabukuro e Kuplich (2012) explicam que isso ocorre porque na região do 

visível a absorção da energia incidente sobre a folha é grande. Consequentemente, o aumento 

do número de folhas, como no caso do dossel, implica o aumento da presença de pigmentos, 

resultando em maior absorção de energia pela vegetação. O inverso ocorre na região do NIR, 

onde a absorção é mínima e o aumento de camadas de folhas implica acréscimo do 

espalhamento, com consequente aumento da reflectância da vegetação. Já na região do SWIR, 

o que explica a diminuição da reflectância em função do aumento de número de camadas é o 

acréscimo da oferta de água no conjunto, situação análoga a da maior oferta de pigmentos 

fotossintetizantes na região do visível (PONZONI; SHIMABUKURO; KUPLICH, 2012). 

De acordo com Sano et al. (2019), parâmetros biofísicos, como o IAF e a distribuição 

angular foliar (DAF), afetam diretamente a reflectância no visível pelos dosséis. Assim que ele 

atinge determinado valor, entre 2 e 3 aproximadamente, muito da radiação incidente é 

interceptado e absorvido pelas folhas, sem que o permanente aumento desse índice influencie 

a reflectância da vegetação. Por conseguinte, a reflectância na região do visível decresce quase 

que exponencialmente com o aumento do IAF, quando este assume valores entre 2 e 3. No 

âmbito do NIR, uma vez que a absorção é mínima, o aumento do IAF implica acréscimo do 

espalhamento e, consequentemente, da reflectância da vegetação. Por isso, o IAF apresenta 

correlação positiva com a reflectância da banda do NIR (BREUNIG et al., 2011). 

 

3.4.3 Relação entre dossel vegetativo e as imagens orbitais 
 

Nas imagens da região do visível, a reflectância do dossel se mostra baixa (tons de 

cinza escuros) em virtude da absorção de REM ocasionada pelos pigmentos fotossintetizantes; 
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em imagens da região do NIR, esse mesmo dossel apresenta alta reflectância (tons de cinza 

claros); e, em imagens do SWIR, a reflectância é intermediária (tons de cinza médios) (SANO 

et al., 2019). Segundo Gitelson et al. (2019), as variáveis que afetam a reflectância do dossel 

nem sempre são facilmente mensuráveis, uma vez que são influenciadas por fatores diversos, 

tais como (1) bioquímica (teor e composição de pigmentos foliares) e estrutura (estrutura foliar, 

IAF e DAF) do dossel e (2) características e fatores externos, como reflectância do fundo do 

solo, condições de irradiância solar e geometria do sensor solar-alvo.  

Ponzoni (2002) entende que essas variáveis não atuam isoladamente, uma vez que 

todos os fatores exercem sua influência concomitantemente, em cada região espectral. Assim, 

por exemplo, os níveis baixos de reflectância na região do visível, esperados para a cobertura 

vegetal, não se devem exclusivamente à absorção dos pigmentos existentes nas folhas, mas 

também às sombras projetadas entre elas, que dependem da geometria de iluminação, da 

distribuição angular das folhas e da rugosidade do dossel em sua camada superior (topo do 

dossel) (PONZONI, 2002). Dosséis mais homogêneos e com poucas aberturas tendem a ser 

mais isotrópicos. Por outro lado, em dosséis muito abertos, com clareiras e falhas, o efeito da 

sombra será mais acentuado e, por consequência, mais anisotrópico (BREUNIG, et al., 2015). 

 

3.5 ÍNDICES DE VEGETAÇÃO - IVS 

 

Índices de vegetação - IVs são gerados pela combinação matemática de duas ou mais 

bandas espectrais, detectadas por sensores geralmente na faixa do red e do NIR (WIEGAND et 

al., 1973). A razão para uso dessas duas bandas é o fato de apresentarem, respectivamente, 

baixos valores de reflectância devidos à absorção da REM pela clorofila e altos valores de 

reflectância devidos à estrutura interna das folhas verdes (SOLYMOSI; KÖVÉR; ROMVÁRI, 

2019). Essas faixas espectrais são as mais importantes no estudo da vegetação, uma vez que 

detêm mais de 90% da variação de sua resposta espectral (BARET; GUYOT; MAJOR, 1989). 

IVs podem ser calculados por razão simples ou normalizada, diferenciação, diferenças 

de proporções e somas e formação de combinações de dados espectrais, cuja função é realçar o 

sinal da vegetação e minimizar as variações na irradiância solar e os efeitos do substrato do 

dossel vegetal, amenizando os efeitos externos ao alvo (JACKSON; HUETE, 1991). 

Devido à importância das bandas do red e do NIR para os estudos da vegetação, os 

primeiros índices foram criados por meio de proporções simples baseadas nessas duas bandas 

espectrais para contrastar a diferença da vegetação com os demais objetos terrestres 

(ROSENDO; ROSA, 2005). Entretanto, não existe consenso na literatura acerca do(s) 



47 
 

criador(es) do primeiro IV. Segundo Ayanlade (2017), o primeiro IV foi o ratio vegetation 

index (RVI), também conhecido por simple ratio (SR), em 1968, por Birth e MacVey e, em 

1972, o vegetation index number (VIN), por Pearson e Miller. Sue e Xu (2017) apontam que o 

primeiro índice foi o RVI, criado em 1969 por Jordan. 

Jensen (2009) caracteriza os IVs como medidas radiométricas adimensionais que 

indicam a abundância relativa e a atividade da vegetação verde, incluindo o índice de área foliar 

(IAF); a porcentagem de cobertura vegetal; o teor de clorofila; a biomassa verde; a fração da 

radiação fotossinteticamente ativa absorvida e a produtividade (ZHAO et al., 2018). Dessa 

forma, os IVs realçam o comportamento espectral da vegetação e se correlacionam com seus 

parâmetros biofísicos (ROSENDO; ROSA, 2005). 

IVs representam medidas integrativas da atividade fotossintética da vegetação com 

variações estruturais do dossel, as quais são úteis no monitoramento, análise de séries temporais 

e estudos de detecção de mudanças (interanual e sazonal) (HUETE et al., 2002). Os autores 

também alertam que os valores obtidos podem ser afetados pelo solo, por ângulos solares e pela 

atmosfera, que interferem diferentemente em cada banda espectral e de acordo com o 

instrumento utilizado. Para os autores, quando calculados de dados obtidos sobre o mesmo alvo, 

mas com diferentes instrumentos, os resultados podem não ser os mesmos, devido às 

características e funções de respostas relativas de cada sensor (filtro de banda). 

O aumento da biomassa verde e da atividade fotossintética conduz ao aumento no IV. 

Por sua vez, o estresse hídrico causa redução nas taxas biofísicas da vegetação (fotossíntese e 

transpiração), as quais modificam sua resposta espectral e, dessa forma, o IV acaba refletindo 

essas mudanças. Por isso, os IVs têm sido amplamente utilizados para avaliar a degradação da 

vegetação, as características do ecossistema e as condições fisiológicas (ZHAO et al., 2018). A 

FIGURA 12 exemplifica a aplicação do NDVI a partir da energia refletida nas bandas do red e 

do NIR por uma planta em distintas situações. 
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FIGURA 12 – EXEMPLO DO CÁLCULO DO NDVI PARA UMA PLANTA EM DISTINTAS SITUAÇÕES 

 
 FONTE: Adaptado de Li, Tian e Ahamed (2014).  
 

Os IVs são classificados levando em consideração sua associação predominante com 

a estrutura da vegetação, bioquímica e fisiologia (GALVÃO et al., 2018). Dessa forma, os 

autores dividem os índices em: (1) intimamente relacionados ao esverdeamento e pigmentos 

foliares (clorofila e carotenóides) como o NDVI, EVI, SR e VARI - visible atmospherically 

resistant vegetation index; (2) associados ao conteúdo de água nas folhas/copa, como o NDWI, 

ou que indicam o estresse no dossel (alterações no pigmento), como o PSRI - plant senescence 

reflectance index; (3) que expressam eficiência no uso da luz, como o PRI – photochemical 

reflectance index; e (4) que mostram variações espectrais associadas à posição do comprimento 

de onda da borda do vermelho, que podem ser afetadas por alterações na concentração de 

clorofila ou no estresse hídrico, como o RENDVI. Por serem utilizados nesta pesquisa, serão 

detalhados apenas os índices NDVI, RENDVI e EVI. 

 

3.5.1 NDVI – normalized difference vegetation index 
 

NDVI é o índice mais aplicado nos estudos da vegetação (AYANLADE, 2017; SUE; 

XU, 2017; SOLYMOSI; KÖVÉR; ROMVÁRI, 2019). Esse índice foi criado por Rouse et al. 

(1973), a partir da normalização matemática, para melhorar a interpretação e a visualização das 

informações (equação 1). 

 

 (1) 
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Dessa forma, o NDVI varia entre -1,0 e +1,0, o que constitui vantagem prática para 

análise de seus resultados, quando comparado a índices não normalizados. Cita-se, como 

exemplo, o seu antecessor VIN, que é sempre positivo e tem intervalo matematicamente infinito 

(0 a infinito). A faixa do vermelho (red) no numerador do NDVI foi implantada para 

dimensionar os resultados, criando, assim, valores negativos (AYANLADE, 2017). 

O NDVI está diretamente relacionado à capacidade fotossintética devido às 

propriedades da vegetação verde e, portanto, à absorção de energia das copas das plantas. Desse 

modo, parâmetros como estresse hídrico podem ser monitorados com êxito através da análise 

dos seus valores (FURLANETTO; SILVA, 2017). No entanto, Gao (1996) adverte que, pelo 

fato de o NDVI ser baseado no espectro eletromagnético das bandas do red e do NIR, regiões 

de forte absorção pelas clorofilas e alta reflectância do dossel da vegetação, ele representa 

clorofilas e não conteúdo de água, sendo, para esse fim, de uso limitado. 

Xue e Su (2017) entendem que o NDVI não corrige os efeitos atmosféricos e tem faixa 

dinâmica curta, subestimando a vegetação esparsa devido aos efeitos do solo. Jackson e Huete 

(1991) apontam outro problema: a saturação quando a cobertura vegetal é densa, uma vez que 

as bandas do red e NIR têm peso igual na fórmula. 

 

3.5.2 RENDVI – red edge normalized difference vegetation index 
 

Em meados da década de 1990, com a incorporação de bandas além do red e do NIR, 

tais como a do green (GITELSON; KAUFMAN; MERZLYAK, 1996), a red edge 

(GITELSON; MERZLYAK; LICHTENTHALER, 1996), a do SWIR (GAO, 1996) e a termal 

(KOGAN, 1995), novos IVs foram propostos. 

Antes mesmo da aplicação do red edge em sistemas orbitais multiespectrais e 

hiperespectrais, Gitelson, Merzlyak e Lichtenthaler (1996), ao estudarem a reflectância de 

amostras foliares na faixa entre 680 e 750 nm, concluíram que ela é altamente correlacionada 

com o conteúdo de clorofila, o que pode tornar o índice pelo menos cinco vezes mais sensível 

à clorofila existente na vegetação. Assim, a substituição da banda do red pela red edge (faixa 

de transição entre o visível e o NIR) possibilitou a implementação do RENDVI (equação 2). 

  

 (2) 
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Ao testarem IVs, Barnes et al. (2017) encontraram o melhor desempenho na borda do 

vermelho do espectro eletromagnético (red edge) para estimar o teor de clorofila, pois, segundo 

os autores, essa região é conhecida por ser sensível às diferenças em seu teor, correlacionada 

positivamente com a capacidade fotossintética. 

 

3.5.3 EVI – enhanced vegetation index 
 

Quando a vegetação é esparsa, o índice usado é muito influenciado por parâmetros do 

solo e por fatores atmosféricos, o que ensejou, a partir dos anos 1990, a realização de pesquisas 

para criação de IVs que lidassem com essa questão (SUE; XU, 2017). Liu e Huete (1995) 

analisaram exaustivamente a interferência do solo e da atmosfera em IVs existentes e 

perceberam que a redução da interferência de um deles pode implicar o aumento do outro. 

Para eliminar os fatores perturbadores provenientes do solo e dos efeitos atmosféricos, 

Huete et al. (2002) criaram o EVI (enhanced vegetation index) a partir da combinação do SAVI 

(soil-adjusted vegetation index) com o ARVI (atmospherically resistant vegetation index). 

Devido à redução dos efeitos do substrato do dossel e da influência da atmosfera, o EVI 

aprimora o monitoramento da vegetação, pois trata-se de um índice não normalizado 

desenvolvido para melhorar o sinal da vegetação, otimizando a sensibilidade em regiões com 

alta quantidade de biomassa (HUETE et al., 2002; PAN; GAO; WANG, 2018).  

O EVI é determinado pela equação 3. 

 

 (3) 

 

Conforme Huete et al. (2002) o EVI possui um fator de ajuste para solos (L) e dois 

coeficientes (C1 e C2), que descrevem o uso da banda blue para correção da banda do red 

quanto ao espalhamento atmosférico por aerossóis. Os coeficientes de sua equação (C1, C2 e 

L) são determinados por valores empíricos, os quais assumem 6,0, 7,5 e 1,0, respectivamente. 

Dependendo do tipo de alvo, o fator L pode ser ajustado entre 1 e 0. A diminuição de L reduz 

a influência topográfica sobre áreas florestais, mas também a sensibilidade do EVI ao IAF 

(GALVÃO et al., 2016). 

Outro diferencial se refere à incorporação da faixa espectral do blue à equação do EVI 

com a finalidade de atenuar interferências atmosféricas, conforme proposto inicialmente por 

Kaufman e Tanré (1992) ao criarem o ARVI. Segundo os autores, a diferença entre a radiância 
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do comprimento de onda do blue e do red corrige o espalhamento atmosférico e a absorção de 

ozônio.  

 

3.5.4 Efeitos da geometria de iluminação e de visada nos IVs 
  

As imagens dos sensores remotos são obtidas por meio do registro da reflectância dos 

alvos. O Sol, fonte natural de radiação eletromagnética, possui grande importância para o 

sensoriamento remoto. A reflectância registrada pelos sensores depende, basicamente, da 

configuração geométrica da visada do sensor (satélite) e da fonte de iluminação (Sol). 

Como a maioria das superfícies dos recursos naturais não são isotrópicas, isto é, não 

há dominância da reflexão em dada direção e faixa espectral específica, os fatores de 

reflectância podem ser bidirecionais, conforme observável na FIGURA 13: dois, caracterizados 

pelo ângulo zenital solar (AZS) e ângulo azimutal solar (AAS) - geometria de incidência; outros 

dois, caracterizados pelo ângulo zenital de visada (AZV) e ângulo azimutal de visada (AAV) - 

geometria de visada/sensor (PONZONI; SHIMABUKURO; KUPLICH, 2012). Os efeitos das 

variáveis da geometria de aquisição de dados de sensoriamento remoto sobre as medidas de 

reflectância são sintetizados no QUADRO 2. 
 

FIGURA 13 – VARIÁVEIS DA GEOMETRIA DE AQUISIÇÃO DE DADOS QUE AFETAM AS MEDIDAS 
DE REFLECTÂNCIA 

 
FONTE: Adaptado de NOAA/USA (2014). 
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QUADRO 2 - EFEITOS DAS VARIÁVEIS DA GEOMETRIA DE AQUISIÇÃO DE DADOS DE 
SENSORIAMENTO REMOTO SOBRE AS MEDIDAS DE REFLECTÂNCIA 

Variável Efeitos sobre as medidas de reflectância 
Ângulo zenital solar (AZS) 
- θi 

Aumento do θi: diminuição da irradiância solar na superfície do alvo; 
diminuição da porcentagem de energia refletida pela superfície. 
Aumento do θi: aumento de porcentagem de incidência de radiação difusa sobre 
a superfície do alvo; aumento da componente de radiação difusa sobre o alvo. 

Ângulo zenital de visada 
(AZV) - θr 

Aumento de θr: aumento do componente de radiância da atmosfera na energia 
refletida pela superfície; redução do contraste entre os alvos; aumento da 
influência da anisotropia da reflectância sobre as medidas radiométricas. 

Ângulo azimutal solar 
(AAS) e ângulo azimutal 
de visada (AAV) 

Altera a distribuição de energia na superfície do alvo no caso de culturas 
plantadas em linhas, lineamentos geológicos e edificações entre outros. 

Ângulo azimutal relativo 
(AAR) 

A variação de Ψ altera a porcentagem de energia registrada pelo sensor em cada 
comprimento de onda. Quando Ψ = 0°, maior é a porcentagem de energia 
refletida em todos os comprimentos de onda. 

Altitude do sensor - H Aumento de H: aumento da interferência da radiância da atmosfera na medida 
de reflectância do alvo. 
 

FONTE: Novo (2010). 

 

O NDVI e o EVI sofrem diferentes efeitos da geometria de aquisição dos dados. O 

entendimento desses efeitos é necessário quando utilizados em séries temporais adquiridas por 

sensores com grande campo de visada ou multiangulares sobre forte variação sazonal do AZS, 

o que é especialmente crítico em terrenos acidentados, onde variações locais em superfícies 

iluminadas pelo Sol e sombreadas com o aumento de AZS, de verão para o inverno, adicionam 

forte variabilidade dos dados, especialmente para o EVI (BREUNIG et al., 2015). 

Sano et al. (2019) explicam que quando o AZS é maior, a diferença normalizada 

diminui. A causa mais provável para esse resultado é o aumento na proporção da irradiância, 

na região do vermelho, na distribuição espectral da REM incidente em situações nas quais o 

AZS se torna muito grande. Por isso, quando os dados de satélite são adquiridos sob grande 

variação sazonal no AZS, a iluminação do terreno é fator importante da variabilidade espectral 

na análise sazonal de métricas fenológicas (GALVÃO et al., 2016). 

Em relação à influência do ângulo zenital de visada (AZV), o red e o green são as 

bandas que apresentam maior dependência. Breunig et al. (2015) verificaram que os efeitos 

direcionais e angulares são mais significativos no inverno do que no verão. No inverno, o efeito 

combinado da perda de folhas do dossel (redução do IAF) e o aumento do AZS provocam 

alterações na quantidade de sombra “vista” pelo sensor, ocasionando maior anisotropia, ao 

contrário do verão, no qual o dossel é mais isotrópico (FIGURA 14). 
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FIGURA 14 – EFEITOS DO RETROESPALHAMENTO E DO ESPALHAMENTO FRONTAL EM FUNÇÃO 
DA POSIÇÃO DO SATÉLITE (AZV) 

 
FONTE: Santana et al. (2019). 

 
Comparativamente, o NDVI apresenta menor sensibilidade aos efeitos do AZV do que 

o EVI, pois devido a sua forte correlação com a banda do NIR e com a fração sombra, apresenta 

forte anisotropia, especialmente no inverno. Já na direção do retroespalhamento, o EVI 

apresenta valores maiores do que na direção do espalhamento frontal (BREUNIG, et al., 2015). 

Embora o EVI tenha melhor desempenho que o NDVI em muitas aplicações, como, 

por exemplo, mudanças sazonais nos atributos biofísicos do dossel (GAIDA et al., 2016), ao 

realizarem estudo comparativo entre o NDVI, o RENDVI e o EVI, Galvão et al. (2016) 

mostraram que o EVI foi o mais afetado pela iluminação do terreno, entre áreas sombreadas 

versus iluminadas, e pelos efeitos topográficos.  

Por outro lado, o EVI é mais sensível ao IAF e às variações na estrutura da vegetação, 

ou seja, possui alta correlação com os valores de reflectância na faixa do NIR, e não apresenta 

saturação em florestas tropicais úmidas, ao contrário do que tem sido relatado para o NDVI por 

diversos autores (SANO et al., 2019). Para o RENDVI, a saturação ocorre de forma menos 

acentuada, pois o red é substituído pelo red edge na fórmula (SOLYMOSI; KÖVÉR; 

ROMVÁRI, 2019).  

Huete et al. (2002) explicam que essa diferença ocorre devido ao fato de o espectro 

referente ao red exercer maior influência sobre a equação do NDVI, tornando-o mais sensível 
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às variações na quantidade de biomassa fotossinteticamente ativa. Por sua vez, o NIR exerce 

peso maior sobre a equação do EVI, tornando-o mais sensível à estrutura/arquitetura do dossel, 

à composição de espécies, ao tipo de cobertura da terra, à forma das folhas, à cobertura da copa 

e à biomassa verde. 

Em especial, em sensores de resolução espacial alta como o RapidEye, o 

sombreamento interno afeta de forma mais direta as variações entre pixels vizinhos. Conforme 

apontam Gaida et al. (2016), o sombreamento interno do dossel vegetativo implica em 

alterações diretas na resposta espectral da vegetação. Devido a essas condições, podem ser 

verificadas variações na resposta das bandas, em especial na banda do red. Embora exista a 

ocorrência dessas características de sombreamento interno do dossel, o sombreamento causado 

pela topografia também pode interferir na resposta, tanto da reflectância das bandas, como dos 

valores dos IVs, formando áreas de maior e menor reflectância.  

 

3.5.5  Efeitos da topografia sobre os IVs 
 

Grande parte das aplicações das técnicas de sensoriamento remoto em estudos 

florestais ignora o fato de que o sinal observado pode ser substancialmente influenciado pela 

topografia, sobretudo em áreas montanhosas (MATSUSHITA et al., 2007). Quanto mais 

dissecado o relevo for, maior será a influência da declividade e da orientação de vertentes na 

quantidade de energia eletromagnética refletida pelos alvos na direção dos sensores (CHEN et 

al., 2020). Dessa forma, alvos imageados pelos sensores em áreas sombreadas, podem refletir 

menores quantidades de energia radiante do que alvos localizados em áreas bem iluminadas 

(OLIVEIRA; GALVÃO; PONZONI et al., 2019). 

As variáveis topográficas que melhor descrevem as variações de iluminação são a 

orientação de vertentes e a declividade (GAIDA et al., 2016). Ao mesmo tempo, a geometria 

de aquisição de dados, conforme visto anteriormente, também influencia a quantidade de 

energia refletida pelos alvos e capturada pelos sensores. A soma dos efeitos causados pela 

geometria de aquisição de dados e pela topografia resulta na iluminação local do terreno 

(GALVÃO et al., 2016).  

Matsushita et al. (2007) estudaram a sensibilidade do EVI e do NDVI aos efeitos da 

topografia em área montanhosa coberta por florestas de ciprestes a partir de imagens do sensor 

aerotransportado AISA (airborne imaging spectrometer for applications). Os autores relataram 

que o EVI apresentou maior sensibilidade que o NDVI aos efeitos da topografia devido à 

formulação matemática, de forma que IVs baseados em razões normalizadas (semelhantes à do 
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NDVI), tendem a ser menos sensíveis aos efeitos da topografia. Para áreas acidentadas, os 

autores recomendam a correção topográfica do EVI, sendo esta dispensada para índices 

normalizados como o NDVI. 

De forma semelhante, ao avaliarem os efeitos topográficos sobre IVs calculados a 

partir de dados do Sentinel-2 em área montanhosa na China, Chen et al. (2020) identificaram o 

NDVI como insensível à topografia, pois a normalização das bandas do red e do NIR anulam a 

maior parte dos efeitos topográficos. Por outro lado, o SAVI, EVI e NIRv (near-infrared 

reflectance of terrestrial vegetation) apresentaram, após a correção topográfica, uma variação 

de 19,85%, 25,37% e 26,69%, respectivamente. Embora esses possam superar o NDVI em 

termos de solo e dependências atmosféricas, eles não normalizam efetivamente os dados, o que 

reduz os efeitos topográficos. 

No Sul do Brasil, Galvão et al. (2016) avaliaram o impacto dos efeitos do terreno em 

séries temporais de três IVs e 11 métricas fenológicas usando imagens RapidEye adquiridas 

com variação do AZS entre 24° e 33°. Após realizarem correções topográficas, os autores 

constataram que o RENDVI, NDVI e EVI diminuíram 2%, 1% e 13% em superfícies 

iluminadas pelo sol e aumentaram até 5%, 14% e 89% em superfícies sombreadas, 

respectivamente. Devido às características do NDVI e do RENDVI de normalizar efetivamente 

os dados, eles sofrem menor influência das condições de iluminação (BREUNIG et al., 2015). 

Resultados semelhantes foram encontrados a partir de dados hiperespectrais, obtidos 

pelo sensor Hyperion/EO-1 com AZS de 49° por Oliveira, Galvão e Ponzoni (2019) ao 

estudarem a sensibilidade de 15 IVs aos efeitos topográficos, em função de diferentes condições 

de iluminação do terreno, expressas por três classes de declividade (<15°, 15°-30° e >30°), pela 

orientação de vertentes e pelo relevo sombreado, antes e após a correção topográfica. Os autores 

identificaram que os IVs possuem sensibilidades diferentes aos efeitos da topografia. Em 

especial o EVI, no qual, a partir de 15° de declividade, os efeitos já começam a ser notados para 

vertentes menos iluminadas e, a partir de 30°, os efeitos são observados em todas as vertentes.  

 

3.6 INFLUÊNCIA DOS FATORES CLIMÁTICOS NA RESPOSTA DA VEGETAÇÃO 

AOS IVS 

 

As séries temporais de imagens de cobertura vegetal e fatores climáticos geralmente 

não são estacionárias, ou seja, apresentam componentes de frequência diferentes, como 

variações sazonais e flutuações de longo e curto prazo, influenciando os IVs de diferentes 
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formas (PAN; GAO; WANG, 2018). Entre os fatores climáticos que influenciam na resposta 

da vegetação aos IVs, destacam-se a temperatura e a precipitação (LIU et al., 2015). 

A maioria dos estudos sobre os fatores que influenciam a variação espaço-temporal 

dos IVs são conduzidos por análises de regressão, de tendência e de correlação, sendo que a 

influência interativa de múltiplos fatores naturais não é simples processo de superposição, mas 

se manifesta como aprimoramento mútuo ou não linear (PENG; KUANG; TAO, 2019). Entre 

os fatores climáticos que interferem na resposta da vegetação aos IVs, são mais comumente 

exploradas na literatura a precipitação e a temperatura, cuja ordem de importância depende das 

características ambientais de cada local. 

 

3.6.1 Influência da precipitação 
 

Santos, Baptista e Moura (2017) utilizaram dados do Landsat 8 e MODIS para analisar 

o comportamento do NDVI e do EVI em área de caatinga e sua relação com a precipitação e 

identificaram alta atividade fotossintética nos períodos chuvosos. Os picos nos valores dos IVs 

coincidem com os maiores valores de chuva acumulada nos 30 dias anteriores à imagem. Tanto 

em áreas de caatinga preservada, quanto em degradadas, o NDVI apresentou valores superiores 

ao EVI, devido à saturação do NDVI. 

Jesus et al. (2019) analisaram a relação entre o comportamento do NDVI e as variáveis 

ambientais: altimetria, declividade, tipo de solo, proximidade de rios e regime pluviométrico. 

Entre essas, os autores concluíram que apenas o regime pluviométrico influenciou 

significativamente a resposta da caatinga, indicando que a variação do NDVI da vegetação está 

relacionada com a estação em que ocorrem as chuvas. 

Nicolai-Shaw et al. (2017) estudaram a resposta do NDVI e do IAF em relação às 

variações da precipitação em âmbito global. Os autores observaram que os índices avaliados 

apresentaram resposta atrasada em relação à precipitação, devido ao fato de as raízes poderem 

acessar a umidade em horizontes mais profundos do solo. Anomalias sobre pradarias são 

geralmente maiores do que sobre florestas, provavelmente ligadas à capacidade das árvores de 

acessar a água em maior profundidade e economizá-la durante as condições de seca. Nesse 

sentido, Barron et al. (2014) corroboram os autores, ao afirmarem que a acessibilidade da 

vegetação à água subterrânea, em função do tipo de raiz e da proximidade do nível freático, 

diminui a dependência da vegetação de chuvas para atender às suas necessidades fisiológicas. 

Rosemback et al. (2010) analisaram a dinâmica da cobertura vegetal na região Sul do 

Brasil (BR) a partir do NDVI gerado pelo sistema MODIS/Terra e dados meteorológicos. Os 
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autores concluíram que períodos secos acarretam anomalias negativas de NDVI e, períodos 

chuvosos, geram anomalias positivas. A FES estudada pelos autores no Parque Nacional do 

Iguaçu (PR) apresentou altos valores de NDVI em todas as estações, com declínio entre os 

meses de julho e setembro devido à queda na temperatura e nas chuvas nesses meses. 

Ao analisarem a dinâmica espectro-temporal em floresta subtropical no Sul do BR, 

utilizando os índices NDVI e EVI do sensor MODIS/Terra e dados pluviométricos, Rosa et al. 

(2013) perceberam que a resposta espectral da floresta às variações de precipitação não é 

imediata, ocorrendo com atraso aproximado de 30 a 90 dias. Os autores apontaram também que 

a variação dos IVs está relacionada com as estações do ano, uma vez que os meses de maior 

incidência de chuva coincidem com o aumento da temperatura na primavera e no verão, 

enquanto a redução das chuvas e do NDVI e EVI coincidem com a queda nas temperaturas no 

outono/inverno. 

 

3.6.2 Estudos comparativos entre a influência da precipitação e da temperatura 
 

À medida que a precipitação média mensal aumenta, os valores de NDVI da cobertura 

vegetal tendem a acompanhá-la, demonstrando que a disponibilidade de água é fator restritivo 

ao NDVI (PENG; KUANG; TAO, 2019). Wang e Bai (2017) identificaram correlação negativa 

entre o NDVI da vegetação e a temperatura do ar nas montanhas de Qinling (China), e 

correlação positiva entre o NDVI, precipitação e umidade. 

Ao estudarem a vegetação associada ao rio Yangtzé/China, Qu et al. (2018) 

observaram que a temperatura é fator de controle, o qual determina o vigor da vegetação, e a 

resposta à precipitação é relativamente menor devido à abundância de água no local. Já Gu et 

al. (2018) sugerem que a precipitação é mais relevante do que a temperatura na interação entre 

NDVI e fatores climáticos na bacia do rio Vermelho/China. 

Fu e Burgher (2015) investigaram a relação entre o NDVI e dados climáticos em áreas 

ribeirinhas semiáridas, na bacia do rio Namoi/Austrália, e descobriram que, em geral, a 

temperatura máxima é a variável dominante e está relacionada negativamente com o NDVI, 

seguida da precipitação antecedente, acima de 28 dias. 

Peng, Kuang e Tao (2019) compararam os fatores que influenciam a resposta da 

vegetação ao NDVI na Província de Sichuan/China e constataram que a temperatura exerce 

maior influência do que a precipitação. Segundo os autores, o aumento da temperatura facilita 

o crescimento da vegetação, mas causa declínio na umidade do solo e aquecimento foliar, o que 

acaba influenciando negativamente. Temperaturas com intervalo entre 30°C e 40°C já causam 
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aquecimento foliar e, consequentemente, decréscimos significativos na capacidade 

fotossintética. Acima de 40°C, já acarretam superaquecimento foliar, estresse térmico e danos 

irreversíveis às espécies que não possuem características para tolerar altas temperaturas, 

diminuindo severamente as taxas fotossintéticas, crescimento, produtividade e sobrevivência 

destas espécies (BERRY; BJÖRKMAN, 1980). 

De acordo com Wang, Rich e Price (2003), a precipitação exerce influência primária 

sobre o NDVI. Os autores examinaram as respostas temporais do NDVI à precipitação e à 

temperatura, durante um período de nove anos, no Kansas/EUA, e concluíram que os valores 

médios de NDVI foram altamente correlacionados com a precipitação e tempo de resposta a 

grande evento de precipitação de 2 a 4 semanas.  

Quesada et al. (2017) compararam a variação mensal do NDVI da vegetação ripária 

no Norte/PR e verificaram que os valores de NDVI da vegetação aumentavam à medida que se 

aproximava da drenagem, o que pode estar relacionado ao efeito positivo que a disponibilidade 

hídrica tem no vigor e no porte da vegetação ali presente. Os autores concluíram também que a 

diminuição da precipitação e a queda parcial de folhas da FES, nos meses de inverno, 

contribuíram no declínio dos valores de NDVI. 

Becerra, Shimabukuro e Alvalá (2009) analisaram as relações da precipitação sazonal 

com a variabilidade dos índices NDVI e EVI, em diferentes fisionomias de cerrado no estado 

do Tocantins (TO), ao longo do ano de 2004. A precipitação apresentou alta sazonalidade, com 

a estação seca de maio a setembro, cujos menores valores precipitados foram registrados no 

mês de agosto. Já os menores valores de IV da formação florestal foram encontrados no mês de 

setembro (final do inverno). Ao comparar os resultados dos IVs testados, os autores constataram 

que o EVI apresentou maior relação com o padrão de precipitação que o NDVI. 

Souza et al. (2018) utilizaram os índices NDVI, SAVI e NDWI para análise combinada 

pixel a pixel da cobertura vegetal na bacia do rio Una, estado de São Paulo (SP), a partir de 

imagens de janeiro (período úmido) e agosto (período seco). Os índices analisados 

apresentaram maiores valores no período de maior precipitação, decorrente da maior formação 

de biomassa e maior correlação com a precipitação. 

Liu et al. (2015) estudaram a variação do NDVI em nível global e encontraram fraca 

correlação entre o NDVI e a temperatura, o que sugere pouca influência dessa sobre o 

crescimento da vegetação. Por outro lado, os autores constataram impacto positivo da 

precipitação na tendência do NDVI, especialmente nas regiões de domínio seco. 

Gomes et al. (2019) investigaram a inter-relação entre a variabilidade do NDVI, do 

VCI (vegetation condition index) e do TCI (temperature condition index) utilizando imagens 
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NOAA-NESDIS de 1982 a 2011. Os autores encontraram forte correlação da pluviometria com 

o NDVI e com o VCI na região semiárida do NE/BR (Nordeste do Brasil). Em outras áreas da 

região, que possuem maiores índices de precipitação, os autores não encontraram relação 

evidente entre o NDVI e a precipitação. 

Santos e Negri (1996) realizaram comparação do NDVI com a precipitação pluvial na 

Amazônia e no NE/BR no período de 1988 a 1990. Os autores constataram que o NDVI e as 

chuvas não são correlacionados na Amazônia, exceto na parte norte, onde o clima é mais seco 

e a vegetação do tipo savana está presente. Já na região mais seca do NE/BR, a relação é 

exponencial, com o NDVI apresentando sensibilidade às chuvas para regime mensal inferior a 

100 mm.  

Santana et al. (2016) avaliaram a variabilidade do EVI com a temperatura do ar e a 

precipitação em área do bioma Mata Atlântica/SP para os anos de 2007 e 2008. Os autores 

encontraram, para o ano de 2007, forte correlação entre o EVI e a precipitação, enquanto em 

2008, a correlação encontrada foi fraca. Já a correlação entre o EVI e a temperatura do ar foi 

baixa para ambos os anos: 0,16 (2007) e 0,024 (2008).  

Costa e Guasselli (2017) analisaram uma série temporal de 11 anos em fitofisionomias 

da Mata Atlântica (FES e floresta ombrófila mista - FOM) no Sul/BR e constataram estreita 

relação entre a dinâmica sazonal da vegetação e as variações de temperatura, identificando seus 

valores máximos nos meses correspondentes ao verão e os valores mínimos nos meses de 

inverno. Entretanto, quando ocorrem eventos de seca extrema, a precipitação também pode vir 

a interferir na dinâmica da vegetação, uma vez que os autores constataram queda nos valores 

de NDVI nas fitofisionomias estudadas, decorrente da escassez de chuva no ano de 2005. 

Dalla Nora e Martini (2010) analisaram a dinâmica sazonal da vegetação com as 

variáveis climáticas locais utilizando os índices NDVI e EVI obtidos a partir de dados do sensor 

MODIS. O estudo foi realizado no Sul/BR, no Parque Estadual do Turvo/RS (floresta estacional 

decidual - FED) e no Parque Nacional das Araucárias/SC (FOM). Os autores encontraram maior 

correlação com as variações de temperatura do que com a precipitação, o que pode ter ocorrido 

por não levarem em consideração o efeito de retardo na resposta das variáveis. Eles concluíram 

também que o EVI é mais sensível às variações anuais da vegetação em relação ao NDVI. 

Pan, Gao e Wang (2018) examinaram a resposta do NDVI e do EVI a diversos fatores 

climáticos na Alxa League/China e constataram um período de atraso na resposta dos IVs entre 

1 e 3 meses. A maior correlação positiva encontrada foi com a precipitação e a maior correlação 

negativa, com a temperatura máxima; contudo, a correlação entre IVs e fatores climáticos 
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variou conforme a estação meteorológica utilizada. Comparativamente, o EVI apresentou 

melhor relação com os fatores climáticos. 

O QUADRO 3 compara trabalhos que analisaram o condicionante climático 

(temperatura e precipitação) na resposta da vegetação aos IVs apontados pelas pesquisas 

analisadas. 

 
QUADRO 3 - CONDICIONANTE CLIMÁTICO PRINCIPAL NA RESPOSTA DA VEGETAÇÃO AOS IVs 
Referência Área de estudo IVs utilizados Imagem Temperatura Precipitação 
Wang, Rich e 
Price (2003) 

Estado do 
Kansas/EUA 

NDVI NOAA/AVHRR  X 

Becerra, 
Shimabukuro e 
Alvalá (2009) 

Estado do TO/BR NDVI e EVI Modis  X 

Dalla Nora e 
Martini (2010) 

2 unidades de 
conservação, Sul/BR 

NDVI e EVI Modis X  

Liu et al. (2015) Global NDVI NOAA/AVHRR  X 
Fu e Burgher 
(2015) 

Bacia rio 
Namoi/Austrália 

NDVI Landsat 5 TM e 
Landsat 7 ETM 

X  

Santana et al. 
(2016) 

Município de Cunha, 
SP/BR 

EVI Modis  X 

Costa e 
Guasselli (2017) 

Bacia do rio dos 
Sinos, RS/BR 

NDVI Modis X  

Souza et al. 
(2018) 

Bacia rio Una, SP/BR NDVI, NDWI 
e SAVI 

Landsat 8  X 

Gu et al. (2018) Bacia do rio 
Vermelho/China 

NDVI Modis  X 

Qu et al. (2018) Bacia do rio 
Yangtsé/China 

NDVI Modis X  

Pan, Gao e 
Wang (2018) 

Alxa League/China NDVI e EVI Modis  X 

Peng, Kuang e 
Tao (2019) 

Província 
Sichuan/China 

NDVI Modis X  

Gomes et al. 
(2019) 

Semiárido do NE/BR NDVI, VCI e 
TCI 

NOAA/NESDIS  X 

Número de referências 5 8 
ORG: O autor (2021). 

 

Mayes et al. (2020) compararam a evapotranspiração da vegetação ribeirinha com as 

variáveis climáticas (temperatura e precipitação) e o regime de fluxo. Em trechos de fluxo 

perene, os autores identificaram que a evapotranspiração se correlaciona significativamente 

com a temperatura, onde a alta disponibilidade de água no subsolo em relação à demanda da 

vegetação permite o aumento do seu uso pelas árvores na regulação positiva da assimilação de 

CO2. Por outro lado, em locais de fluxo intermitente, a evapotranspiração se correlaciona com 

a chuva e a vazão, onde a disponibilidade mais baixa de água subsuperficial, em relação à 

demanda da vegetação, torna a evapotranspiração da vegetação mais sensível a entradas de água 

adicionais. Por isso, os autores sugerem utilizar a sensibilidade da evapotranspiração da 
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formação ribeirinha às variáveis climáticas como um indicador remoto da disponibilidade de 

água subsuperficial. 

Além dos fatores elencados, outros também são citados na literatura. Peng, Kuang e 

Tao (2019) apontam que, juntamente com a temperatura e a precipitação, outras variáveis não 

climáticas, como tipo de solo e altitude, podem explicar de maneira satisfatória a resposta da 

vegetação aos IVs. Para Bradley e Mustard (2008), a vegetação pode reagir diferentemente aos 

fatores climáticos, conforme o relevo: ao utilizarem o NDVI para identificar a variabilidade 

fenológica na Great Basin/EUA, os autores concluíram que os ecossistemas dos vales são mais 

resilientes e os ecossistemas montanhosos mais suscetíveis às secas prolongadas. 
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4 MATERIAL E MÉTODOS   

 

A pesquisa é restrita à drenagem de primeira ordem, por essa ser, no mapeamento da 

rede de drenagem, a que mais apresenta problemas. Foi dividida em três etapas, conforme 

sintetizado na FIGURA 15.  

 
FIGURA 15 – ETAPAS DA PESQUISA 

 
FONTE: O autor (2021). 

 
Na etapa I, verificou-se em campo o regime de fluxo da drenagem. Na etapa II, 

primeiramente foram selecionadas as imagens que apresentaram os maiores e os menores 

(Tempo 1 - T1; Tempo 2 - T2) valores de IVs, a partir de polígonos construídos sobre as áreas 

de vegetação associada à drenagem. Em seguida, analisaram-se os espectros de reflectância e a 

iluminação das imagens, em T1 e T2, e a influência da orientação das vertentes sobre os IVs da 

vegetação associada à drenagem entre os dois tempos. Na etapa III, foram analisados os valores 

de IVs e das diferenças (Δ-IVs) obtidos para as áreas com vegetação associada à drenagem 

perene e intermitente nos tempos T1 e T2. Por fim, analisaram-se os valores de IVs relativos à 

área funcional da vegetação, entre à drenagem perene e intermitente em T2, considerada com 

extensão de 30 m por Jayasuriya, Germain e Bevilacqua (2018). Essas etapas serão detalhadas 

a seguir. 

 

4.1 VERIFICAÇÕES DE CAMPO 

 

Para o planejamento das visitas de campo, foi utilizada a base hidrográfica oficial do 

Paraná, disponibilizada em formato vetorial pelo Instituto de Águas do Paraná (INAPAR, 

2011). Foram selecionados locais com drenagem de primeira ordem que apresentaram, em pelo 

menos uma de suas margens, vegetação nativa arbórea recobrindo distância mínima de 50 m a 
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partir da calha fluvial. Esse critério teve por finalidade garantir que a área de vegetação fosse 

superior à dos polígonos utilizados para obter os IVs, a fim de evitar possível interferência da 

área não vegetada nas bordas. 

Antes da realização dos trabalhos de campo, foram consultadas as informações da 

estação pluviométrica de Marmeleiro (latitude: 26° 09' 08'' S e longitude: 53° 01' 05'' W.Gr.) 

(INAPAR, 2019; 2020), para verificar a possível ocorrência de precipitação nas semanas que 

antecederam os trabalhos de campo. O objetivo dessa consulta foi garantir que as visitas não 

ocorressem em datas posteriores e próximas a eventos esporádicos de precipitação, que 

poderiam promover a ocorrência de fluxos efêmeros. Foi observado o período mínimo de 7 dias 

sem precipitação para a realização dos trabalhos de campo, conforme utilizado por Montibeller 

et al. (2020). A FIGURA 16 e a FIGURA 17 representam os valores da precipitação e os dias 

(destacados com retângulo em vermelho) em que foram realizadas as verificações em campo. 

 
FIGURA 16 – PRECIPITAÇÃO DIÁRIA REGISTRADA ENTRE 1º DE JUNHO E 11 DE AGOSTO DE 2019 

PELA ESTAÇÃO PLUVIOMÉTRICA DE MARMELEIRO/PR 

 
FONTE: INAPAR (2019). ORG.: O autor (2021). 

 

FIGURA 17 – PRECIPITAÇÃO DIÁRIA REGISTRADA ENTRE 20 DE MARÇO E 1° DE MAIO DE 2020 
PELA ESTAÇÃO PLUVIOMÉTRICA DE MARMELEIRO/PR 

 
FONTE: INAPAR (2020). ORG.: O autor (2021). 
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As verificações de campo, quanto à existência ou não do fluxo de água no canal, foram 

realizadas em duas etapas. Em 2019, foram verificados 113 locais entre os dias 20 e 23 de junho 

e nos dias 28 de julho e 11 de agosto, dos quais foram selecionados 20 canais perenes e 20 

intermitentes. Em 2020, foram visitados outros 71 locais nos dias 21, 22 e 28 de abril e 1º de 

maio de 2020, dos quais também foram selecionados 20 canais perenes e 20 intermitentes. 

Sempre que possível, foram consultados os moradores das proximidades sobre o regime de 

fluxo da drenagem. 

Após a escolha dos 80 locais que melhor atendiam aos requisitos para a realização da 

pesquisa, distribuídos numa área de 381 km², foram enumerados os pontos em drenagem perene 

(40), acompanhados da letra “p” e os de drenagem intermitente (40), acompanhados da leta “i”. 

Como critérios, foram selecionados somente locais com vegetação nativa arbórea, haja vista 

que florestas como de pinus e eucalipto apresentam resposta espectral diferenciada da nativa. 

Também foram visualizadas as imagens do histórico do Google Earth a partir de 10/10/2002 

para identificar a evolução do uso do solo nos locais visitados, a fim de evitar áreas de 

regeneração inferiores a 16 anos, uma vez que, com essa idade, a vegetação já atingiu o estágio 

sucessional arbóreo. De acordo com Fantini e Siminski (2016), a transição entre os estádios de 

arvoreta para arbóreo ocorre em torno de 15 anos após o abandono da terra.  

 

4.2 AQUISIÇÃO, PROCESSAMENTO E SELEÇÃO DAS IMAGENS COM OS MAIORES 

E MENORES VALORES DE IVS 

 

Para encontrar os maiores e menores valores de NDVI, de RENDVI e de EVI da 

vegetação associada à drenagem de primeira ordem, ou seja, a maior diferença (Δ) para o ano 

de 2018, inicialmente, foram verificadas as cenas do sensor RapidEye disponibilizadas pela 

empresa Planet Labs (PLANET TEAM, 2018), sem a presença de nuvens e que cobrem a área 

de estudo no decorrer do referido ano. 

As imagens RapidEye são coletadas pelo sensor em 12 bits, por constelação composta 

de cinco satélites idênticos e em mesma órbita. Durante o processamento, as correções 

radiométricas são aplicadas e as imagens são dimensionadas para 16 bits. O produto RapidEye 

nível 3A apresenta correção geométrica e ortorretificação com resolução espacial nominal de 5 

m e cinco bandas espectrais (em nm): azul - blue (440-510), verde - green (520-590), vermelho 

- red (630-685), borda do vermelho – red edge (690-730) e infravermelho próximo - NIR (790-

850) (RAPIDEYE, 2016). 
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A obtenção dos valores de reflectância de superfície da imagem ocorreu pela aplicação 

de um modelo de transferência radiativa. Conforme Gaida et al. (2020), são assim denominados 

por utilizarem medidas ou estimativas físicas de parâmetros atmosféricos para a correção das 

imagens, usando equações diferenciais e integrais, e tendem a apresentar resultados mais 

precisos que os métodos empíricos. Os algoritmos utilizados normalmente se baseiam em 

códigos de transferência radiativa para minimizar os efeitos decorrentes da interação dos 

constituintes atmosféricos com a REM, tais como a absorção provocada pelos gases e o 

espalhamento produzido por partículas de aerossóis (GAIDA et al., 2020). Dessa forma, optou-

se pelo modelo FLAASH (fast line-of-sight atmospheric analysis of spectral hypercubes) 

presente no aplicativo Envi 5.3 (HARRIS, 2015), por ser um método físico e de fácil interação 

com o usuário.  

Para isso, inicialmente foi realizada a calibração radiométrica da imagem seguida da 

aplicação do modelo FLAASH com os seguintes parâmetros: visibilidade padrão de 50 km e o 

modelo de aerossol rural. Foram utilizadas as características de aquisição das imagens pré-

selecionadas descritas no arquivo “metadata” e o modelo atmosférico utilizado na correção para 

cada imagem, conforme QUADRO 4. Após realizada a correção, foram selecionados pontos 

aleatórios com vegetação e gerados espectros de reflectância para a sua validação. 

 
QUADRO 4 - CARACTERÍSTICAS DAS IMAGENS RAPIDEYE PRÉ-SELECIONADAS E MODELO 

UTILIZADO NA CORREÇÃO ATMOSFÉRICA 
 
Satélite 

Data de 
aquisição 

Ângulo azimutal 
solar - AAS 

Ângulo zenital 
solar - AZS 

Ângulo zenital 
de visada - AZV 

Modelo utilizado na 
correção atmosférica 

RapidEye 3 08/01/2018 87,776° 26,17° 16,674° Subtropical verão 
RapidEye 1 10/05/2018 29,120° 48,92° -14,660° Subtropical inverno 
RapidEye 2 12/07/2018 34,435° 56,28° 13,360° Subtropical inverno 
RapidEye 2 19/08/2018 41,013° 48,63° 13,360° Subtropical inverno 
RapidEye 1 10/09/2018 43,627° 40,01° 0,354° Subtropical inverno 
RapidEye 4 07/12/2018 89,119° 26,78° 13,380° Subtropical verão 

FONTE: PLANET LABS (2018). ORG: O autor (2021). 
 

Para obter os valores dos IVs e gerar os espectros de reflectância das imagens pré-

selecionadas, foram criados 36 polígonos sobre áreas de vegetação associada à drenagem de 

primeira ordem, dentro da área de 30 m, considerada como funcional da vegetação ribeirinha 

por Jayasuriya, Germain e Bevilacqua (2018). Essa análise foi realizada na metade Sul da área 

de estudo, por ser comum entre as 6 imagens disponibilizadas pela Planet Labs para o ano de 

2018 e por não apresentarem cobertura de nuvens (FIGURA 18). 
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FIGURA 18 – DISTRIBUIÇÃO DOS POLÍGONOS AMOSTRAIS UTILIZADOS PARA ANÁLISE DAS 
IMAGENS PRÉ-SELECIONADAS 

 
FONTE: O autor (2021). 

 

Os índices foram gerados a partir da equação 1 (NDVI), equação 2 (RENDVI) e 

equação 3 (EVI), para as seis imagens apresentadas no QUADRO 4, por álgebra de bandas, e 

agrupados numa única imagem para facilitar a extração dos índices a partir de polígonos. Para 

o EVI optou-se por utilizar 1 como valor de L (fator de ajuste para o solo), por esse ser 

considerado adequado para o monitoramento global dos biomas (HUETE et al., 1992). Os 

valores dos coeficientes utilizados na equação do EVI, 6,0, 7,5 e 1,0, respectivamente para C1, 

C2 e L, foram os mesmos utilizados pelos autores que embasar H0.  

A partir dos valores de IVs obtidos nas áreas dos polígonos, foi possível identificar a 

imagem que apresenta os maiores valores para os IVs, denominada então T1, e os menores 

valores, denominada T2, a fim de obter a maior diferença (Δ) possível, conforme sintetizado na 

FIGURA 19. Nessa etapa de pré-seleção das imagens, a análise ocorreu de forma integrada, 

sem diferenciar o regime de fluxo. 
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FIGURA 19 – PROCEDIMENTO PARA A SELEÇÃO DE T1 E T2 

 
  FONTE: O autor (2021).  

 

4.3 ANÁLISE ESPECTRAL E DA ILUMINAÇÃO DO RELEVO NAS IMAGENS T1 E T2

 

Após identificado T1 e T2, foi realizada a pré-análise dessas imagens. Nessa etapa, 

foram gerados espectros de reflectância para verificar as variações na resposta espectral da 

vegetação associada à drenagem na área de estudo, em cada banda das cenas Rapideye e nos 

períodos T1 e T2. Também foram verificadas as condições de iluminação durante a aquisição 

das imagens e seus efeitos em função das características topográficas locais, por meio do relevo 

sombreado, calculado a partir do cosseno do ângulo de incidência solar (cos i) (DUBAYAH; 

RICH, 1995). 

Para a análise dos espectros de reflectância das imagens T1 e T2, foram obtidos os 

valores médios de cada banda espectral, com o uso da ferramenta ROI (regions of interest), 

disponível no Envi 5.3. Para isso, utilizou-se de 80 polígonos com distância entre 5 e 30 m da 

drenagem de primeira ordem (FIGURA 20), divididos conforme o regime de fluxo identificado 

em campo: 40 em drenagem perene e 40 em drenagem intermitente. Os mesmos polígonos 

também foram utilizados para obter os valores médios de declividade dos locais visitados, a 

partir do MDE ALOS/PALSAR. 

 
FIGURA 20 – MEDIDAS E POSIÇÃO DO POLÍGONO COM LARGURA DE 25 M 

 
FONTE: O autor (2021).
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O relevo sombreado foi elaborado a partir do MDE proveniente do satélite ALOS 

(advanced land observing satellite), sensor PALSAR (phased array type l-band synthetic 

aperture radar), lançado em 24 de janeiro de 2006 pela JAXA (japan aerospace exploration 

agency) e disponibilizado com resolução espacial de 12,5 m (JAXA, 2007). Os parâmetros de 

geometria de iluminação (AAS e AZS) utilizados foram os correspondentes ao momento de 

aquisição de cada cena RapidEye, disponíveis no QUADRO 4 para T1 e para T2. 

A compatibilidade do georreferenciamento entre a imagem RapidEye e o MDE 

ALOS/PALSAR, foi verificada pela coincidência entre pixeis nos 80 pontos utilizados na 

pesquisa, a qual mostrou-se satisfatória, uma vez que ambas possuem como sistema de 

referência de origem o WGS 84 (world geodetic system). Dessa forma, atende as necessidades 

do trabalho que foram: analisar o sombreamento geral da área de estudo e obter a declividade 

média dos locais visitados em campo a partir de polígonos (FIGURA 20). Essas foram 

demandas da etapa de pré-análise e não interferem no teste de hipóteses. 
   

4.4 VARIAÇÃO DOS IVS ENTRE T1 E T2 POR ORIENTAÇÃO DE VERTENTES 

 

Para verificar se as condições de iluminação do terreno interferem na análise do teste 

de hipótese, realizou-se a análise em função da orientação das vertentes entre T1 e T2, por esta 

ser, entre as variáveis topográficas analisadas por Gaida et al. (2016), a que mais influenciou 

na variação dos IVs. A orientação das vertentes foi identificada em campo e dividida de acordo 

com as seguintes classes: Norte (0° – 22,5°; 337,5° – 360°), Nordeste – NE (22,5° – 67,5°), 

Leste (67,5° – 112,5°), Sudeste – SE (112,5° – 157,5°), Sul (157,5° – 202,5°), Sudoeste – SO 

(202,5° – 247,5°), Oeste (247,5° – 292,5°) e Noroeste – NO (292,5° – 337,5°). 

Foram criados 8 polígonos para obter os valores dos IVs, sendo 4 associados à 

drenagem de primeira ordem perene e 4 à drenagem intermitente, para cada uma das 8 classes 

de orientação de vertentes. Os polígonos foram construídos com distância entre 5 e 25 m da 

drenagem de primeira ordem verificada em campo (FIGURA 20), a partir dos quais foram 

obtidos os valores médios, com o uso da ferramenta ROI (regions of interest), disponível no 

Envi 5.3. A variação temporal dos IVs foi calculada pela subtração dos períodos (T1-T2). Para 

verificar se essa variação temporal é estatisticamente significativa, entre as classes de 

orientação de vertentes e por IV, foi aplicado o teste de Mann-Whitney para comparação de 

médias de dois grupos independentes ao nível de 5% de significância.  
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4.5 ANÁLISE DOS VALORES DE IV POR REGIME DE FLUXO, EM T1 E T2 

 

Identificado o regime de fluxo em campo, os locais foram relacionados na base 

hidrográfica oficial do estado do Paraná (INAPAR, 2011) e, a partir dessa, traçados os 

polígonos correspondentes às áreas com vegetação em um lado da margem de cada canal de 

drenagem, evitando-se a proximidade com outros cursos d´água.  

Para obter os valores dos IVs, foram delimitados polígonos com 10 m de largura. Os 

polígonos do tipo 1 (P1), foram demarcados a partir do canal de drenagem entre 5 e 15 m e os 

polígonos do tipo 2 (P2), entre 20 e 30 m. Optou-se por realizar a análise dentro da faixa de 30 

m, por esta ser considerada como funcional da vegetação ribeirinha por Jayasuriya, Germain e 

Bevilacqua (2018). Já o comprimento varia conforme a presença de vegetação nativa associada 

à drenagem, mantendo sempre o par (P1 e P2) com a mesma largura e comprimento. As medidas 

e posição dos polígonos são apresentadas na FIGURA 21. 

 
FIGURA 21 – MEDIDAS E POSIÇÃO DOS POLÍGONOS COM LARGURA DE 10 M 

 
FONTE: O autor (2021). 

 

Sobre as imagens T1 e T2, foi criada uma grade de pontos, com um ponto para cada 

pixel, a qual foi recortada utilizando-se os polígonos 1 e 2. A partir desses, foram obtidos os 

valores de NDVI, de RENDVI e de EVI contidos nas imagens e dispostos, posteriormente, 

numa planilha do Microsoft Excel, totalizando 8 conjuntos de dados para cada IV. Desses, 4 

conjuntos para perenes: polígonos 1 no tempo T1, polígonos 2 no tempo T1, polígonos 1 no 

tempo T2 e polígonos 2 no tempo T2; e 4 conjuntos para intermitentes: polígonos 1 no tempo 

T1, polígonos 2 no tempo T1, polígonos 1 no tempo T2 e polígonos 2 no tempo T2. 

A planilha com os valores de NDVI, RENDVI e EVI foi importada para o software 

OriginPro 2016, no qual foram gerados os histogramas e realizadas as análises estatísticas 

descritivas: média, mediana, desvio-padrão, mínimo, mediana, máximo, assimetria e curtose. 

A normalidade sobre os valores absolutos foi verificada pela aplicação do teste de Shapiro-Wilk 

(teste W), proposto por Shapiro e Wilk (1965), com o nível de significância de 5%, para cada 



70 
 

um dos 8 conjuntos amostrais de polígonos de cada IV. A estatística do teste W é dada pela 

equação 4: 

 

 
(4) 

 

Onde:  são as observações ordenadas,  é a média e  por: 

  

A partir da subtração das médias entre os polígonos 1 e 2, obteve-se a diferença (Δ-

NDVI, Δ-RENDVI e Δ-EVI) para cada um dos 80 locais visitados em campo, em T1 e em T2. 

A subtração teve por finalidade comparar os valores de Δs conforme o regime de fluxo. Ao 

utilizar a subtração de polígonos dispostos numa mesma imagem e num mesmo período (T), os 

efeitos da influência do AZS e do AZV são os mesmos para ambos os polígonos. 

Para avaliar se as diferenças das médias entre os tipos de drenagem são 

estatisticamente significativas, no OriginPro 2016, foi utilizado o teste t de Student para duas 

amostras independentes, considerando variâncias diferentes com correção nos graus de 

liberdade, proposto por Student (1908). A estatística do teste t é dada pela equação 5: 

 

 (5) 

 

Onde:  e  são as médias dos grupos 1 e 2;  e , os desvios-padrão dos grupos 1 

e 2; e  e , o tamanho das amostras dos grupos 1 e 2, respectivamente. Os graus de liberdade, 

considerando variâncias desconhecidas e diferentes, são dados pela equação 6: 

 

 

 

(6) 

 

Além do teste t de Student, também foi aplicado o teste U de Mann-Whitney para 

comparação das médias entre os tipos de drenagem. Conforme Sheskin (2003), o teste de Mann-

Whitney utiliza os postos das observações ordenadas e, por se tratar de um método de nível 
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ordinal, realiza a ordenação dos dados das duas amostras. Sendo  e  o tamanho das amostras 

dos grupos 1 e 2, respectivamente, um escore é atribuído a cada valor, , . 

Caso ocorram empates, o escore é dado pela média das ordens das observações repetidas e, 

posteriormente, é realizada a soma dos postos  para o primeiro grupo. A estatística U é dada 

pela equação 7: 

 

 
(7) 

 

4.6 ANÁLISE DOS VALORES DE IVS POR REGIME DE FLUXO COM POLÍGONOS 

DE 25 M NO PERÍODO T2 

 

Para verificar se, com o aumento da largura dos polígonos, aumentam as diferenças 

entre os Δ-IVs da vegetação associada à drenagem perene da intermitente, foram construídos 

polígonos com 25 m de largura. Os polígonos 1, com distâncias entre 5 e 30 m a partir do canal 

fluvial, foram construídos dentro da área funcional da vegetação, considerada por Jayasuriya, 

Germain e Bevilacqua (2018) como de 30 m ao longo da drenagem de primeira ordem. Já os 

polígonos 2, com distâncias entre 35 e 60 m, externos à área funcional (FIGURA 22). 

 
FIGURA 22 – MEDIDAS E POSIÇÃO PARA OS POLÍGONOS 1 (ÁREA FUNCIONAL) E POLÍGONOS 2 

(EXTERNOS À ÁREA FUNCIONAL) 

 
FONTE: O autor (2021). 

  

Entre os locais visitados em campo, foram selecionados 8 perenes e 8 intermitentes, 

em áreas com vegetação acima de 80 m de distância do canal e com presença de cobertura 

vegetal arbórea nativa. Para evitar pixels sobrepostos ao canal, foram excluídos os primeiros 5 

m metros de distância e, outros 5 m, entre os polígonos 1 e 2, para evitar que o valor de um 

mesmo pixel fosse contabilizado por ambos os polígonos. Já o comprimento variou conforme 

a presença de vegetação nativa associada à drenagem, mantendo sempre o par (P1 e P2) com 

as mesmas medidas. 



72 
 

Com o uso da ferramenta ROI (regions of interest), disponível no Envi 5.3, foram 

obtidos os valores para NDVI, RENDVI e EVI. Os valores foram dispostos numa planilha, na 

qual foi calculada a diferença (Δ) entre os polígonos 1 (área funcional) com os polígonos 2 (área 

não funcional). Para verificar se os valores de Δ-NDVI, Δ-RENDVI e Δ-EVI são 

estatisticamente significativos, entre a vegetação associada à drenagem perene e a vegetação 

associada à intermitente, no OriginPro 2016, foi aplicado o teste de Mann-Whitney para 

comparação de médias de dois grupos independentes ao nível de 5% de significância. A análise 

foi realizada apenas no período T2 (estiagem), no qual a vegetação associada à drenagem 

apresenta maiores diferenças nos valores de IVs, em função da menor disponibilidade de água 

no solo. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

  

5.1 CARACTERIZAÇÃO DOS LOCAIS VISITADOS EM CAMPO  

 

Os locais visitados em campo situam-se na zona rural dos municípios paranaenses de 

Francisco Beltrão, Marmeleiro e Renascença, em áreas com vegetação nativa e próximos às 

estradas rurais, devido à maior facilidade de acesso. A FIGURA 23 destaca uma área com maior 

concentração de locais visitados.  

 
FIGURA 23 – ÁREA EM DESTAQUE COM MAIOR CONCENTRAÇÃO DE PONTOS AMOSTRAIS 

 
FONTE: O autor (2021). 
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Dentre os 184 locais visitados em campo, a FIGURA 24 apresenta os 80 selecionados 

para a pesquisa: 40 em drenagem perene e 40 em intermitente. Possíveis clusters de canais 

perenes podem estar relacionados às espessuras das coberturas superficiais, as quais podem 

prolongar o período de atuação do escoamento subsuperficial (FELIPPE; MAGALHÃES 

JUNIOR, 2014). 

  
FIGURA 24 – PONTOS AMOSTRAIS UTILIZADOS NA PESQUISA 

 
FONTE: O autor (2021). 
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A vegetação nativa associada à drenagem observada em campo integra a FES, 

apresenta dossel superior elevado e frequente ocorrência de árvores emergentes. Áreas com 

presença de eucalipto e pinus foram excluídas da amostragem por apresentarem comportamento 

espectral diferenciado das nativas. Na FIGURA 25, são apresentados exemplos da vegetação 

associada à drenagem de primeira ordem perene (a) e intermitente (b) observadas em campo.  
 

FIGURA 25 – EXEMPLOS DE VEGETAÇÃO ASSOCIADA À DRENAGEM DE PRIMEIRA ORDEM: a) 
PERENE; b) INTERMITENTE 

 
FONTE: O autor (2021). Foto a - 24/01/2021; b – 21/04/2020.  

 

Os canais perenes identificados em campo (letras a e b da FIGURA 26) apresentam 

fluxo decorrente do excedente de água no solo, haja vista que as visitas foram realizadas com 

no mínimo de 7 dias sem qualquer evento pluviométrico e com menos de 7 mm acumulados 

nos 13 dias que antecederam as visitas. Já os canais intermitentes (letras c e d da FIGURA 26) 

foram identificados pela sua estrutura física e sem presença de água. Na medida do possível, 

moradores das proximidades foram consultados sobre o regime de fluxo dos canais verificados 

em campo. 

 
FIGURA 26 – EXEMPLOS DE DRENAGEM DE PRIMEIRA ORDEM: a) PERENE e b) INTERMITENTE 

 
FONTE: O autor (2021). Data das fotos - abril/2020. 
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Ao comparar a base hidrográfica oficial do estado do Paraná com os locais visitados 

em campo, foram encontrados erros de omissão e de comissão no mapeamento da drenagem de 

primeira ordem. Trabalhos como os de Andrades Filho, Zani e Gradella (2009), Lima e Cunha 

(2014), Bosquilia et al. (2016), Bueno (2016) e Sousa e Sampaio (2018), que avaliaram a 

acurácia do mapeamento da rede de drenagem em outras áreas de estudo, já alertavam para o 

grande número de erros nas bases cartográficas oficiais. 

 

5.2 ANÁLISE SAZONAL DOS IVS DA VEGETAÇÃO ASSOCIADA À DRENAGEM DE 
PRIMEIRA ORDEM 

 

Para encontrar os maiores e menores valores de IVs da vegetação associada à 

drenagem de primeira ordem, foram gerados os índices NDVI, RENDVI e EVI para as 6 

imagens pré-selecionadas da área de estudo, referentes ao ano de 2018 e sem cobertura de 

nuvens. As datas das imagens foram: 08/01, 10/05, 12/07, 19/08, 10/09 e 07/12. Os valores de 

reflectância das imagens analisadas, obtidos a partir dos polígonos amostrais da vegetação 

associada à drenagem de primeira ordem (FIGURA 18), são representados na FIGURA 27 em 

função do comprimento de onda central de cada banda: blue (475 nm), green (555 nm), red 

(660 nm), red edge (710 nm) e o NIR (820 nm).  

 
FIGURA 27 – VARIAÇÃO ESPECTRAL DA VEGETAÇÃO ASSOCIADA À DRENAGEM DE PRIMEIRA 

ORDEM A PARTIR DOS POLÍGONOS AMOSTRAIS 

 
FONTE: O autor (2021). 

 

Os dados de reflectância das bandas das cenas RapidEye apresentaram diferenças em 

função da sazonalidade da vegetação e das condições de iluminação. As linhas em vermelho e 
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roxo da FIGURA 27 se sobrepõem e correspondem às imagens de 08/01/2018 e de 07/12/2018, 

verão, as quais apresentam maiores temperaturas e maior intensidade das chuvas, resultando no 

período de maior atividade fenológica. Além disso, no verão, o menor AZS (26,17° e 26,78°, 

respectivamente), contribui para maior reflectância na banda do NIR (820 nm) e, de forma 

menos acentuada, na banda green (555 nm) perante as demais datas analisadas. 

No outono, representado pela imagem de 10/05 (linha amarela da FIGURA 27), inicia-

se a queda acentuada na reflectância da banda do NIR, em função do decréscimo da atividade 

fenológica e do início da perda das folhas por algumas espécies que compõem a FES. Além do 

aumento do AZS (48,92°), o efeito causado pelo AZV (-14,66°) colabora com a diminuição da 

reflectância nas bandas do green e do red (660 nm), as quais apresentam maior anisotropia 

(BREUNIG et al., 2015). Conforme o QUADRO 4, a imagem de 10/05 é a única, entre as 

imagens fora do nadir, que apresenta ângulo de visada negativo (espalhamento frontal). 

No inverno, estação que apresenta maior quantidade de imagens disponíveis para a 

análise (12/07, 19/08 e 10/09), ocorreu um decréscimo significativo da atividade fenológica, o 

qual promove queda das folhas de algumas espécies que compõem a FES, associado ao período 

com menores temperaturas e redução das chuvas. Isso reflete na acentuada diminuição na 

reflectância do NIR, e leve aumento na faixa do red, como pode ser observado nas linhas verde, 

azul-claro e azul-escuro da FIGURA 27. Maiores ângulos zenitais solares - AZS (56,28°, 48,63° 

e 40,01°, respectivamente) também contribuem para o aumento dos efeitos decorrentes das 

mudanças sazonais no dossel da FES. 

A imagem de 10/09 apresenta a maior reflectância na faixa do red, entre as 6 imagens 

analisadas, decorrente da perda parcial das folhas da FES, causando maior interferência das 

estruturas arbóreas e do substrato. Salienta-se que a referida imagem apresenta o menor AZS e 

AZV ao nadir, o que reduz interferências anisotrópicas, sendo, desse ponto de vista, a mais 

fidedigna das condições da vegetação entre as imagens de inverno. 

A partir das bandas das cenas RapidEye do blue, red, red edge e do NIR, foram gerados 

os IVs NDVI, RENDVI e EVI. Conforme observa-se na FIGURA 28, apresentam maiores 

valores no verão (08/01 e 07/12), quando a vegetação florestal exibe maior vigor vegetativo, 

decaindo no outono (12/05). Os menores valores são alcançados no inverno (12/07, 19/08 e 

10/09), quando as temperaturas decaem e a vegetação florestal se encontra em repouso, com 

perda parcial ou total de folhas, conforme também observado por Rosemback et al. (2010) e 

Cordeiro et al. (2017). Dala Nora e Martini (2010) encontraram valores semelhantes, ao 

estudarem a variação anual dos índices NDVI e EVI em área de FOM (floresta ombrófila mista) 

e, de forma mais acentuada, em área de FED (floresta estacional decidual). 
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FIGURA 28 – VARIAÇÃO ESPECTRAL E DOS IVS DA VEGETAÇÃO ASSOCIADA À DRENAGEM DE 
PRIMEIRA ORDEM A PARTIR DOS POLÍGONOS AMOSTRAIS 

 
FONTE: O autor (2021). 

 
Comparativamente, as menores diferenças sazonais foram obtidas para o RENDVI, 

que possui maior dependência da faixa estreita do red edge (690-730). Já as variações mais 

acentuadas foram encontradas para o EVI. Isso se deve ao fato de o EVI apresentar significativa 

ligação com a atividade fotossintética da vegetação, refletindo as mudanças na estrutura do 

dossel como a forma das folhas e a cobertura da copa (HUETE et al., 2002; GALVÃO et al., 

2013).  

Além da arquitetura do dossel, o EVI é mais sensível aos efeitos de iluminação do 

terreno do que o NDVI e o RENDVI, pois o EVI é impulsionado principalmente pela 

reflectância do NIR, que é altamente correlacionada com o AZS (GALVÃO et al., 2016). No 

NIR, a folhagem dispersa eficientemente os fótons e, por isso, o EVI é mais sensível ao IAF 

(BREUNIG, et al., 2015). Além disso, o EVI não se comporta como diferença normalizada para 

compensar variações na iluminação da cena. Por outro lado, não apresenta problemas de 

saturação, ao contrário do que foi identificado para o NDVI e o RENDVI.  

Ao verificar a precipitação acumulada nos meses antecedentes à data dos 

imageamentos que apresentaram os maiores (08/01/2018) e os menores (10/09/2018) valores, 

percebeu-se como tempo de resposta da vegetação aos IVs (delay) da ordem de 28 a 30 dias em 

relação à ocorrência de eventos pluviométricos, conforme apontado por Fu e Burgher (2015) e 

Santos, Baptista e Moura (2017). O total acumulado registrado pela estação meteorológica de 

Francisco Beltrão (IAPAR, 2019), entre 30 e 60 dias antecedentes aos imageamentos, foi de 

255,4 mm para 08/01/2018 (chuvoso), enquanto no período que antecedeu 10/09/2018 
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(estiagem) foi de 43,5 mm. Cabe salientar que o ano de 2018 não se apresentou atípico, 

conforme os valores apresentados e as médias históricas na FIGURA 7. Os climogramas 

referentes aos períodos antecedentes a 08/01/2018 (a) e 10/09/2018 (b) encontram-se na 

FIGURA 29. 

 
FIGURA 29 – CLIMOGRAMA DO PERÍODO ENTRE 30 E 60 DIAS ANTECEDENTES AO 

IMAGEAMENTO: a) 08/01/2018 E b) 10/09/2018 

 
FONTE: O autor (2021). 

 

De fato, a variação temporal dos valores obtidos permitiu identificar mudanças no 

comportamento espectral da vegetação em relação a duas condições distintas. Assim, passou-

se a denominar a imagem de 08/01/2018 como T1, que corresponde ao período chuvoso, com 

temperaturas mais elevadas e vegetação com maior atividade fenológica, resultando em maiores 

valores de IVs; e a imagem de 10/09/2018 como T2, que corresponde ao final do período frio 

e seco, mitigando a atividade fenológica da vegetação, verificado pelo decréscimo dos valores 

de IVs. 

Cordeiro et al. (2017), Costa e Guasselli (2017) e Quesada et al. (2017) analisaram a 

variação do NDVI através de séries temporais, em áreas de FES, e encontraram menores valores 

de NDVI para o inverno e maiores no verão. Becerra, Shimabukuro e Alvalá (2009) também 

encontraram menores valores de NDVI e EVI da formação florestal no mês de setembro, 
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corroborando, portanto, os resultados da pesquisa. Como durante os meses da primavera a 

precipitação acumulada é maior, a resposta da vegetação com IVs mais altos acaba sendo 

encontrada no início do verão, e os menores, no final do inverno, uma vez que a vegetação 

possui atraso no tempo de resposta à precipitação.  

 

5.3 ANÁLISE ESPECTRAL E DE ILUMINAÇÃO NAS IMAGENS T1 E T2 

 

Identificado T1 e T2, foram elaborados os espectros de reflectância para analisar as 

variações da resposta espectral da vegetação, em cada banda das cenas Rapideye associada à 

drenagem na área de estudo. Também foram verificas as condições de iluminação durante a 

aquisição das imagens e seus efeitos em função das características topográficas locais, por meio 

do relevo sombreado. 

Os espectros de reflectância foram gerados sobre a vegetação associada à drenagem 

de primeira ordem, a partir de polígonos separados conforme o regime de fluxo: 40 perenes e 

40 intermitentes. As variações temporais dos valores de reflectância, entre T1 e T2, são 

representadas nos gráficos em função do comprimento de onda central de cada banda: blue (475 

nm), green (555 nm), red (660 nm), red edge (710 nm) e NIR (820 nm) (FIGURA 30).  

 
FIGURA 30 – ESPECTROS DE REFLECTÂNCIA PARA TI E T2 A PARTIR DOS POLÍGONOS 

AMOSTRAIS AO LONGO DA DRENAGEM: a) PERENE; b) INTERMITENTE 

 
FONTE: O autor (2021). 

  
Nos comprimentos de onda relativos à região do visível do espectro eletromagnético 

(blue, green e red), os valores de reflectância foram baixos em ambas as datas analisadas, 

principalmente na faixa do blue. A partir dos 660 nm, foi verificado significativo acréscimo nos 



81 
 

valores de reflectância, principalmente no verão (T1), período e faixa espectral ao qual a 

vegetação sadia exibe alta reflectância. A banda red edge (710 nm) apresentou valores e desvio-

padrão intermediários entre o visível e o NIR. 

No inverno (imagem T2), ocorre o repouso fisiológico e perda de biomassa, o que 

reduz a oferta de pigmentos fotossintetizantes, aumentando a reflectância na faixa do red; já a 

radiação na faixa do NIR tem grande redução em sua reflectância e passa a ser refletida apenas 

parcialmente. Ao analisarem áreas de FES, Rosemback et al. (2010), Cordeiro et al. (2017) e 

Costa e Guasselli (2017) encontraram também forte alteração em sua reflectância entre os 

períodos de verão/inverno. 

Além das condições intrínsecas da vegetação, a mudança nas condições de iluminação 

é fator que contribui para as diferenças na reflectância entre os períodos. O aumento no AZS 

entre as estações do ano, no caso, de 26,17° em T1 para 40,1° em T2 (aproximadamente 14º), 

colabora com o aumento da reflectância na faixa do red, do T1 para T2, principalmente em 

áreas com presença de espécies deciduais, conforme apontado por Gaida et al. (2016). Por sua 

vez, na faixa do NIR o efeito é inverso: com a diminuição do IAF e o aumento do AZS, a 

reflectância diminui. 

O relevo sombreado, elaborado a partir dos parâmetros da geometria de iluminação 

das duas cenas RapidEye, nos tempos T1 e T2, apresenta o efeito das condições de iluminação 

e sua variação em função das mudanças ocorridas entre as duas datas analisadas. Conforme 

observado na FIGURA 31, quanto mais escuro o tom, maior o sombreamento.  
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FIGURA 31 – ILUMINAÇÃO NA ÁREA DE ESTUDO EM T1 (AZS 26,17°) E EM T2 (AZS 40,01°) 

 
FONTE: O autor (2021). 

 

Em T1 verifica-se o predomínio de áreas iluminadas sob condições diretas de 

incidência de radiação solar, em áreas planas ou com orientação da vertente nas direções 

Noroeste, Norte e Nordeste. Com o aumento do AZS de aproximadamente 14° de T1 para T2, 

associado às características do relevo, observa-se o aumento da ocorrência de áreas sombreadas 

relacionadas às vertentes íngremes orientadas nas direções Sudeste, Sul e Sudoeste, opostas à 

direção de incidência da radiação solar. 

O referido aumento do AZS é perceptível também ao observar a FIGURA 32, a qual 

apresenta composição colorida falsa-cor, com as bandas 3 (630-685 nm), 4 (690-730 nm) e 5 

(760-850 nm), associadas ao red (R), blue (B) e green (G), respectivamente. Com o aumento 

do AZS de T1 para T2, é possível destacar os componentes geomorfológicos como as encostas 

próximas ao rio Marmeleiro, no centro da composição em T2. 
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FIGURA 32 – COMPOSIÇÃO COLORIDA FALSA-COR RGB 354 DAS CENAS UTILIZADAS NO 
ESTUDO: EM T1 AZS 26,17° E EM T2 AZS 40,01° 

 
FONTE: O autor (2021). 

 

Diante das variações observadas em função das diferenças de iluminação das imagens 

entre T1 e T2, no item 5.4, foram avaliados os efeitos sobre os IVs e se eles são significativos, 

podendo afetar a análise dos IVs entre os diferentes regimes de fluxo. 

 

5.4 VARIAÇÃO DOS IVS EM FUNÇÃO DA ORIENTAÇÃO DE VERTENTES 

  

Para verificar se as diferentes intensidades recebidas de radiação solar em função do 

relevo interferem na análise dos IVs, foram construídos polígonos e obtidos valores de 

reflectância e de NDVI, RENDVI e EVI, conforme as classes de orientação de vertentes: Norte, 

Nordeste (NE), Leste, Sudeste (SE), Sul, Sudoeste (SO), Oeste e Noroeste (NO). 

Os valores médios de reflectância das bandas das cenas RapidEye, entre T1 e T2, 

apresentaram variações em todas as bandas e diminuíram do NIR para as bandas do visível, a 

exceção da banda 3 (red), conforme constatado na FIGURA 33. Com a redução da densidade 

do dossel vegetativo, em T2, aumenta a interferência das estruturas arbóreas e do substrato e 

por isso, a banda red apresentou maior reflectância do que em T1.  
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FIGURA 33 – REFLECTÂNCIA DAS IMAGENS T1 E T2 POR ORIENTAÇÃO DE VERTENTES 

 
FONTE: O autor (2021).  

 

As vertentes voltadas para Nordeste, Leste, Noroeste e Norte apresentaram 

reflectâncias mais elevadas se comparadas as demais, pois recebem radiação solar de forma 

direta em todos os períodos do ano, por isso, estão menos sujeitas às variações das condições 

de iluminação. Por outro lado, as vertentes Sudeste, Sul, Sudoeste e Oeste apresentam-se mais 

sujeitas ao sombreamento, por receberem radiação solar diferenciada em função das oscilações 

da elevação solar ao longo do ano. 

Ao analisar os efeitos das variações de reflectância sobre os IVs, observa-se que as 

diferenças em função das classes de orientação das vertentes aumentam de T1 para T2 devido 

ao efeito combinado da redução do AZS e do aumento do IAF, tornando o dossel mais 

isotrópico. Essa diferença em função da orientação da vertente é mais acentuada para o EVI. 

Conforme o APÊNDICE 1, a vegetação apresentou a maior média em T1 (0,743) na vertente 

NE e menor média em T2 (0,351) nas vertentes orientadas para Sul e SO (FIGURA 34). Esse 

efeito ocorre sobre o EVI, por este ser mais sensível aos efeitos topográficos, em conjunto com 

a diminuição do IAF e ao sombreamento do dossel (GAIDA et al., 2016). Já o NDVI apresentou 

a maior média (0,888) em T1, nas vertentes NE e Leste, e a menor média em T2 (0,731), na 

vertente NO. Por sua vez, o RENDVI apresentou a maior média em T1 (0,590), na vertente NE, 

e a menor média em T2 (0,479), na vertente Norte.   
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FIGURA 34 – ÍNDICES DE VEGETAÇÃO CONFORME A ORIENTAÇÃO DAS VERTENTES NOS 
PERÍODOS T1 E T2  

 
FONTE: O autor (2021). 

 
Para analisar se a variação temporal dos IVs, entre T1 e T2, possui relação com a 

orientação da vertente, ocorrendo de maneira diferenciada entre vertentes bem iluminadas em 

todos os períodos do ano versus vertentes que sofrem influência da sazonalidade sobre a 

iluminação, foi realizada a subtração entre os períodos T1 e T2. Ao observar as diferenças entre 

T1 e T2 no APÊNDICE 1, e na FIGURA 35, percebe-se que a variação temporal é maior para 

o EVI devido à maior sensibilidade deste às mudanças nas condições de iluminação e na 

estrutura do dossel. 

 
FIGURA 35 – DIFERENÇA NOS IVS ENTRE OS PERÍODOS T1 E T2 CONFORME A ORIENTAÇÃO DE 

VERTENTES  

 
FONTE: O autor (2021). 
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As maiores variações em função da orientação das vertentes para o EVI foram 

encontradas nas vertentes Oeste (0,337), NO (0,333) e SE (0,330) e, para o NDVI, nas vertentes 

Norte (0,158), NO (0,153) e Sul (0,152), não seguindo, portanto, para ambos os índices, uma 

relação conforme as diferenças na iluminação recebida. Já o RENDVI apresentou relação 

inversa, em que a maior variação temporal foi encontrada nas vertentes NO (0,096), Norte 

(0,093) e NE (0,091). Essas são as vertentes mais bem iluminadas e, portanto, com a menor 

oscilação sazonal na iluminação.  

Para verificar se as variações dos IVs encontradas entre as classes de orientação de 

vertentes são significativamente diferentes, o que poderia afetar o teste de Hipóteses, foi 

aplicado o teste de Mann-Whitney ao nível de significância de 0,05, para o NDVI, RENDVI e 

EVI (APÊNDICE 1). Haja vista que são 8 as amostras para cada classe de orientação de 

vertentes, optou-se por esse teste pelo fato de ele ser não paramétrico, os quais não pressupõem 

a normalidade dos dados. 

Os resultados do teste de Mann-Whitney (APÊNDICE 1) indicaram que as diferenças 

na variação temporal entre as classes de orientação de vertentes não foram significativas para 

nenhum dos IVs analisados. Embora a literatura aponte sensibilidade para o EVI em função da 

iluminação do terreno, a exemplo de Gaida et al. (2016) que avaliaram a influência a partir da 

variação do AZS de 33°, a qual não foi significativa para a área de estudo em função da menor 

variação entre as imagens aqui utilizadas (aproximadamente 14°). Também colaborou o fato de 

a vegetação analisada apresentar menor quantidade de espécies deciduais e baixa declividade 

dos locais estudados (média de 11,38°). No inverno, os efeitos do sombreamento em vertentes 

menos iluminadas começam a ser notados no EVI, o mais sensível entre os IVs analisados, a 

partir dos 15° de declividade (OLIVEIRA; GALVÃO; PONZONI, 2019).  

 

5.5 ANÁLISE DOS VALORES DE IVS POR REGIME DE FLUXO EM T1 E T2 

  

Os valores dos índices NDVI, RENDVI e EVI foram obtidos com uso dos polígonos 

do tipo 1, construídos com distância entre 5 e 15 m a partir da drenagem de primeira ordem, e 

dos polígonos do tipo 2, entre 20 e 30 m, os quais estão dispostos para os 40 locais perenes e 

40 intermitentes.  
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5.5.1 Análise descritiva dos valores de NDVI 
 

Os valores de NDVI observados no período T1, independentemente do regime de fluxo 

e da distância, foram de 0,886 (média) e 0,888 (mediana), enquanto no período T2, foram de 

0,737 (média) e de 0,741 (mediana). Também se observou que os desvios-padrão de ambos os 

regimes de fluxo são próximos, em média 0,016 em T1 e 0,045 em T2 (TABELA 1). Os valores 

para a curtose apresentaram-se maiores em T2, denotando maior dispersão dos dados. A 

assimetria tende a ser negativa em T1 em função da maior frequência de valores acima do ponto 

medial (FIGURA 36). 

Maiores valores de NDVI (absolutos) foram observados para os polígonos junto à 

drenagem perene, conforme verificado pelos valores mínimos e máximos. Observou-se, 

também, que os valores de curtose são menores para a vegetação associada à drenagem perene, 

em média 0,38, do que a drenagem intermitente, em média 0,45, indicando maior dispersão dos 

valores de NDVI junto a esta. Esses podem ser indícios da influência da maior disponibilidade 

de água no solo, mantendo maior vigor da vegetação junto à drenagem perene. 

Conforme já observado, de maneira geral, as médias apresentaram-se menores que as 

medianas (diferença aproximada 0,002), evidenciado pelos coeficientes de assimetria negativos 

(assimétrica à esquerda). Os coeficientes variaram entre -0,419 e -0,641, à exceção dos valores 

observados para os polígonos do tipo 1 em T2 junto à drenagem intermitente, que apresentou 

coeficiente de 0,02. Nos histogramas da FIGURA 36, é percebido o maior comprimento da 

cauda à esquerda, evidenciado pela maior frequência de valores extremos de NDVI, 

corroborando os coeficientes de assimetria observados. 

Os resultados obtidos ao aplicar o teste de Shapiro-Wilk, ao nível de 5% de 

significância (TABELA 1), apontaram que o único conjunto de dados cuja hipótese de 

normalidade não foi rejeitada foi para os polígonos do tipo 1 em T2 junto à drenagem 

intermitente, que apresentaram p-value de 0,67. Para os demais, que apresentaram valores 

abaixo de 0,05, as médias não representam o conjunto de valores dos dados. 
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TABELA 1 - MEDIDAS DESCRITIVAS E RESULTADOS DOS TESTES DE NORMALIDADE PARA OS 
VALORES DE NDVI  
Regime de fluxo  Perene  Intermitente 
Distância da drenagem Polígono 1 Polígono 2 Polígono 1 Polígono 2 
Período imagem T1 T2 T1 T2 T1 T2 T1 T2 
Média 0,886 0,739 0,884 0,735 0,887 0,739 0,886 0,736 
Mediana 0,888 0,746 0,885 0,741 0,889 0,737 0,889 0,739 
Desvio-padrão 0,016 0,042 0,016 0,044 0,015 0,046 0,017 0,046 
Mínimo 0,824 0,593 0,824 0,591 0,832 0,589 0,821 0,570 
Máximo 0,919 0,824 0,934 0,850 0,926 0,869 0,927 0,842 
Assimetria -0,628 -0,628 -0,419 -0,420 -0,470 0,020 -0,641 -0,583 
Curtose 0,355 0,136 1,117 -0,088 0,329 0,085 0,784 0,595 
Teste de normalidade <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 0,607 <0,001 <0,001 

FONTE: O autor (2021). 
 

FIGURA 36  – HISTOGRAMAS DOS VALORES DE NDVI: a) P1 T1 perene; b) P1 T1 intermitente; c) P2 T1 
perene; d) P2 T1 intermitente; e) P1 T2 perene; f) P1 T2 intermitente; g) P2 T2 perene; h) P2 T2 intermitente. 

 
FONTE: O autor (2021). 
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5.5.2 Análise descritiva dos valores de RENDVI 
  

Os valores de RENDVI observados no período T1, independentemente do regime de 

fluxo e da distância, foram de 0,576 (média) e 0,577 (mediana), enquanto no período T2, foram 

de 0,484 (média) e de 0,484 (mediana). Também se observou que o desvio-padrão de ambos os 

regimes de fluxos são próximos, em média 0,03, tanto para T1 quanto para T2 (TABELA 2). 

Os valores para a curtose, apresentaram-se maiores em T2, denotando maior dispersão dos 

dados em comparação à T2 (FIGURA 37).  

Maiores valores de RENDVI (absolutos) foram obtidos dos polígonos junto à 

drenagem perene, conforme verificado pelos valores mínimos e máximos. Observou-se, 

também, que os valores de curtose são menores para a vegetação associada à drenagem perene, 

em média 0,098, do que à drenagem intermitente, em média 0,402, indicando maior dispersão 

dos valores de RENDVI junto a esta.  

De maneira geral, os valores de média e de mediana coincidem, o que reflete na 

simetria das curvas, conforme observado na FIGURA 37 (letras a; c; e; g) para todos os 

conjuntos de valores de RENDVI da vegetação associada à drenagem perene. No caso da 

associada à intermitente, apenas a que possui valores obtidos a partir dos polígonos do tipo 2 

em T1 é simétrica (letra f da FIGURA 37).  

As medidas observadas corroboram também os resultados obtidos ao aplicar o teste de 

Shapiro-Wilk, ao nível de 5% de significância (TABELA 2). Ele apontou normalidade para 

todos os conjuntos de valores obtidos a partir de polígonos junto à drenagem perene, que 

apresentaram p-value acima de 0,05 e rejeitaram a normalidade para os polígonos junto à 

drenagem intermitente, com p-value abaixo desse limite. A normalidade dos dados para os 

valores obtidos junto à drenagem perene, é um forte indício da influência do regime de fluxo 

sobre a vegetação associada à drenagem, pois indica que os valores estão concentrados 

próximos da média e, consequentemente, com baixa recorrência de valores extremos. 
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TABELA 2 - MEDIDAS DESCRITIVAS E RESULTADOS DOS TESTES DE NORMALIDADE PARA OS 
VALORES DE RENDVI 
Regime de fluxo Perene Intermitente 
Distância da drenagem Polígono 1 Polígono 2 Polígono 1 Polígono 2 
Período imagem T1 T2 T1 T2 T1 T2 T1 T2 
Média 0,576 0,488 0,575 0,484 0,576 0,484 0,576 0,481 
Mediana 0,576 0,488 0,576 0,484 0,578 0,483 0,576 0,482 
Desvio-padrão 0,017 0,041 0,020 0,041 0,019 0,042 0,020 0,043 
Mínimo 0,521 0,364 0,513 0,366 0,520 0,359 0,493 0,337 
Máximo 0,624 0,591 0,638 0,624 0,633 0,614 0,645 0,590 
Assimetria -0,155 -0,130 -0,013 0,074 -0,420 0,291 -0,027 -0,318 
Curtose 0,145 -0,216 0,304 0,158 0,372 0,076 0,835 0,323 
Teste de normalidade 0,289 0,374 0,164 0,592 <0,001 0,008 0,011 0,009 

FONTE: O autor (2021).  
 

FIGURA 37  – HISTOGRAMAS DOS VALORES DE RENDVI: a) P1 T1 perene; b) P1 T1 intermitente; c) P2 
T1 perene; d) P2 T1 intermitente; e) P1 T2 perene; f) P1 T2 intermitente; g) P2 T2 perene; h) P2 T2 intermitente. 

 
FONTE: O autor (2021). 
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5.5.3 Análise descritiva dos valores de EVI 
   

Os valores de EVI observados no período T1, independentemente do regime de fluxo 

e da distância, foram de 0,705 (média) e 0,709 (mediana), enquanto no período T2, foram de 

0,377 (média) e de 0,376 (mediana). Também se observa que os desvios-padrão de ambos os 

regimes de fluxo são próximos, em média 0,054 em T1 e 0,061 em T2 (TABELA 3). Os valores 

para a curtose apresentaram-se maiores em T2, denotando maior dispersão dos dados nesse 

período (FIGURA 38). 

Maiores valores de EVI (absolutos) foram observados para os polígonos junto à 

drenagem perene, conforme verificado pelos valores mínimos e máximos. Observou-se, 

também, que os valores de curtose são menores para a vegetação associada à drenagem perene, 

em média -0,156, do que a drenagem intermitente, em média 0,132, indicando maior dispersão 

dos valores de EVI junto a esta. A identificação de maiores valores absolutos e de menor 

dispersão pode ser indício da influência da maior disponibilidade de água no solo, mantendo 

maior vigor da vegetação junto à drenagem perene. 

Conforme já observado, de maneira geral, as médias apresentaram-se menores que as 

medianas em T1 (aproximadamente 0,004), evidenciado pelos 4 conjuntos com coeficientes de 

assimetria negativos (assimétrica à esquerda). Por outro lado, esse padrão não foi encontrado 

em T2, no qual as curvas que compõem esse conjunto, apresentam diferentes simetrias. Por 

envolver mais bandas em sua composição, ser mais controlado pelo NIR e não ser normalizado, 

quando comparado ao NDVI e ao RENDVI, o EVI é mais afetado pelo AZS e pelas variações 

do dossel e, por isso, apresenta maiores variações em suas medidas descritivas.  

Os resultados obtidos ao aplicar o teste de Shapiro-Wilk, ao nível de 5% de 

significância (TABELA 3), apontaram que o único conjunto de valores cuja hipótese de 

normalidade não foi rejeitada, com p-value de 0,18, ou seja, acima de 0,05, foi o obtido para os 

polígonos do tipo 1 em T2 junto à drenagem perene. Para os que apresentaram valores abaixo 

de 0,05, as médias não representam o conjunto de valores dos dados. 
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TABELA 3 - MEDIDAS DESCRITIVAS E RESULTADOS DOS TESTES DE NORMALIDADE PARA OS 
VALORES DE EVI 
Regime de fluxo Perene Intermitente 
Distância da drenagem Polígono 1 Polígono 2 Polígono 1 Polígono 2 
Período imagem T1 T2 T1 T2 T1 T2 T1 T2 
Média 0,700 0,378 0,698 0,372 0,709 0,382 0,714 0,376 
Mediana 0,706 0,377 0,701 0,372 0,711 0,377 0,716 0,376 
Desvio-padrão 0,050 0,057 0,051 0,059 0,051 0,075 0,051 0,066 
Mínimo 0,542 0,204 0,559 0,215 0,540 0,163 0,539 0,193 
Máximo 0,850 0,538 0,834 0,545 0,865 0,675 0,808 0,536 
Assimetria -0,501 -0,064 -0,284 0,078 -0,233 0,569 -0,312 -0,062 
Curtose 0,515 -0,337 -0,332 -0,469 0,073 1,295 -0,422 -0,417 
Teste normalidade <0,001 0,180 0,001 0,027 0,036 <0,001 <0,001 0,002 

FONTE: O autor (2021). 

 
FIGURA 38  – HISTOGRAMAS DOS VALORES DE EVI: a) P1 T1 perene; b) P1 T1 intermitente; c) P2 T1 
perene; d) P2 T1 intermitente; e) P1 T2 perene; f) P1 T2 intermitente; g) P2 T2 perene; h) P2 T2 intermitente. 

 
FONTE: O autor (2021). 
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De maneira geral, para ambos os índices, é perceptível que a assimetria tende a ser 

negativa em T1 em função da maior frequência de valores acima do ponto medial. Isso ocorre 

devido ao fato de as características dos IVs não apresentarem eventuais outliers à direita, 

quando aplicados em áreas de vegetação, ao contrário de outliers à esquerda, que eventualmente 

podem ocorrer em função da mistura espectral das folhas com outros elementos como solo, 

sombra, água e galhos. Em T2, como a vegetação apresenta um menor vigor e IVs mais baixos, 

a interferência de outros alvos fica menos evidente e a assimetria da curva de distribuição dos 

valores tende a diminuir. 

É importante notar que a vegetação associada à drenagem perene apresenta maiores 

índices e menor dispersão em relação ao ponto medial em ambos os períodos, evidenciado por 

um melhor ajuste dos histogramas e pelos menores valores de curtose. De forma mais evidente 

em T2, as diferenças pronunciam-se em consequência da menor disponibilidade da água no 

solo. A vegetação associada à drenagem perene, mais bem servida de água, refletiu em maiores 

valores de IVs, mais homogêneos e mais concentrados ao redor do ponto medial nos 

histogramas. Por outro lado, por ser menor a disponibilidade de água no solo para a vegetação 

associada à drenagem intermitente, esta apresentou maior dispersão nos valores de IVs. Esses 

são indicativos da influência do regime de fluxo sobre a resposta da vegetação aos índices 

NDVI, RENDVI e EVI. 
 

5.5.4 Análise descritiva das diferenças (Δ-IVs) nos períodos T1 e T2 
  
Os valores de Δ-NDVI, Δ-RENDVI e Δ-EVI foram calculados a partir da subtração 

das médias obtidas pelos polígonos construídos entre 5 e 15 m (polígonos 1) e entre 20 e 30 m 

(polígonos 2) de distância da drenagem de primeira ordem, conforme a FIGURA 39. Esses 

valores estão dispostos para o NDVI, no APÊNDICE 2, para o RENDVI, no APÊNDICE 3, e 

para o EVI no APÊNDICE 4, para cada um dos 40 locais perenes e 40 intermitentes visitados 

em campo. 
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FIGURA 39 – PROCESSO PARA OBTENÇÃO DE Δ PARA POLÍGONOS DE 10 M 

 
Onde: n = 1 a 40, n = índice médio obtido em cada polígono e Δn = diferença entre os polígonos. 

FONTE: O autor (2021). 
 

Observou-se que os valores médios de Δ-NDVI são maiores junto à drenagem perene 

(0,002 e 0,005) do que junto à intermitente (0,001 e 0,002), respectivamente para T1 e T2. A 

maior média encontrada entre os polígonos ao longo da drenagem perene em T2 (0,005) sugere 

possível influência da drenagem no período de estiagem. A TABELA 4 apresenta a síntese da 

estatística descritiva dos valores de Δ-NDVI. 

 
TABELA 4 - MEDIDAS DESCRITIVAS DOS VALORES DE Δ-NDVI, ONDE POLÍGONO 1 (5-15 m) E 

POLÍGONO 2 (20-30 m) 
Regime de Fluxo Perene Intermitente 
Medidas descritivas T1 T2 T1 T2 
Média 0,002 0,005 0,001 0,002 
Mediana 0,001 0,006 -0,002 0,003 
Desvio-Padrão 0,012 0,033 0,011 0,035 
Mínimo -0,021 -0,099 -0,014 -0,061 
Máximo 0,031 0,075 0,037 0,112 
Soma 0,061 0,189 0,035 0,063 

FONTE: O autor (2021). 

 

Para o Δ-RENDVI, observou-se que os valores médios são praticamente os mesmos 

para os polígonos junto à drenagem perene (0,001 e 0,004) e intermitente (<0,001 e 0,004), 

respectivamente para T1 e T2. A maior média encontrada entre os polígonos em T2 (0,004) 

indica possível influência do canal no período de estiagem, entretanto, é a mesma para ambos 

os regimes de fluxo. A TABELA 5 apresenta a síntese da estatística descritiva dos valores de 

Δ-RENDVI. 
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TABELA 5 - MEDIDAS DESCRITIVAS DOS VALORES DE Δ-RENDVI, ONDE POLÍGONO 1 (5-15 m) E 
POLÍGONO 2 (20-30 m) 

Regime de fluxo Perene Intermitente 
Medidas descritivas T1 T2 T1 T2 
Média 0,001 0,004 <0,001 0,004 
Mediana <0,001 0,003 <0,001 0,001 
Desvio-Padrão 0,014 0,029 0,012 0,030 
Mínimo -0,031 -0,07 -0,03 -0,060 
Máximo 0,031 0,086 0,030 0,088 
Soma 0,05 0,155 0,006 0,163 

FONTE: O autor (2021). 

 
Com relação ao Δ-EVI, observou-se que os valores são maiores nos polígonos junto à 

drenagem perene (<0,001 e 0,005) do que junto à intermitente (-0,005 e 0,001), respectivamente 

para T1 e T2. O valor de Δ-EVI negativo junto à drenagem intermitente em T1 ocorre devido 

aos maiores valores serem encontrados em média no polígono 2 (mais distante da drenagem). 

Quando observados os valores em T2, a maior diferença foi encontrada ao longo da drenagem 

perene (0,005), o que evidencia possível influência da água no canal no período de estiagem. 

Cabe ressaltar que o EVI é mais sensível a geometria de aquisição dos dados e a estrutura do 

dossel, quando comparado ao NDVI e ao RENDVI e, por isso, o efeito acoplado pode 

influenciar nos resultados de Δ-EVI. A TABELA 6 apresenta a síntese da estatística descritiva 

dos valores de Δ-EVI. 

 
TABELA 6 - MEDIDAS DESCRITIVAS DOS VALORES DE Δ-EVI, ONDE POLÍGONO 1 (5-15 m) E 

POLÍGONO 2 (20-30 m) 
Regime de Fluxo Perene Intermitente 
Medidas descritivas T1 T2 T1 T2 
Média <0,001 0,005 -0,005 0,001 
Mediana 0,009 0,008 -0,008 -0,014 
Desvio-Padrão 0,032 0,052 0,029 0,052 
Mínimo -0,071 -0,135 -0,048 -0,077 
Máximo 0,080 0,131 0,085 0,136 
Soma 0,012 0,186 -0,218 0,060 

FONTE: O autor (2021). 

 

Para averiguar se predominam os casos em que os valores de NDVI (APÊNDICE 2), 

RENDVI (APÊNDICE 3) e EVI (APÊNDICE 4) são maiores nos polígonos do tipo 1, ou seja, 

os mais próximos à drenagem, foi verificado a porcentagem de polígonos do tipo 1 com valores 

de IV maiores que os polígonos do tipo 2, em cada período/regime de fluxo. Conforme a 

FIGURA 40, é possível constatar o predomínio de maiores valores junto aos polígonos do tipo 

1 em T2, especialmente para o NDVI e para o EVI. 
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FIGURA 40 – FREQUÊNCIAS DOS MAIORES VALORES DE IV POR REGIME DE FLUXO E PERÍODO 
 Perenes Intermitentes 
 T1 T2 T1 T2 

NDVI 

    

RENDVI 

    

EVI 

   
Maior valor no polígono do tipo 1 Maior valor no polígono do tipo 2 Valores iguais 

FONTE: O autor (2021). 

 

Para o NDVI predominaram os maiores valores nos polígonos do tipo 1 ao longo da 

drenagem perene, em T1 e T2, e da intermitente, em T2. Para os intermitentes em T1, 

predominaram os maiores valores nos polígonos 2. A constatação pela média de Δ-NDVI 

(0,005) e pelo maior número de casos (55%) demonstram que o NDVI é maior junto à drenagem 

perene em T2. Para o RENDVI, predominaram os maiores valores nos polígonos 1 em todos os 

casos. A constatação pela média de Δ-RENDVI (0,004) e pelo predomínio de casos (52%) 

demonstram que o RENDVI é maior junto à drenagem perene em T2. Para o EVI, 

predominaram os maiores valores nos polígonos 1 junto à drenagem perene, em T1 (52%) e em 

T2 (57%). De maneira oposta, para os intermitentes, predominaram nos polígonos 2, em ambos 

os períodos (68% e 55%), indicando menor influência da drenagem. A constatação pela média 

de Δ-EVI (0,005) e pelo maior número de casos de polígonos 1 com valores mais elevados 

(57%) demonstra que o EVI é maior junto à drenagem perene em T2. 

Entre os IVs analisados, as maiores diferenças percentuais, entre perenes e 

intermitentes, foram encontradas em T2, e para os índices NDVI e EVI. Dessa forma, os 

resultados indicam a possível influência da drenagem perene sobre a resposta dos IVs na 

vegetação associada para o período de estiagem (T2). 
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5.5.5 Análise inferencial: comparação das médias dos Δ-IVs nos períodos T1 e T2 
  

A análise dos valores de Δ-NDVI, Δ-RENDVI e Δ-EVI, calculados a partir da 

subtração entre as médias dos polígonos 1 e 2, com 10 m de largura cada, em T1 e T2, permitiu 

identificar situações convergentes com a hipótese alternativa (H1): os valores absolutos dos IVs 

da vegetação associada à drenagem perene apresentaram-se mais concentrados próximo ao 

ponto medial; a maior diferença foi encontrada junto à drenagem perene em T2 para o NDVI e 

para o EVI; a porcentagem do número de casos em que os valores dos polígonos 1 são maiores 

que os polígonos 2, em T2, é superior junto à drenagem perene: NDVI (55%), RENDVI (52%) 

e EVI (57%). 

Para verificar se as diferenças encontradas são estatisticamente significativas, foram 

comparadas as médias entre os grupos perene versus intermitente, ao nível de significância de 

0,05, conforme a FIGURA 41. Como os testes de Shapiro-Wilk apontaram que dentre os 24 

conjuntos de dados apenas 6 apresentaram normalidade, optou-se por aplicar para todos os 24 

conjuntos um teste paramétrico (t de Student) e um não paramétrico (Mann-Whitney). 

 
FIGURA 41 – FLUXOGRAMA DA ANÁLISE INFERENCIAL 

 
Onde: n = 1 a 40, n = índice médio obtido em cada polígono e Δn = diferença entre os polígonos. 

FONTE: O autor (2021). 
 

Ao comparar os conjuntos de valores de Δ-NDVI (APÊNDICE 2), entre perenes versus 

intermitentes, para T1 e T2, foram obtidos os valores p, em T1 (0,453 e 0,797) e em T2 (0,394 

e 0,682), respectivamente, para os testes de Mann-Whitney e t de Student. Na comparação dos 

valores de Δ-RENDVI (APÊNDICE 3), foram obtidos os valores p, em T1 (0,763 e 0,710) e 

em T2 (0,996 e 0,977). Para os valores de Δ-EVI (APÊNDICE 4), foram obtidos os valores p, 

em T1 (0,254 e 0,407) e em T2 (0,324 e 0,788). Ambos os IVs apresentaram valores maiores 

que o nível de significância de 0,05 (5%) para os três IVs avaliados (TABELA 7). Dessa forma, 



98 
 

os resultados apontaram que não há evidências amostrais suficientes de que as médias difiram 

significativamente entre os dois grupos para nenhum dos três IVs analisados, refutando-se H0. 

 
TABELA 7 - RESULTADOS DA ANÁLISE INFERENCIAL PARA OS VALORES DE Δ-NDVI, Δ-RENDVI 
E Δ-EVI 
Período T1 T2 
Medidas/regime de fluxo Perene Intermitente Perene Intermitente 

Média Δ-NDVI 0,002 0,001 0,005 0,002 
Valor 

p 
Mann-Whitney 0,453* 0,394* 
t de Student 0,797* 0,682* 

Média Δ-RENDVI 0,001 <0,001 0,004 0,004 
Valor 

p 
Mann-Whitney 0,763* 0,996* 
t de Student 0,710* 0,977* 

Média Δ-EVI <0,001 -0,005 0,005 0,001 
Valor 

p 
Mann-Whitney 0,254* 0,324* 
t de Student 0,407* 0,788* 

* Valor p > 0,05. 
FONTE: O autor (2021).  

  

5.5.6 Análise das maiores diferenças (Δ-IVs) encontradas no período T2 

  

Para verificar os fatores que influenciaram nas maiores diferenças entre os polígonos 

1 e 2 (10 m cada), foram averiguados os locais que apresentaram os quatro maiores Δ-IVs. A 

análise foi realizada apenas no período T2 (estiagem), no qual as diferenças nos valores de IVs 

da vegetação são mais pronunciadas, quando comparadas ao período T1 (chuvoso). Junto ao 

número do local visitado, foi utilizado “p” para identificar drenagem perene e “i” para 

identificar drenagem intermitente. 

Os quatro maiores valores de Δ-NDVI foram 0,112, 0,075, 0,073 e 0,065, encontrados 

nos locais 35i, 33p, 6i e 24i, respectivamente, ou seja, 75% das maiores diferenças entre os 

polígonos foram encontradas em drenagem intermitente, os quais estavam secos no período T2. 

No período T1, as diferenças foram inferiores: -0,014, 0,011, 0,013 e 0,025, respectivamente 

(APÊNDICE 2). 

Os maiores valores de Δ-RENDVI foram 0,088, 0,086, 0,073, 0,071, encontrados nos 

locais 35i, 33p, 38p e 24i respectivamente, ou seja, metade dos locais para cada regime de fluxo. 

No período T1, as diferenças foram inferiores: -0,008, 0,012, 0,025 e 0,010, respectivamente 

(APÊNDICE 3). 

Já os maiores valores de Δ-EVI foram 0,136, 0,131, 0,124, e 0,102, encontrados nos 

locais 35i, 35p, 34i e 24i, respectivamente, ou seja, 75% das maiores diferenças entre os 

polígonos foram encontradas em drenagem intermitente, os quais estavam secos no período T2. 
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No período T1 as diferenças também foram inferiores: 0,023, 0,036, 0,034 e 0,085, 

respectivamente, quando comparadas com T2 (APÊNDICE 4). 

Conforme o esperado, as maiores diferenças foram encontradas em T2, período ao qual 

ocorreu a redução dos eventos pluviométricos e, consequentemente, maior escassez de água no 

solo. Com relação ao regime de fluxo, a hipótese era de que os maiores Δ-IVs fossem 

encontrados junto à drenagem perene, haja vista que a disponibilidade de água em tais locais 

supriria as necessidades fisiológicas da vegetação a ela associada (polígono 1), que, em tese, 

manteria elevados os valores dos IVs, ao contrário das demais áreas. De forma oposta, no caso 

da drenagem intermitente, esperava-se encontrar menor diferença entre os polígonos 1 e 2, a 

qual apresenta o canal seco no período T2 e, consequentemente, escassez de água para suprir 

as necessidades fisiológicas da vegetação. 

Ao investigar os casos mais recorrentes que geraram os maiores Δ-IVs em T2, ou seja, 

os locais 35p, 35i, 6i e 24i, apenas o ponto 35p é perene. A declividade média e a orientação 

das vertentes, conforme os locais onde foram delimitados os polígonos, descritos no 

APÊNDICE 5 foram: 35p (12,45° e vertente Sul), 35i (20,56° e vertente Oeste), 6i (0,75° e 

vertente Noroeste) e 24i (9,63° e vertente Norte). A FIGURA 42 apresenta as fotos da vegetação 

nesses locais. 

 
FIGURA 42 – VEGETAÇÃO ASSOCIADA À DRENAGEM: a) 35p, b) 35i, c) 6i E d) 24i 

a)

 

b) 

 
c)

 

d) 

 
FONTE: O autor (2021). Data das fotos: 24/01/2021. 

   

Ao sobrepor a imagem com os valores dos IVs das áreas de vegetação sobre o MDE, 

é possível visualizar as suas variações em conjunto com o relevo. O local 35p (FIGURA 43), 

em função da orientação voltada para Sul, e o 35i (FIGURA 44), devido à combinação da 
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vertente Oeste com a declividade média de 20,56°, a maior entre os 80 locais utilizados no 

estudo, possivelmente foram mais afetados pelos efeitos de iluminação do terreno em T2 (AZS 

de 40°), quando comparados aos demais pontos, que não tiveram o efeito combinado da 

orientação da vertente menos ensolarada, em T2, com a declividade acima da média 

(aproximadamente 11°). 

 
FIGURA 43 – TRANSECTOS NO LOCAL 35P NO PERÍODO T2: a) NDVI, b) RENDVI e c) EVI 

 
FONTE: O autor (2021). 

 
FIGURA 44 – TRANSECTOS NO LOCAL 35I NO PERÍODO T2: a) NDVI, b) RENDVI e c) EVI 

 
FONTE: O autor (2021). 

 

Embora as variações de iluminação entre os períodos analisados não se mostraram 

significativas na análise inferencial por orientação de vertentes, nesses dois locais, os efeitos 

topográficos podem ter influenciado nos valores de Δ-EVI, obtidos pela subtração entre os 

polígonos do tipo 1 e 2. Essas podem ter ocorrido pelo efeito combinado do relevo (orientação 

de vertentes e declividade) com as diferenças nas estruturas dos dosséis, onde o ponto 35i 

apresentou o maior valor para Δ-EVI (0,136) e o ponto 35p, o segundo maior (0,131). Já os 

valores de Δ-NDVI foram 0,112, para 35i e 0,051 para 35p. 

Ao verificar os espectros de reflectância na FIGURA 45, percebeu-se a redução da 

reflectância do NIR em 35p (a) e 35i (b), no polígono do tipo 2, ocasionando maior diferença 

nos IVs entre os polígonos, principalmente para o EVI, fortemente controlado pelo NIR. Já na 
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faixa do visível, praticamente não houve variação entre os polígonos em 35i, apresentando em 

35p, maior reflectância no polígono 1 do que no 2, o que gerou nesse último, um valor de Δ-

NDVI (0,051) abaixo do valor de Δ-EVI (0,131), possível efeito do sombreamento. 

 
FIGURA 45 – ESPECTROS DE REFLECTÂNCIA PARA OS POLÍGONOS 1 E 2 EM T2: a) 35p e b) 35i 

 
FONTE: O autor (2021). 

   

Já os transectos dos locais 6i (FIGURA 46) e 24i (FIGURA 47), por situarem-se, 

respectivamente, em vertentes predominantemente orientadas para Noroeste e Norte, e com 

baixa declividade (0,75° e 9,63°), são menos propensos a sofrer os efeitos do sombreamento. 

Ambos foram delimitados junto à drenagem intermitente e apresentaram maiores valores para 

o Δ-NDVI em 6i (0,073) e em 24i (0,065), insensível aos efeitos de iluminação, conforme 

apontado por Chen et al. (2020). Nesses dois casos, por ser mais sensível às interferências do 

substrato, essa pode ter influenciado em maiores valores de Δ-NDVI.  

 
FIGURA 46 – TRANSECTOS NO LOCAL 6I NO PERÍODO T2: a) NDVI, b) RENDVI E c) EVI 

 
FONTE: O autor (2021). 
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FIGURA 47 – TRANSECTOS NO LOCAL 24I NO PERÍODO T2: a) NDVI, b) RENDVI E c) EVI 

 
FONTE: O autor (2021). 

 

Nos espectros de reflectância dos locais 6i e 24i, letras a e b da FIGURA 48, a variação 

do NIR é menor, quando comparada com a que ocorre entre os polígonos nos locais 35p e 35i 

(FIGURA 45). Já na região do visível, a banda red apresenta maior reflectância no polígono 2, 

principalmente no espectro a (6i), resultando em maiores valores de Δ-NDVI. Nesse sentido, 

Gaida et al. (2016) explicam que os valores mais elevados da reflectância da banda do red 

ocorrem relacionados às áreas com menor densidade de dossel vegetativo, o que causa maior 

interferência das estruturas arbóreas e do substrato. 

 
FIGURA 48 – ESPECTROS DE REFLECTÂNCIA PARA OS POLÍGONOS 1 E 2 EM T2: a) 6i e b) 24i 

 
FONTE: O autor (2021). 

 
De fato, num retorno a campo no ponto 6i, verificou-se que, no local onde foi traçado 

o polígono 2, o dossel apresentou-se descontínuo, com presença de clareiras e falhas, 

permitindo interferências do substrato, causando maior diferença entre os polígonos. Já no 

ponto 24i, foi verificada maior concentração de decíduas no polígono 2. Nesse caso, as 
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diferenças na composição e arquitetura dos dosséis entre os polígonos podem explicar os 

maiores valores de Δ-IVs associados à drenagem intermitente. 

Devido às características da área de estudo, nenhum dos locais utilizados na análise 

enquadrou-se dentro dos terrenos especialmente sensíveis para os efeitos topográficos, 

identificados por Oliveira, Galvão e Ponzoni (2019) como aqueles que apresentaram, de forma 

combinada, declividade superior a 30° e orientação de vertentes voltadas para Sul e Oeste. 

Entretanto, a influência do relevo foi percebida em alguns locais, como no caso do 35p e 35i, 

onde pode ter influenciado no aumento do Δ-EVI, associado às diferenças na estrutura do dossel 

e de composição fitossociológica, presentes nos locais 6i e 24i. 

 

5.6 ANÁLISE DOS VALORES DE Δ-IV COM POLÍGONOS DE 25 M NO PERÍODO T2  

  

Para verificar se, com o aumento da largura dos polígonos, aumentam as diferenças 

entre os Δ-IVs da vegetação associada à drenagem perene da intermitente, foram analisados os 

polígonos com 25 m de largura. Os polígonos 1, foram criados dentro da área funcional da 

vegetação e, os polígonos 2, externos à área funcional. 

Para comparar os valores de Δ-IVs entre perenes versus intermitentes, foi realizada a 

subtração entre os polígonos 1 e 2, conforme a FIGURA 49, em 8 locais perenes (APÊNDICE 

6), e, em 8 locais intermitentes (APÊNDICE 7). Estes foram selecionados, entre os visitados 

em campo, por apresentarem faixa de vegetação nativa com distância superior a 80 m do canal. 

 
FIGURA 49 – PROCESSO PARA OBTENÇÃO DE Δ PARA POLÍGONOS COM 25M 

 
Onde: n = 1 a 40, n = índice médio obtido em cada polígono e Δn = diferença entre os polígonos. 

FONTE: O autor (2021). 
 
A análise foi realizada apenas no período T2 (estiagem), no qual a vegetação associada 

à drenagem, em função da menor disponibilidade de água no solo, apresenta maiores diferenças 

nos valores de IVs. As diferenças (Δ-IVs) entre a área funcional e não funcional da vegetação 

estão dispostas na TABELA 8 (para os polígonos junto à drenagem perene) e na TABELA 9 

(para os polígonos junto à drenagem intermitente). Para comparar a variação dos IVs em 

diferentes larguras de polígonos, foram dispostos também os valores adquiridos com o uso dos 

polígonos de 10 m para os mesmos locais analisados com os polígonos de 25 m.  
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TABELA 8 – COMPARAÇÃO DE Δ EM FUNÇÃO DE DIFERENTES LARGURAS DOS POLÍGONOS EM 
DRENAGEM PERENE NO PERÍODO T2 

Ponto Largura do polígono Δ-NDVI T2 Δ-RENDVI T2 Δ-EVI T2 
7p 10 m  <0,001 0,003 0,023 

25 m -0,011 -0,050 -0,017 
9p 10 m -0,007 -0,010 -0,020 

25 m 0,008 -0,002 0,052 
21p 10 m -0,058 0,017 -0,049 

25 m 0,003 0,001 0,017 
27p   10 m 0,009 -0,013 -0,004 

25 m 0,002 0,003 0,010 
29p 10 m -0,023 -0,015 0,008 

25 m -0,026 -0,016 0,001 
32p 10 m 0,028 0,012 0,065 

25 m -0,027 -0,018 -0,004 
36p 10 m 0,032 0,022 0,033 

25 m 0,077 -0,007 0,013 
37p 10 m -0,014 0,005 -0,065 

25 m 0,008 -0,011 0,053 
Média de Δ entre polígonos com 25 m 0,004 -0,011 0,016 

FONTE: O autor (2021). 

 

TABELA 9 – COMPARAÇÃO DE Δ EM FUNÇÃO DE DIFERENTES LARGURAS DOS POLÍGONOS EM 
DRENAGEM INTERMITENTE NO PERÍODO T2 

Ponto Largura do polígono NDVI T2 RENDVI T2 EVI T2 

2i 10 m -0,020 -0,036 -0,017 
25 m -0,042 -0,041 -0,062 

8i 10 m -0,010 -0,024 <0,001 
25 m -0,003 -0,008 0,020 

10i 10 m 0,004 0,007 -0,007 
25 m -0,006 0,002 -0,020 

12i 10 m 0,027 0,028 0,062 
25 m -0,001 -0,010 0,016 

18i 10 m -0,046 -0,060 -0,063 
25 m 0,011 -0,062 0,040 

34i 10 m 0,045 0,043 0,124 
25 m 0,026 0,029 0,075 

36i 10 m -0,037 -0,016 -0,018 
25 m -0,006 0,002 0,016 

38i 10 m -0,037 -0,026 -0,077 
25 m -0,054 -0,038 -0,084 

Média de Δ entre polígonos com 25 m -0,009 -0,015 <0,001 
FONTE: O autor (2021). 

 

As diferenças médias obtidas entre os polígonos de 25 m junto à drenagem perene 

foram: Δ-NDVI (0,004), Δ-RENDVI (-0,011) e Δ-EVI (0,016). Já para os polígonos junto à 

drenagem intermitente foram: Δ-NDVI (-0,009), Δ-RENDVI (-0,015) e Δ-EVI (<0,001). Para 
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fins de comparação, foram dispostos também as médias dos Δ-IVs obtidos pela aplicação dos 

polígonos de 10 m (APÊNDICE 2, APÊNDICE 3 E APÊNDICE 4). Conforme observa-se na 

TABELA 10, as diferenças entre perenes versus intermitentes são maiores com a aplicação dos 

polígonos de 25 m. 

 
TABELA 10 – COMPARAÇÃO DAS MÉDIAS DOS Δ-IVS ENTRE PERENES VERSUS INTERMITENTES 
PARA POLÍGONOS COM DIFERENTES LARGURAS EM T2 

Média Δ-IV / 
regime de fluxo  

Δ-NDVI T2 Δ-RENDVI T2 Δ-EVI T2 
Perene Intermitente Perene Intermitente Perene Intermitente 

Polígonos 10 m 0,005 0,002 0,004 0,004 0,005 0,001 
Polígonos 25 m 0,004 -0,009 -0,011 -0,015 0,016 <0,001 

FONTE: O autor (2021). 

  

O esperado era de que, conforme se aproximassem da drenagem, os IVs aumentariam, 

o que se concretizou para o NDVI e para o EVI junto à drenagem perene. No caso da vegetação 

junto à drenagem intermitente, ela apresentou, para o NDVI e RENDVI, comportamento 

contrário, com valores negativos para Δ, o que indica, nesses casos, que os valores de IV são 

maiores para a vegetação fora da área funcional. Dessa forma, a influência da disponibilidade 

hídrica na área funcional da vegetação foi percebida para o NDVI e para o EVI, pois esses 

apresentaram maiores valores médios nos polígonos junto à drenagem perene, evidenciado pela 

média de Δ-NDVI (0,004) e Δ-EVI (0,016), do que a média dos intermitentes Δ-NDVI (-0,009) 

e Δ-EVI (<0,001). 

Com a finalidade de verificar se as diferenças entre a área funcional da vegetação 

associada à drenagem perene da intermitente são significativas, conforme evidenciado pelas 

médias, foi aplicado o teste de Mann-Whitney para os Δs dos polígonos com 25 m. Optou-se 

por esse teste pelo fato de ele ser não paramétrico, haja vista que são 8 as amostras para cada 

regime de fluxo e tais testes não pressupõem a normalidade dos dados. Como resultados, foram 

obtidos os seguintes p valores: Δ-NDVI (0,573), Δ-RENDVI (0,234) e Δ-EVI (0,878), ambos 

maiores que o nível de significância de 0,05 (5%). Assim como ocorreu na análise por meio 

dos polígonos de 10 m, não foi encontrada diferença significativa entre os grupos dos IVs da 

vegetação associada à drenagem perene da intermitente. 
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5.7 CONCLUSÕES  

 

Por objetivo, concluiu-se que: 

1) Na área de estudo, os maiores valores de IV foram encontrados na cena de 

08/01/2018 e, os menores, na cena de 10/09/2018, o que pode estar relacionado aos eventos 

climáticos e a deciduidade foliar da FES que influenciaram em menores valores de IV no final 

do inverno, conforme pressupõem estudos realizados em outras áreas. Entretanto, em locais 

com características climáticas e/ou vegetacionais distintas da estudada, poderão ocorrer 

resultados divergentes quanto à resposta dos IVs à variação sazonal da vegetação.  

2) Entre os IVs analisados, a variação temporal se mostrou maior para o EVI, por ser 

o mais sensível às estações do ano e à estrutura do dossel. As diferenças entre classes de 

orientação de vertentes não se apresentaram significativas para nenhum dos IVs. Dessa forma, 

não afetaram na análise da hipótese testada (H0) sobre os IVs entre diferentes regimes de fluxo. 

Embora a literatura aponte sensibilidade para o EVI em função da iluminação do terreno, os 

resultados demonstraram que, nas condições analisadas (variação do AZS de 14° e declividade 

média de aproximadamente 11°), os efeitos de iluminação não foram significativos. 

3) Apesar de os apontamentos na literatura e os três IVs avaliados apresentarem 

maiores valores na vegetação adjacente à drenagem perene no período T2 (estiagem), os testes 

apontaram que as diferenças entre os grupos não foram significativas. Constatou-se que em 

alguns casos, variações fitossociológicas ou de estrutura/densidade dos dosséis, podem ter 

influenciado na diferença entre polígonos junto à drenagem intermitente, elevando os Δ-IVs a 

elas associadas. Mesmo expandindo os polígonos para 25 m (P1 – área funcional interna – e P2 

– externa), as diferenças entre os grupos de perenes versus intermitentes também não foram 

significativas. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS E PERSPECTIVAS PARA ESTUDOS FUTUROS 

  

Nas verificações de campo, constataram-se, em consonância com o apontado por 

estudos de avaliação da acurácia, inúmeros erros no mapeamento da rede drenagem, os quais 

justificam a análise de instrumentos para sua melhoria. Nesse sentido, buscou-se compreender 

o comportamento sazonal do NDVI, do RENDVI e do EVI da vegetação ribeirinha, para avaliar 

se a aplicação desses contribuiria para a identificação do regime de fluxo da drenagem de 

primeira ordem na área de estudo. 

A variação sazonal demonstrou que os maiores valores de IVs da vegetação associada 

à drenagem foram encontrados no verão, uma vez que a temperatura e a precipitação 

contribuem para elevá-los na área de estudo. No inverno, o frio e a diminuição das chuvas 

acarretaram alterações na vegetação refletindo nos IVs, principalmente no EVI, conforme 

pressupõe a literatura em áreas de FES subtropical. Além das características da vegetação, a 

geometria de aquisição dos dados também influenciou nas variações. 

Observou-se que o tempo de resposta da vegetação para eventos pluviométricos foi em 

torno de 30 dias e mais bem relacionada ao NDVI, conforme encontrado na literatura. Já a 

temperatura apresentou melhor relação com o EVI, pelo fato de ser mais influenciado pelo IAF, 

que, por sua vez, é controlado pelas estações do ano. Por isso, ao selecionar imagens para 

estudos com essa finalidade, é importante observar a série temporal climática do local estudado. 

Os maiores valores de IVs para a vegetação associada à drenagem de primeira ordem 

foram encontrados na imagem de 08/01/2018 (T1), e os menores, na imagem de 10/09/2018 

(T2). A amplitude do AZS entre os períodos, de aproximadamente 14°, produziu mais sombras 

dentro e entre as copas, que inclui sombras de árvores emergentes. Dessa forma, ambos os 

fatores como a diminuição do IAF e o sombreamento do dossel/topografia contribuíram com a 

sazonalidade dos IVs, em especial do EVI. 

O EVI demonstrou ser o mais sensível às estações do ano e à estrutura do dossel. 

Devido à maior influência do NIR e por não ser efetivamente normalizado, comprovou ser mais 

influenciado que o NDVI e o RENDVI. O EVI apresenta coeficientes empiricamente atribuídos 

(C1 e C2) e o fator de ajuste para o solo (L). Optou-se por utilizar os valores 6,0, 7,5 e 1,0 por 

estes serem os valores utilizados nos estudos que embasaram a hipótese. A alteração desses 

intervalos pode trazer resultados diferentes. Assim, sugere-se para estudos futuros, que outros 

valores sejam testados. 

Apesar de os apontamentos na literatura e os três IVs avaliados apresentarem maiores 

valores na vegetação adjacente à drenagem perene no período T2 (estiagem), os testes 
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inferenciais apontaram, para a área de estudo, que as diferenças nos valores entre os grupos 

perenes versus intermitentes não foram significativas. As características do próprio dossel 

vegetativo, no qual a sobreposição de extratos faz com que a vegetação esteja disposta sobre 

condições de sombreamento, mesmo em áreas com recebimento direto de radiação solar, além 

do caráter decidual de algumas espécies encontradas na área de estudo, podem ter influenciado 

no aumento do Δ-IV em alguns locais de vegetação associada à drenagem intermitente, 

conforme constatado nos locais 6i e 24i. 

A dificuldade de encontrar diferenças nos IVs entre a vegetação associada à drenagem 

perene da intermitente pode estar relacionada à resolução da imagem utilizada (nominal de 5 

m). Se por um lado, com o aumento da resolução espacial há ganho na quantidade de amostras, 

principalmente pelo fato de a área funcional da vegetação se tratar de estreita faixa de 30 m em 

cada lado da drenagem, por outro, um menor tamanho do pixel aumentaria a interferência do 

sombreamento entre dosséis. 

Distante de solucionar os problemas encontrados no mapeamento da rede de 

drenagem, nesse estudo de caso, os índices NDVI, RENDVI e EVI, obtidos a partir de imagens 

RapidEye, não demonstraram ser úteis para diferenciar a drenagem de primeira ordem perene 

da intermitente, o que denota limitação do uso desses IVs quanto a essa finalidade. Se 

identificada diferença significativa, os IVs analisados poderiam ser utilizados como auxiliares 

às técnicas de mapeamento já existentes, a exemplo da extração automática da rede de 

drenagem.  

A metodologia tem potencialidade para ser testada com outros IVs na área de estudo, 

os quais incorporam outras bandas espectrais. Cita-se como exemplo a banda do SWIR, a qual 

pode melhorar a sensibilidade do IV para diferenciar o regime de fluxo da drenagem de primeira 

ordem. IVs que incorporam essa banda não foram aqui utilizados por estarem disponíveis, no 

momento da realização da pesquisa, apenas em sensores com resolução maior que 5 metros. 

Com a evolução dos sistemas imageadores, espera-se o aprimoramento das resoluções e maior 

facilidade de acesso, ampliando as possibilidades de uso dos IVs para melhorar o mapeamento 

da rede de drenagem. 

A aplicação de novas tecnologias, como o uso de VANT (veículo aéreo não tripulado), 

poderia contribuir para a disponibilidade de imagens com melhor resolução espectral e 

temporal. Entretanto, para grandes áreas, atualmente esbarra no baixo tempo de autonomia de 

voo e no processamento das imagens por eles geradas. O uso de VANT de asa-fixa apresenta-

se como promissor, uma vez que possibilita maior autonomia de tempo de voo.  
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Para a área de estudo, a hipótese pode ter sido refutada por apresentar um período de 

estiagem menos acentuado do que ocorre em outras regiões, as quais a embasaram. Dessa 

forma, sugere-se também a realização de estudos com os referidos IVs em outras áreas, que 

ofereçam condições climáticas distintas da estudada. Quanto menor for a latitude e maior o 

período de estiagem, maior é a probabilidade de as diferenças causadas pelas alterações nos 

regimes de fluxo na vegetação serem identificadas pela aplicação dos IVs aqui testados. Assim, 

deve-se ressaltar que os resultados da pesquisa realizada valem para os dados e condições 

estabelecidas nos experimentos. 

Por fim, pode-se concluir que a metodologia utilizada na pesquisa apresentou 

coerência com os referenciais trabalhados e permitiu verificar a hipótese levantada, 

possibilitando a identificação e o teste do potencial do NDVI, do RENDVI e do EVI visando a 

melhoria do mapeamento da rede de drenagem. 
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APÊNDICE 1 – MÉDIAS, ΔS E RESULTADOS DO TESTE DE MANN-WHITNEY 
POR ORIENTAÇÃO DE VERTENTES  

Orientação/ 
Declividade 
média Índice T1 T2 ΔT 

Orientação/ 
Declividade 
média T1 T2 ΔT 

Nordeste 
(NE) –  
10,37° 

NDVI 0,888 0,754 0,133 Sudoeste 
(SO) – 
13,41° 

0,881 0,738 0,142 
RENDVI 0,590 0,499 0,091 0,564 0,485 0,079 

EVI 0,743 0,427 0,316 0,670 0,352 0,319 

Leste –  
9,98° 

NDVI 0,888 0,748 0,140 

Oeste – 
8,69° 

0,884 0,743 0,141 
RENDVI 0,579 0,497 0,082 0,572 0,489 0,082 

EVI 0,740 0,418 0,322 0,703 0,366 0,337 

Sudeste 
(SE) –  
12,98° 

NDVI 0,884 0,748 0,137 Noroeste 
(NO) –  
10,90° 

0,884 0,731 0,153 
RENDVI 0,576 0,498 0,078 0,579 0,483 0,096 

EVI 0,715 0,385 0,330 0,717 0,384 0,333 

Sul –  
12,97° 

NDVI 0,884 0,732 0,152 

Norte – 
11,77° 

0,884 0,726 0,158 
RENDVI 0,570 0,492 0,078 0,572 0,479 0,093 

EVI 0,677 0,351 0,326 0,709 0,392 0,317 
 

TESTE DE MANN-WHITNEY PARA O NDVI 
 Oeste Leste Sul NO NE N SE SO 
Oeste 1 0,959 0,442 0,060 0,645 0,328 0,495 0,878 
Leste 0,959 1 0,645 0,083 0,798 0,279 0,574 0,798 
Sul 0,442 0,645 1 0,969 0,235 0,645 0,382 0,878 
NO 0,060 0,083 0,969 1 0,105 0,721 0,083 0,279 
NE 0,645 0,798 0,235 0,105 1 0,235 0,721 0,645 
N 0,328 0,279 0,645 0,721 0,235 1 0,235 0,328 
SE 0,495 0,574 0,382 0,083 0,721 0,235 1 0,505 
SO 0,878 0,798 0,878 0,279 0,645 0,328 0,505 1 

TESTE DE MANN-WHITNEY PARA O RENDVI 
 Oeste Leste Sul NO NE N SE SO 
Oeste 1 0,442 0,798 0,065 0,645 0,130 0,645 0,878 
Leste 0,442 1 0,957 0,328 0,878 0,574 0,878 0,574 
Sul 0,798 0,957 1 0,279 0,505 0,382 0,798 0,878 
NO 0,065 0,328 0,279 1 0,645 0,798 0,065 0,065 
NE 0,645 0,878 0,505 0,645 1 0,645 0,161 0,645 
N 0,130 0,574 0,382 0,798 0,645 1 0,083 0,083 
SE 0,645 0,878 0,798 0,065 0,161 0,083 1 0,488 
SO 0,878 0,574 0,878 0,065 0,645 0,083 0,488 1 

TESTE DE MANN-WHITNEY PARA O EVI 
 Oeste Leste Sul NO NE N SE SO 
Oeste 1 0,505 0,195 0,798 0,161 0,130 0,574 0,442 
Leste 0,505 1 0,878 0,721 0,798 0,442 0,878 0,946 
Sul 0,195 0,878 1 0,721 0,798 0,065 0,798 0,574 
NO 0,798 0,721 0,721 1 0,328 0,328 0,878 0,505 
NE 0,161 0,798 0,798 0,328 1 0,878 0,505 0,721 
N 0,130 0,442 0,065 0,328 0,878 1 0,105 0,798 
SE 0,574 0,878 0,798 0,878 0,505 0,105 1 0,505 
SO 0,442 0,946 0,574 0,505 0,721 0,798 0,505 1 
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APÊNDICE 2 – VALORES MÉDIOS DE NDVI E DE Δ-NDVI POR POLÍGONO 

Ponto 

PERENE INTERMITENTE 

Polígono 1 Polígono 2 
Δ-NDVI 
(P1-P2) Polígono 1 Polígono 2 

Δ-NDVI 
(P1-P2) 

T1 T2 T1 T2 T1 T2 T1 T2 T1 T2 T1 T2 
1  0,871 0,683 0,848 0,702 0,023 -0,019 0,897 0,729 0,894 0,707 0,002 0,022 
2  0,859 0,662 0,870 0,638 -0,011 0,024 0,878 0,717 0,885 0,737 -0,007 -0,020 
3 0,860 0,722 0,878 0,704 -0,018 0,017 0,897 0,716 0,901 0,696 -0,004 0,020 
4 0,863 0,755 0,864 0,767 -0,001 -0,012 0,885 0,800 0,882 0,777 0,003 0,023 
5 0,886 0,731 0,875 0,722 0,012 0,009 0,910 0,721 0,914 0,713 -0,004 0,007 
6 0,885 0,758 0,896 0,763 -0,011 -0,005 0,879 0,742 0,866 0,669 0,013 0,073 
7 0,905 0,791 0,892 0,791 0,013 0,000 0,871 0,712 0,878 0,731 -0,007 -0,019 
8 0,896 0,750 0,878 0,744 0,018 0,006 0,876 0,733 0,870 0,742 0,006 -0,010 
9 0,887 0,776 0,886 0,783 0,001 -0,007 0,873 0,668 0,875 0,730 -0,002 -0,061 

10 0,883 0,745 0,890 0,763 -0,007 -0,018 0,885 0,739 0,885 0,735 0,000 0,004 
11 0,872 0,743 0,888 0,741 -0,016 0,002 0,893 0,772 0,884 0,767 0,009 0,005 
12 0,900 0,734 0,901 0,735 -0,001 -0,001 0,887 0,759 0,893 0,731 -0,006 0,027 
13 0,889 0,723 0,884 0,768 0,005 -0,045 0,901 0,730 0,902 0,725 -0,002 0,005 
14 0,883 0,727 0,885 0,746 -0,001 -0,019 0,872 0,741 0,870 0,770 0,002 -0,029 
15 0,853 0,693 0,875 0,699 -0,021 -0,007 0,889 0,725 0,883 0,733 0,007 -0,008 
16 0,882 0,666 0,884 0,696 -0,002 -0,030 0,872 0,742 0,877 0,774 -0,005 -0,032 
17 0,885 0,756 0,881 0,721 0,004 0,035 0,884 0,767 0,895 0,736 -0,012 0,032 
18 0,866 0,739 0,872 0,731 -0,006 0,008 0,884 0,728 0,883 0,774 0,002 -0,046 
19 0,887 0,791 0,898 0,774 -0,011 0,017 0,897 0,779 0,905 0,798 -0,007 -0,019 
20 0,909 0,754 0,899 0,726 0,010 0,028 0,875 0,663 0,881 0,680 -0,006 -0,017 
21 0,897 0,718 0,890 0,776 0,007 -0,058 0,884 0,700 0,893 0,744 -0,009 -0,044 
22 0,904 0,692 0,885 0,661 0,019 0,032 0,854 0,716 0,859 0,724 -0,005 -0,007 
23 0,900 0,762 0,916 0,709 -0,016 0,053 0,897 0,721 0,860 0,696 0,037 0,025 
24 0,887 0,757 0,855 0,735 0,031 0,022 0,895 0,792 0,870 0,727 0,025 0,065 
25 0,884 0,758 0,875 0,741 0,009 0,016 0,896 0,796 0,891 0,769 0,005 0,027 
26 0,890 0,760 0,889 0,770 0,001 -0,010 0,898 0,769 0,883 0,759 0,015 0,009 
27 0,906 0,743 0,903 0,734 0,003 0,009 0,879 0,736 0,885 0,718 -0,006 0,018 
28 0,884 0,761 0,878 0,772 0,006 -0,012 0,896 0,701 0,890 0,745 0,005 -0,044 
29 0,880 0,704 0,883 0,726 -0,003 -0,023 0,901 0,678 0,901 0,667 0,000 0,011 
30 0,880 0,732 0,888 0,683 -0,008 0,049 0,876 0,779 0,881 0,752 -0,005 0,027 
31 0,889 0,665 0,894 0,692 -0,005 -0,028 0,883 0,690 0,889 0,708 -0,006 -0,019 
32 0,898 0,766 0,887 0,738 0,012 0,028 0,907 0,700 0,903 0,670 0,005 0,030 
33 0,891 0,775 0,880 0,700 0,011 0,075 0,889 0,744 0,897 0,768 -0,009 -0,024 
34 0,892 0,767 0,886 0,761 0,006 0,005 0,895 0,839 0,900 0,794 -0,005 0,045 
35 0,867 0,772 0,867 0,721 0,000 0,051 0,862 0,714 0,876 0,603 -0,014 0,112 
36 0,884 0,703 0,879 0,671 0,005 0,032 0,878 0,712 0,889 0,749 -0,011 -0,037 
37 0,902 0,755 0,894 0,769 0,008 -0,014 0,893 0,780 0,887 0,797 0,006 -0,017 
38 0,891 0,768 0,875 0,706 0,015 0,062 0,898 0,673 0,872 0,710 0,027 -0,037 
39 0,877 0,777 0,879 0,764 -0,002 0,014 0,895 0,745 0,900 0,744 -0,005 0,001 
40 0,871 0,683 0,888 0,782 -0,018 -0,099 0,882 0,720 0,882 0,754 0,001 -0,034 

 0,885 0,738 0,883 0,733 0,002 0,005 0,887 0,735 0,886 0,733 0,001 0,002 
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APÊNDICE 3 – VALORES MÉDIOS DE RENDVI E DE Δ-RENDVI POR POLÍGONO 

Ponto 

PERENE INTERMITENTE 

Polígono 1 Polígono 2 
Δ-RENDVI 

(P1-P2) Polígono 1 Polígono 2 
Δ-RENDVI 

(P1-P2) 
T1 T2 T1 T2 T1 T2 T1 T2 T1 T2 T 1 T 2 

1  0,565 0,434 0,535 0,431 0,031 0,002 0,598 0,487 0,586 0,467 0,012 0,019 
2  0,560 0,427 0,571 0,421 -0,011 0,006 0,573 0,458 0,574 0,494 0,000 -0,036 
3 0,572 0,481 0,579 0,457 -0,007 0,024 0,586 0,475 0,576 0,448 0,010 0,027 
4 0,556 0,523 0,566 0,530 -0,010 -0,007 0,592 0,545 0,593 0,531 -0,001 0,014 
5 0,578 0,477 0,565 0,463 0,013 0,015 0,614 0,474 0,628 0,477 -0,014 -0,003 
6 0,584 0,503 0,583 0,489 0,001 0,014 0,573 0,485 0,566 0,439 0,007 0,047 
7 0,594 0,538 0,590 0,535 0,004 0,003 0,565 0,465 0,591 0,467 -0,027 -0,003 
8 0,590 0,471 0,572 0,477 0,018 -0,006 0,572 0,468 0,569 0,492 0,002 -0,024 
9 0,566 0,491 0,571 0,501 -0,005 -0,010 0,539 0,428 0,549 0,458 -0,010 -0,030 

10 0,595 0,484 0,606 0,491 -0,011 -0,007 0,581 0,483 0,577 0,476 0,004 0,007 
11 0,562 0,500 0,570 0,505 -0,008 -0,005 0,590 0,525 0,583 0,515 0,006 0,011 
12 0,587 0,479 0,603 0,487 -0,016 -0,008 0,561 0,485 0,559 0,457 0,002 0,028 
13 0,579 0,466 0,570 0,501 0,009 -0,034 0,589 0,468 0,599 0,474 -0,010 -0,006 
14 0,559 0,460 0,589 0,498 -0,029 -0,038 0,566 0,484 0,565 0,529 0,000 -0,045 
15 0,558 0,476 0,563 0,470 -0,005 0,006 0,555 0,483 0,553 0,480 0,002 0,003 
16 0,609 0,426 0,607 0,447 0,003 -0,021 0,573 0,508 0,574 0,525 0,000 -0,017 
17 0,589 0,498 0,579 0,462 0,010 0,036 0,578 0,518 0,585 0,504 -0,007 0,014 
18 0,579 0,455 0,575 0,480 0,005 -0,025 0,562 0,441 0,553 0,501 0,009 -0,060 
19 0,578 0,511 0,579 0,492 -0,001 0,019 0,586 0,521 0,589 0,544 -0,003 -0,023 
20 0,595 0,485 0,577 0,468 0,018 0,017 0,536 0,416 0,532 0,416 0,004 0,001 
21 0,588 0,493 0,585 0,530 0,004 -0,037 0,584 0,455 0,582 0,482 0,003 -0,028 
22 0,573 0,462 0,548 0,438 0,024 0,024 0,544 0,462 0,573 0,480 -0,030 -0,018 
23 0,587 0,509 0,618 0,472 -0,031 0,038 0,572 0,466 0,548 0,441 0,024 0,025 
24 0,567 0,464 0,539 0,461 0,027 0,003 0,569 0,552 0,558 0,480 0,010 0,071 
25 0,564 0,524 0,563 0,508 0,000 0,015 0,585 0,534 0,579 0,514 0,006 0,020 
26 0,578 0,530 0,583 0,514 -0,004 0,015 0,581 0,485 0,551 0,472 0,030 0,013 
27 0,584 0,487 0,598 0,500 -0,014 -0,013 0,579 0,499 0,584 0,455 -0,005 0,044 
28 0,567 0,486 0,560 0,490 0,007 -0,003 0,588 0,463 0,570 0,475 0,018 -0,012 
29 0,548 0,464 0,556 0,480 -0,008 -0,016 0,587 0,435 0,600 0,435 -0,013 0,000 
30 0,574 0,499 0,574 0,456 0,000 0,043 0,564 0,489 0,570 0,480 -0,005 0,008 
31 0,575 0,424 0,581 0,434 -0,006 -0,010 0,571 0,465 0,577 0,456 -0,006 0,009 
32 0,585 0,509 0,579 0,497 0,006 0,012 0,586 0,452 0,580 0,423 0,007 0,030 
33 0,591 0,526 0,579 0,440 0,012 0,086 0,576 0,491 0,582 0,505 -0,006 -0,013 
34 0,569 0,509 0,579 0,579 -0,010 -0,070 0,588 0,575 0,584 0,532 0,004 0,044 
35 0,562 0,526 0,562 0,491 0,000 0,035 0,568 0,450 0,576 0,363 -0,008 0,088 
36 0,571 0,452 0,571 0,430 0,000 0,022 0,582 0,469 0,587 0,486 -0,005 -0,017 
37 0,575 0,496 0,558 0,491 0,017 0,005 0,587 0,513 0,587 0,489 0,000 0,024 
38 0,591 0,525 0,566 0,452 0,025 0,072 0,584 0,450 0,565 0,476 0,019 -0,026 
39 0,562 0,524 0,577 0,540 -0,016 -0,016 0,584 0,474 0,595 0,475 -0,010 -0,001 
40 0,583 0,522 0,574 0,551 0,009 -0,029 0,571 0,471 0,583 0,493 -0,011 -0,022 

 0,576 0,488 0,575 0,484 0,001 0,004 0,576 0,482 0,576 0,478 0,000 0,004 
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APÊNDICE 4 – VALORES MÉDIOS DE EVI E DE Δ-EVI POR POLÍGONO 

Ponto 

PERENE INTERMITENTE 

Polígono 1 Polígono 2 
Δ-EVI 
(P1-P2) Polígono 1 Polígono 2 

Δ-EVI 
(P1-P2) 

T1 T2 T1 T2 T1 T2 T1 T2 T1 T2 T 1 T 2 
1  0,661 0,254 0,652 0,364 0,009 -0,110 0,744 0,391 0,769 0,363 -0,025 0,028 

2  0,639 0,331 0,606 0,292 0,032 0,039 0,652 0,330 0,698 0,347 -0,045 -0,017 

3 0,630 0,343 0,701 0,361 -0,071 -0,018 0,740 0,367 0,751 0,350 -0,011 0,017 

4 0,558 0,334 0,587 0,379 -0,029 -0,045 0,722 0,458 0,714 0,426 0,008 0,031 

5 0,712 0,357 0,703 0,331 0,009 0,026 0,765 0,349 0,789 0,336 -0,025 0,013 

6 0,720 0,390 0,722 0,375 -0,002 0,014 0,671 0,389 0,633 0,303 0,038 0,087 

7 0,804 0,458 0,793 0,435 0,011 0,023 0,633 0,331 0,662 0,374 -0,029 -0,042 

8 0,717 0,403 0,695 0,396 0,022 0,007 0,713 0,384 0,731 0,384 -0,018 0,000 

9 0,707 0,421 0,697 0,441 0,010 -0,020 0,632 0,292 0,664 0,341 -0,032 -0,049 

10 0,717 0,439 0,727 0,461 -0,010 -0,022 0,747 0,356 0,750 0,363 -0,003 -0,007 

11 0,690 0,397 0,672 0,358 0,018 0,039 0,730 0,427 0,739 0,458 -0,009 -0,031 

12 0,730 0,373 0,756 0,394 -0,026 -0,020 0,711 0,395 0,690 0,333 0,021 0,062 

13 0,759 0,394 0,735 0,391 0,024 0,003 0,764 0,370 0,767 0,365 -0,002 0,005 

14 0,705 0,358 0,696 0,363 0,009 -0,004 0,678 0,380 0,682 0,414 -0,005 -0,034 

15 0,616 0,308 0,649 0,307 -0,034 0,001 0,720 0,365 0,743 0,412 -0,022 -0,047 

16 0,714 0,352 0,737 0,377 -0,023 -0,025 0,652 0,330 0,700 0,380 -0,048 -0,051 

17 0,718 0,408 0,704 0,342 0,014 0,066 0,720 0,374 0,727 0,300 -0,007 0,075 

18 0,682 0,386 0,697 0,375 -0,015 0,010 0,667 0,384 0,700 0,447 -0,033 -0,063 

19 0,731 0,450 0,750 0,440 -0,019 0,009 0,754 0,461 0,786 0,482 -0,032 -0,021 

20 0,748 0,418 0,668 0,359 0,080 0,058 0,670 0,272 0,695 0,285 -0,025 -0,012 

21 0,673 0,331 0,682 0,380 -0,009 -0,049 0,721 0,352 0,725 0,409 -0,004 -0,057 

22 0,675 0,316 0,629 0,279 0,047 0,037 0,590 0,329 0,606 0,309 -0,016 0,020 

23 0,712 0,389 0,758 0,348 -0,045 0,041 0,682 0,329 0,683 0,377 -0,002 -0,048 

24 0,756 0,441 0,716 0,421 0,039 0,020 0,713 0,442 0,628 0,340 0,085 0,102 

25 0,683 0,376 0,658 0,354 0,025 0,022 0,749 0,475 0,734 0,444 0,015 0,031 

26 0,710 0,444 0,715 0,450 -0,005 -0,007 0,799 0,481 0,783 0,467 0,016 0,014 

27 0,727 0,390 0,716 0,394 0,011 -0,004 0,701 0,387 0,741 0,407 -0,040 -0,021 

28 0,716 0,416 0,701 0,432 0,015 -0,017 0,743 0,349 0,749 0,390 -0,006 -0,042 

29 0,652 0,333 0,663 0,325 -0,011 0,008 0,637 0,316 0,674 0,312 -0,037 0,005 

30 0,719 0,392 0,725 0,334 -0,006 0,058 0,701 0,443 0,672 0,377 0,029 0,067 

31 0,662 0,311 0,718 0,333 -0,056 -0,021 0,653 0,285 0,648 0,308 0,005 -0,023 

32 0,739 0,435 0,724 0,369 0,016 0,065 0,733 0,351 0,719 0,334 0,015 0,016 

33 0,703 0,411 0,734 0,334 -0,031 0,077 0,750 0,412 0,771 0,431 -0,021 -0,020 

34 0,733 0,357 0,759 0,453 -0,027 -0,096 0,767 0,576 0,733 0,453 0,034 0,124 

35 0,673 0,430 0,637 0,299 0,036 0,131 0,704 0,353 0,681 0,217 0,023 0,136 

36 0,664 0,337 0,639 0,303 0,026 0,033 0,673 0,343 0,693 0,361 -0,020 -0,018 

37 0,726 0,353 0,678 0,418 0,047 -0,065 0,715 0,416 0,677 0,441 0,038 -0,025 

38 0,679 0,372 0,656 0,284 0,023 0,088 0,712 0,223 0,664 0,300 0,048 -0,077 

39 0,687 0,362 0,713 0,394 -0,027 -0,033 0,728 0,401 0,757 0,418 -0,029 -0,016 

40 0,661 0,254 0,727 0,389 -0,065 -0,135 0,677 0,340 0,724 0,392 -0,046 -0,052 

 0,698 0,376 0,697 0,371 0,000 0,005 0,706 0,375 0,711 0,374 -0,005 0,001 
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APÊNDICE 5 – ORIENTAÇÃO DE VERTENTES E DECLIVIDADE MÉDIA DOS 
LOCAIS AONDE FORAM DELIMITADOS OS POLÍGONOS 

Local 
perenes 

Orientação da 
vertente 

Declividade 
média 

Local 
intermitentes 

Orientação da 
vertente 

Declividade 
média 

1p Oeste 4,18 1i Noroeste 14,45 
2p Norte 3,39 2i Oeste 8,11 
3p Sudoeste 2,21 3i Nordeste 1,90 
4p Oeste 6,16 4i Nordeste 10,88 
5p Oeste 7,72 5i Sul 14,90 
6p Oeste 5,09 6i Noroeste 0,75 
7p Sudeste 18,45 7i Noroeste 8,21 
8p Norte 9,61 8i Sudoeste 13,29 
9p Sudoeste 8,16 9i Norte 4,51 
10p Norte 16,43 10i Oeste 12,22 
11p Oeste 1,76 11i Sudeste 14,81 
12p Nordeste 8,88 12i Oeste 12,88 
13p Sudeste 4,72 13i Leste 5,36 
14p Oeste 4,17 14i Norte 5,14 
15p Sudoeste 1,79 15i Norte 19,87 
16p Nordeste 12,50 16i Oeste 16,11 
17p Sudeste 3,61 17i Oeste 10,60 
18p Nordeste 6,78 18i Oeste 2,77 
19p Noroeste 10,49 19i Leste 11,12 
20p Norte 9,72 20i Sul 16,55 
21p Sul 11,10 21i Norte 4,80 
22p Sudoeste 2,15 22i Sul 12,45 
23p Nordeste 2,55 23i Oeste 13,13 
24p Leste 15,32 24i Norte 9,63 
25p Sul 12,08 25i Norte 6,65 
26p Leste 5,81 26i Leste 12,77 
27p Nordeste 11,27 27i Leste 9,05 
28p Oeste 7,69 28i Leste 12,25 
29p Sudeste 4,81 29i Norte 6,66 
30p Leste 5,78 30i Sudoeste 9,89 
31p Noroeste 8,51 31i Sudoeste 11,01 
32p Sudeste 12,30 32i Norte 11,09 
33p Sudeste 15,87 33i Nordeste 15,91 
34p Noroeste 9,41 34i Norte 10,67 
35p Sul 12,45 35i Oeste 20,56 
36p Sudoeste 10,35 36i Oeste 20,45 
37p Sudoeste 13,42 37i Norte 12,01 
38p Sul 10,11 38i Oeste 13,69 
39p Leste 11,18 39i Nordeste 12,33 
40p Sudeste 12,33 40i Noroeste 13,65 
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APÊNDICE 6 – POLÍGONOS COM 25 M JUNTO À DRENAGEM PERENE 

  

  

  

  
Imagem RapidEye 351 RGB de 10/9/2018, sem aplicação de contraste. Disponibilizada por Planet Labs (2018) 

Projeção UTM, Fuso 22S, Datum Horizontal WGS 84. 
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APÊNDICE 7 – POLÍGONOS COM 25 M JUNTO À DRENAGEM INTERMITENTE 

  

  

  

  
Imagem RapidEye 351 RGB de 10/9/2018, sem aplicação de contraste. Disponibilizada por: Planet Labs (2018) 

Projeção UTM, Fuso 22S, Datum Horizontal WGS 84. 
 


