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RESUMO 

 

A compreensão da dinâmica da vegetação representa um papel importante no entendimento dos 

processos de mudanças do espaço, sendo de suma importância para modelos de produção 

primária através de escalas e modelos globais de clima, hidrologia, biogeoquímica e ecologia, 

sendo um exemplo desses espaços, as bacias hidrográficas. Para tanto, o uso do Sensoriamento 

Remoto se torna uma ferramenta importante, uma vez que possibilita a identificação das 

variações temporais e sazonais da cobertura vegetal e demais usos do solo ocorridas em bacias 

hidrográficas. Este estudo objetivou analisar a variação temporal dos índices vegetativos IAF, 

SAVI, NDVI e SR por meio de imagens TM e OLI, dos LANDSAT 5 e 8, respectivamente, 

para microbacias da Bacia Hidrográfica do Rio Ji-Paraná-RO com diferentes usos nos anos de 

2005 a 2020, além da elaboração de mapas de NDVI abrangendo a área da bacia em questão. 

Foram obtidos dados de uso e ocupação do solo por meio da plataforma MapBiomas nos anos 

de 2005 a 2019 para verificação do estado de conversação das microbacias estudadas. 

Constatou-se que a bacia do rio Ji-Paraná apresentou maiores valores de NDVI nos anos de 

2017 e 2018, com predominância de valores próximos a 1. Observou-se que a microbacia 

localizada na área da Reserva biológica do Jaru apresentou as maiores médias para todas as 

variáveis estudadas, demonstrando maior conservação da vegetação. Os maiores valores da 

variável IAF nessa área de preservação, por exemplo, foram observadas no ano de 2017 

correspondendo a 5,48±0,33 m2 m-2, enquanto verificou-se a menor média no ano de 2009 com 

valor de 2,57±0,14 m2 m-2. Por sua vez, as microbacias urbanas: Igarapés Dois de Abril, Água-

Viva e Riachuelo apresentaram as menores médias para as variáveis estudadas, evidenciando 

intenso processo de urbanização com supressão de vegetação. A microbacia Riachuelo 

apresentou processo de urbanização mais intenso no decorrer dos anos estudados, apresentando 

valores de SAVI entre 0,1 e 0,5 que são representativos de áreas que contém baixo vigor 

vegetativo, corroborando para os resultados encontrados nessa pesquisa. Tais dados reforçam a 

importância das áreas de preservação permanente para a manutenção dos serviços 

ecossistêmicos, por meio da preservação de sua vegetação natural. Além disso, verificou-se que 

os índices vegetativos são importantes ferramentas visando a análise e estudo ambiental de 

bacias hidrográficas, corroborando para o planejamento e manuseio dessas unidades de gestão. 

Palavras-chave: sensoriamento remoto, uso e ocupação do solo, bacia hidrográfica. 



 

ABSTRACT 

 

The understanding of vegetation dynamics plays an important role in understanding the 

processes of space changes, being of paramount importance for primary production models 

through global scales and models of climate, hydrology, biogeochemistry and ecology, being 

an example of these spaces, the watersheds. Therefore, the use of Remote Sensing becomes an 

important tool, since it allows the identification of temporal and seasonal variations in 

vegetation cover and other land uses that occur in hydrographic basins. This study aimed to 

analyze the temporal variation of the IAF, SAVI, NDVI and SR vegetative indices through TM 

and OLI images, from LANDSAT 5 and 8, respectively, for microbasins of the Ji-Paraná-RO 

River Basin with different uses in the years from 2005 to 2020, in addition to the elaboration of 

NDVI maps covering the area of the basin in question. Land use and occupation data were 

obtained through the MapBiomas platform from 2005 to 2019 to verify the state of conversation 

of the studied watersheds. It was found that the Ji-Paraná river basin presented higher NDVI 

values in the years 2017 and 2018, with a predominance of values close to 1. It was observed 

that the microbasin located in the Jaru Biological Reserve area presented the highest averages 

for all the variables studied, demonstrating greater conservation of the vegetation. The highest 

values of the variable LAI in this preservation area, for example, were observed in 2017, 

corresponding to 5.48±0.33 m2 m-2, while the lowest average was found in 2009 with a value 

of 2. 57±0.14 m2 m-2. In turn, the urban watersheds: Igarapés Dois de Abril, Água-Viva and 

Riachuelo had the lowest averages for the variables studied, evidencing an intense process of 

urbanization with suppression of vegetation. The Riachuelo watershed showed a more intense 

urbanization process over the years studied, with SAVI values between 0.1 and 0.5, which are 

representative of areas that contain low vegetative vigor, corroborating the results found in this 

research. Such data reinforce the importance of permanent preservation areas for the 

maintenance of ecosystem services, through the preservation of their natural vegetation. 

Furthermore, it was found that the vegetative indices are important tools for the analysis and 

environmental study of hydrographic basins, supporting the planning and handling of these 

management units. 

 

Keywords: remote Sensing, land use and occupation, hydrographic basin.
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INTRODUÇÃO 

  

As bacias hidrográficas são sistemas que compreendem um volume de materiais, 

predominantemente, sólidos e líquidos, próximo à superfície terrestre, delimitado interna e 

externamente por todos os processos que, a partir do fornecimento de água pela atmosfera, 

interferem no fluxo de matéria e energia de um rio ou de uma rede de canais fluviais 

(RODRIGUES; ADAMI, 2005). Além disso, são fontes de dados relevantes para a obtenção de 

informações sobre a evolução do uso e ocupação do solo de determinado local, bem como, do 

impacto destas mudanças sobre o meio. De acordo com Souza et al. (2018) o desempenho 

hidrológico de uma bacia hidrográfica está relacionado com as suas características 

geomorfológicas tais como relevo, geologia, forma, rede de drenagem, geologia, área, cobertura 

vegetal e solo. 

Na bacia Amazônica, região norte do Brasil, o processo de mudanças no uso do solo 

tem sido intenso, a exemplo, as taxas de desmatamento chegaram a 21,97% no período entre 

agosto de 2020 e julho de 2021 (AGÊNCIA BRASIL, 2021). Tal processo consiste, em 

primeiro momento, na supressão da vegetação, seguido pelo desenvolvimento da agropecuária, 

com destaque para modelos produtivos com vastas áreas de pastagens e monoculturas.   

A supressão da vegetação ocorre principalmente por meio do desmatamento e de 

queimada de vastas extensões, podendo causar impactos em escala local, regional e global, além 

de ter relação direta com os fluxos de energia e de massa. O destaque internacional da região 

Amazônica, dentre outros fatores, por atuar como condutora da circulação atmosférica global e 

do ciclo hidrológico (SULLIVAN et al., 2020), fazem com que estudos nesta temática 

justifiquem-se por apresentarem um papel de compreensão do espaço Amazônico. As 

informações obtidas são fundamentais para verificação dos modelos de vegetação e do clima, 

além de aprimorar a criação de um suporte científico sólido para entendimento das potenciais 

implicações das mudanças na Amazônia (NGEE-Tropics, 2019). 



 
 

De acordo com Coelho et al. (2015), a cobertura vegetal é de suma importância na 

proteção do meio ambiente, uma vez que evita impactos diretos da chuva no solo, ocorrendo a 

redução da desagregação das partículas, impedindo, por exemplo, que os índices de erosão 

aumentem. Ademais, a compreensão da dinâmica de vegetação é de suma importância para 

vários modelos de produção primária através de escalas e modelos globais de clima, hidrologia, 

biogeoquímica e ecologia (WANG et al., 2005). 

Essa dinâmica da vegetação pode ser analisada por meio de índices de vegetação, como 

por exemplo o Índice de Área Foliar (IAF), Índice de Vegetação por Diferença Normalizada 

(NDVI), Índice de Vegetação Ajustado ao Solo ( SAVI), Índice de Vegetação da Razão Simples 

(SR), uma vez que a importância da análise temporal ou sazonal da vegetação a partir de séries 

temporais de índices espectrais de vegetação foi evidenciada em trabalhos anteriores 

(WARDLOW; EGBERT, 2010; ZEILHOFER et al., 2012; RIBEIRO et al., 2016), destacando-

se a aplicabilidade de dados provenientes de imageamento por satélite para uma maior 

abrangência espacial dos dados. Desse modo, o uso e ocupação do solo nas bacias hidrográficas 

de forma inadequada, com remoção da vegetação para o desenvolvimento de atividades 

econômicas, sejam estas atividades urbanas ou rurais, comprometem a qualidade ambiental 

dessas unidades de gestão, ao mesmo tempo que corroboram para a degradação dos recursos 

hídricos (DAMAME et al., 2019). 

Nesse sentido, o sensoriamento remoto tem sido uma ferramenta amplamente 

empregada para prover dados espacializados, e, dessa maneira, possibilitar a identificação das 

variações temporais e sazonais da cobertura vegetal e demais usos do solo ocorridas em bacias 

hidrográficas (PERUZZO et al., 2019) além de relacionar tais dados com outras variáveis 

indicadoras do estado de conservação destas importantes unidades de análise e gestão. 

Sendo assim, o objetivo geral do presente estudo foi avaliar os índices vegetativos: IAF, 

NDVI, SAVI e SR  da bacia hidrográfica do rio Ji-Paraná e microbacias integrantes da mesma, 

no período de 2005 a 2020, visando identificar as diferenças existentes entre o uso e  cobertura 

do solo, bem como, a evolução das mudanças ao longo de uma série histórica, como um 

indicador do estado de conservação destas microbacias. Os objetivos específicos foram: 

a) Obter a série temporal de IAF, NDVI, SAVI e SR por meio técnicas de 

geoprocessamento e equações;  

b) Analisar as variações espaço-temporais das variáveis supracitadas; 

c) Identificar as relações existentes entre os índices de vegetação e o uso e cobertura 

do solo.



 

 

 

 

 

 

 

1 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

1.1 BACIAS HIDROGRÁFICAS 

 

A Política Nacional de Recursos Hídricos é instituída pela Lei N° 9433 de 08 de Janeiro 

de 1997 que define, como um de seus fundamentos, a bacia hidrográfica como extensão 

territorial para atuação do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos e 

implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos. Além disso, visa a defesa e a 

prevenção da mesma contra a possibilidade de eventos hidrológicos extremos, em decorrência 

de má ocupação do solo e ainda a asseguração da disponibilidade de água com a utilização de 

forma racional (FONSECA; SILVA, 2017). As bacias  hidrográficas representam também a 

unidade de avaliação dos componentes hidrológicos, devido suas características interferirem de 

modo direto no comportamento de tais variáveis. 

Considerando que a partir das fronteiras das bacias hidrográficas ocorre o 

processamento da dimânica de interação, decorrentes de deslocamento de solo e de água,  

escoamento superficial com absorção de água, inquestionavelmente estas unidades devem ser 

consideradas como extensão territorial de gerenciamento dos recursos naturais existentes 

(BARBOSA, 2015). 

De acordo com Bezerra (2014), análises do o uso e ocupação do solo, em escalas de 

bacias hidrográficas, tem se tornado cada vez mais relevante devido a disponibilização dos 

dados referentes às intervenções realizadas nas proximidades de cursos d’água, permitindo a 

criação de planos de manejo com os eventuais monitoramentos da área. Ademais, esses estudos 

possibilitam que os impactos ambientais sejam identificados  e que técnicas de mitigação dos 

mesmos sejam adotadas. 

Complementarmente, diversos autores utilizaram os índices de vegetação para análise 

da cobertura vegetal em bacias hidrográficas. Por exemplo, Braz (2015) utilizou índices 

vegetativos para verificar a cobertura vegetal na bacia hidrográfica do Córrego Ribeirãozinho, 

Município de Selvíria – MS, uma vez que os resultados dos índices de vegetação podem servir 



 
 

como auxílio à análise ambiental das bacias hidrográficas. Após  a verificação das informações 

levantadas a respeito da dinâmica da cobertura vegetal, contribuindo para a gestão, manuseio e 

projetos de preservação das bacias hidrográficas. 

 

1.2 OCUPAÇÃO DO ESTADO DE RONDÔNIA 

 

O processo de colonização do estado de Rondônia foi marcado inicialmente em 1970 

pela criação da Política de Integração Nacional (PIN), sendo esta efetuada pelo Instituto 

Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), facilitando a elaboração de diretrizes 

necessárias para implantação dos projetos de colonização em Rondônia, objetivando 

possibilitar a inserção agrícola no território (MONTEBUGNOLI, 2015). 

O projeto entitulado PIN tinha como principal objetivo a colonização das terras que 

estão situadas na faixa de 100 km de largura em cada lateral do eixo das rodovias situadas na 

amazônia Legal (MATIAS, 2001). A década de 1970 foi destacada por um fluxo migratório de 

colonização intenso na região, provocado pela ofertas de terras (NASCIMENTO et al., 2010; 

FEARNSIDE, 1990), contando com postos de saúde, estradas vicinais de acesso, implantação 

de escolas, armazéns para estoque da produção e infraestrutura dada pelo INCRA. 

Entretanto, o número de pessoas atraídas para a região foi maior do que o imaginado. 

De acordo com Cunha; Moser (2010), entre os anos de 1975 e 1977 ocorreu uma ocupação 

acentuada, com entrada de 3.150 famílias aproximadamente, exclusivamente nos coletivos 

chamados de “pau de arara”, pressionando o INCRA  a desenvolver assentamentos que 

permitissem o acomodamento dos novos ocupantes, além de diversos projetos fundiários de 

colonização. 

Imprevistamente, as políticas citadas acima trouxeram grandes prejuízos ao território, 

uma vez que o tratamento da região ocorreu de forma de homogênea, não levando em conta as 

particularidades da vegetação, do solo e do clima, as áreas ocupadas foram queimadas e 

derrubadas ocasionando a fragilidade do solo. Sucessivamente, na década de 1980, diversos 

problemas de manejo incorreto dos solos surgiram, em decorrência das técnicas inapropriadas 

aplicadas, sendo resultante da falta de recursos e pouco conhecimento técnico (NASCIMENTO 

et al., 2010).  

De acordo com a opinião de Fearnside (1990,) e Ferreira (2005), a abertura de estradas 

foi o fator de elevação do desmatamento em Rondônia, visto que otimizou o escoamento de 

produtos, oferecendo maior agilidade nas estruturações de pastagens, tendo como vantagens a 



 
 

maior valorização dos lotes, sendo estes mais rentáveis e com atribuição de direito de posse. 

Conforme Fearnside (2018), a conversão de florestas em vários tipos de cultura devido 

ao desmatamento, tendo as queimadas como subsequências, tem causado alteração nos ciclos 

de carbono e água nas últimas décadas. 

 

1.3 ÍNDICES DE VEGETAÇÃO 

 

Os índices de vegetação correspondem a valores digitais, que tendem a realizar a 

medição do vigor das plantas ou da biomassa. Estes tem como objetivo demonstrar o 

comportamento espectral da vegetação no que diz respeito aos diversos alvo da superfície e ao 

solo (Silva et al., 2019). Xue e Su (2017) argumentam que esses índices são algoritmos eficazes 

e simples para a avaliação da dinânica e do vigor da vegetação terrestre. Os valores de índice 

de vegetação que estão mais próximos de um correspodem a pixels cobertos por proporções de 

vegetação saudável, enquanto os valores que estão mais próximos de zero equivalem a manchas 

de grama seca ou solo  

De acordo com Moreira et al. (2020) os índices de vegetação são caracterizados como 

modelos matemáticos utilizados para medir a quantidade de reflectância das plantas e assim 

definir a taxa fotossintética dos vegetais baseado nas coberturas vegetais. A coleta desses dados 

ocorre por meio de fotografias captadas por sensores especiais que são instalados em 

plataformas terrestres, aéreas e orbitais, tais como satélites, aviões ou drones. Tais índices 

podem ser usados para a determinação de uma série de parâmetros biofísicos e características 

tanto da vegetação quanto do solo exposto (MOREIRA et al., 2020). Existem diversos tipos de 

índices de vegetação, dentre eles pode-se citar o NDVI, IAF, SAVI, e SR, citados como objeto 

de estudo desse trabalho. 

 

1.3.1 ÍNDICE DE VEGETAÇÃO POR DIFERENÇA NORMALIZADA 

 

O índice de Vegetação por Diferença Normalizada é calculado conforme os valores das 

bandas que cobrem o infravermelho próximo (pIVP) e o vermelho (pV) no espectro 

eletromagnético (FERN et al., 2018; WEBER et al., 2018). 

O índice foi proposto por Rouse et al. (1973) e tem com o objetivo a determinação da 

extensão espectral da radiação fotossinteticamente ativa, que utiliza como fonte de energia no 

processo denominado fotossíntese. É usado com frequência para a medição da intensidade da 



 
 

atividade clorofiliana, comparando diversos períodos distintos. 

O NDVI está relacionado diretamente à capacidade fotossintética e, consequentemente, 

à absorção de energia das copas, permitindo analisar da formas mais adequada possível as 

variações que a coberturas vegetais sofreram ao longo do tempo. Além disso, é muito utilizado 

devido possuir acurácia no que diz respeito aos índices de vegetação (LIMA et al., 2015) e 

identificar as mudanças em relação aos alvos de vegetação, ressaltando a vegetação com 

características densas (SANTIAGO et al., 2009). Na faixa do vermelho, a clorofila tende a 

absorver a energia solar resultando em uma baixa reflectância, ao passo que na faixa no 

infravermelho próximo , tanto a estrutura de vegetação quanto a morfologia interna das folhas 

ocasionam alta reflectância da energia solar incidente (SILVA et al., 2008; LOURENÇO e 

LADIM, 2004). 

A grande utilização desse índice deve-se ainda a sua capacidade de acurácia relacionada 

aos índíces vegetativos (LIMA et al., 2015).  Zewdie et al. (2017) utilizaram o NDVI para o  

monitoramento da dinâmica de ecossistemas e avaliação das tendências de longo prazo. Valle 

Júnior et al. (2019) objetivaram em seu estudo a análise da degradação das pastagens, visto que 

representa um problema ambiental de forma global e que exigem ações mitigadoras,  tendo 

como base valores de NDVI após serem extraídos de imagens de satélite. 

Janssen et al. (2018) argumentam em seus estudos que o NDVI têm sido  aplicado para 

o mapeamento da cobertura vegetal devido ser altamente sensível à vegetação densa e à 

vegetação esparsa. 

 

1.3.2 ÍNDICE DE ÁREA FOLIAR 

 

O Índice de Área Foliar (IAF) consiste na razão entre a área foliar do dossel e a unidade 

de superfície que é projetada no solo (m².m-2), podendo ser obtido de modo direto com base em 

amostras destrutivas, ou seja, retirada de perfilhos para sua determinação, ou ainda de forma 

indireta e não destrutiva, destacando-se a utilização das imagens de sensores remotos, além dos 

índices de vegetação na sua definição (JORDÃO et al., 2015; SBRISIA e SILVA, 2008). O 

IAF pode ser obtido a partir de imagens de sensoriamento remoto, uma vez essa ferramenta é 

definido como uma técnica que promove a aquisição e a aplicação das informações sobre 

determinado objeto sem que ocorra contato físico com ele (PEREIRA, 2015).  

Neste contexto, Jordão et al. (2015) e Zanchi et al. (2009) elucidam que os baixos 

valores de IAF podem estar relacionados com a quantidade de água disponível no solo ao 



 
 

alcance das raízes das gramíneas. Isso acontece devido ao fato das plantas fecharem seus 

estômatos, modificando seu metabolismo, causando, assim, mudanças em sua fisiologia, com 

o intuito de reduzir a perda de água por transpiração (JENSEN et al., 2009). 

Em decorrência disso, o IAF  possui absorção de radiação solar das folhagens de luz 

visível no que se refere ao infravermelho próximo, tornando possível que índices de vegetação 

sejam gerados, sendo que a área foliar é definida como uma variação do desenvolvimento da 

planta, dispondo de relevante importância como um indicativo da produtividade da planta, 

devido a fotossíntese realizada pelas plantas necessitar da interceptação da luminosidade pelo 

dossel e também da conversão em energia química (SILVA, 2015). 

O IAF é um índice vegetativo que pode ser utilizado o estudo da dinâmica vegetal, sendo 

alvo principal a sua capacidade fotossintética (BRAZ et al., 2015), uma vez que essa está 

relacionada de modo direto com as trocas gasosas feitas pelas plantas, através de liberação de 

O2
 e absorção de CO2. 

 

1.3.3 ÍNDICE DE VEGETAÇÃO AJUSTADO AO SOLO 

 

O Índice de Vegetação Ajustado ao Solo (SAVI) foi desenvolvido por Huete (1998) e 

permite diminuir a influência da reflectância de solos, tanto escuros quanto claros, em meio à 

vegetação. Além disso, o efeito do solo é minimizado no seu valor final nas imagens 

relacionadas à reflectância decimal, entretanto nas imagens de milireflectância, o valor de L 

escolhido pode ser entre 0 e 1000.  

A obtenção da imagem do índice SAVI pode ocorrer através da constante L que 

aperfeiçoa a distinção de classes com altas densidades de vegetação. Essa distinção ocorre 

conforme o valor do L, ou seja, maiores valores dessa constante perfazem melhores distinções, 

embora haja tendência da diminuição da sensibilidade. Valores médios de L (geralmente utiliza-

se 0,5) são usados preferencialmente quando as classes vegetadas contêm relevância na 

imagem, sendo que para baixas densidades de vegetação o NDVI mostra resultados semelhantes 

(HUETE, 1988; PONZONI, SHIMABUKURI, 2007). 

De acordo com Macedo (2019), esse índice vegetativo é indicado para solos com 

nenhuma ou pouca vegetação, em decorrência da enorme variação das propriedades ópticas do 

solo não sendo possível a definição de valores rigorosos de NDVI para essa tipologia de solos.  

De acordo com Jensen (2011), o SAVI tem sido aplicado para a diminuição do efeito do 

solo em condições em que a vegetação possui cobertura média. 



 
 

 

1.3.4 ÍNDICE DE VEGETAÇÃO DE RAZÃO SIMPLES  

 

O índice de Vegetação de Razão Simples (Simple Ratio) é obtido através da divisão dos 

valores relacionados ao fator de reflectância do infravermelho próximo por valores do fator de 

reflectância que correspondem à região do vermelho. Este índice foi o primeiro a ser usado para 

ressaltar a cobertura vegetal por meio de dados provenientes de Landsat – 1 (JENSEN, 2009). 

De acordo com Galvanin et al. (2014), o índice de vegetação da Simples Razão (SR) é 

baseado na razão entre bandas,  sendo os valores dos dados crescentes conforme o aumento 

vegetativo (infravermelho próximo) e em outra banda, na qual o valor dos dados decrescem 

com o aumento vegetativo (vermelho), produzindo assim um parâmetro fortemente sensível à 

presença da vegetação. 

O SR tem sido amplamente utilizado para a caracterização do IAF e da biomassa de 

composições florestais (JENSEN, 2011).  

 

1.4 SENSORIAMENTO REMOTO E SISTEMAS DE INFORMAÇÕES 

GEOGRÁFICAS (SIGs) 

 

De acordo com Souza et al. (2020), as técnicas de Sensoriamento Remoto associadas ao 

Sistema de Informação Geográfica (SIG), transformaram-se em ferramentas úteis para o 

monitoramento do uso e ocupação das terras devido propiciar frequência maior na atualização 

de dados, viabilidade econômica e agilidade no processamento. 

Devido a extensão e diversidade dos danos presentes nas bacias hidrográficas do estado 

de Rondônia, a caracterização do ambiente se transforma em uma função complexa, visto que 

o custo financeiro é elevado e inviabiliza o estabelecimento de ações de recuperação. Mediante 

o exposto, torna-se alternativa viável o uso das geotecnologias, considerando que possibilitam 

o entendimento das condições da dinâmica da paisagem com a produção de interpretações e 

prognósticos através da coleta, tratamento, verificação e oferta de dados georreferenciados 

(PERUZZO et al., 2019).  

Este mapeamento auxilia na detecção de áreas exploradas de modo inapropriado e, 

através de sua localização precisa, proporciona a tomada de decisões pelos órgãos encarregados 

e competentes da fiscalização (ALMEIDA et al., 2018; RIBEIRO et al., 2019).   

 



 
 

 

2 MATERIAL E MÉTODOS 

 

2.1 ÁREA DE ESTUDO 

 

A bacia hidrográfica do Rio Ji-Paraná é uma das sete principais bacias do estado de 

Rondônia, apresentando a maior extensão territorial, de aproximadamente 80.630,56 km2 e 

corta o estado de norte a sul. Abrange 34 municípios rondonienses integral ou parcialmente, 

sendo considerada de grande importância para o estado. A mesma situa-se na Amazônia 

Ocidental, na porção leste do estado, entre os paralelos de 08º 00’ e 13º 00’ de Latitude Sul e 

meridianos de 60º 00’ e 63º 00’ de Longitude Oeste (SILVA; ZUFFO, 2002) e a maior parte da 

bacia constitui-se de solos do tipo latossolos. 

Para fins de comparação em bacias com diferentes usos e cobertura, foi realizada a 

delimitação de 5 (cinco) microbacias integrantes da bacia do Rio Ji-Paraná, sendo estas: 

microbacias Riachuelo, Água-Viva e Dois de Abril, representativas de bacias urbanas, 

microbacia da Fazenda Nossa Senhora (FNS) localizada em uma área de pastagem, e 

microbacia da Reserva Biológica do Jaru (Rebio Jaru), localizada em uma área de Unidade de 

Conservação. A localização e abrangência das microbacias objeto de estudo estão contidas na 

Figura 1. 



 
 

 

FIGURA 1 - Localização das microbacias em estudo, integrantes da Bacia do Rio Ji-Paraná-RO. 
Fonte: a autora. 

 



 
 

2.2 DETERMINAÇÃO DOS ÍNDICES VEGETATIVOS 

 

 No intuito de avaliar os índices vegetativos, as variáveis IAF, NDVI, SAVI e SR 

foram calculadas. Os dados foram obtidos por meio de sensoriamento remoto através de 

imagens TM (Thematic Mapper) e OLI (Operational Land Imager). Para o cálculo das 

variáveis, foram utilizadas duas bandas espectrais, a do vermelho (pV) (0,63 µm a 0,69 µm), e 

do infravermelho próximo (ρIVP) (0,76 µm a 0,90 µm), provenientes dos sensores TM e OLI 

dos satélites Landsat 5 e Landsat 8, respectivamente. As bandas supracitadas da série Landsat 

possuem resolução de espacial de 30 metros e temporal de 16 dias e são disponibilizadas 

gratuitamente pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) (http://www.inpe.br).  

As cenas que contemplam as microbacias estudadas foram adquiridas no período de 

2005 a 2020, com exceção do ano de 2012 devido a falhas no sensor TM+ referente ao Landsat 

7, impossibilitando o uso desta imagem. Em relação às imagens para a elaboração de mapas de 

NDVI da bacia do Rio Ji-Paraná foram adquiridos cenas de 2005 a 2018 que representassem a 

área de estudo, não abrangendo os anos de 2012, 2013, 2015, 2019 e 2020 devido à problemas  

no processamento das imagens no software utilizado, não sendo possível a realização dos 

mosaicos das imagens necessários para as ánalises dos anos citados anteriormente. As imagens 

foram submetidos ao processo chamado mosaico, realizado no Software Qgis devido apenas 

uma cena não abranger toda a região necessária. 

Vale ressaltar que a seleção das cenas ocorreu conforme o critério de presença máxima 

de 10 % nuvens nas mesmas, possibilitando melhor visualização dos índices estudados.  

A relação dos anos, datas, órbitas e pontos das imagens utilizadas para o estudo das 

microbacias está descrita na Tabela 1, sendo possível observar que todas as imagens configuram 

o período com menores índices pluviométricos na região, entre os meses de junho a setembro, 

estações de transição chuva-seca (junho) e seca (julho, agosto e setembro). 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Tabela 1 - Descrição dos anos, datas, órbitas e pontos das imagens de abrangência das microbacias 

estudadas, período de 2005 a 2020. 

Ano Data  Órbita Ponto Missão/Sensor 

2005 13/07/2005 231 67 Landsat 5/TM 

2006 30/06/2006 231 67 Landsat 5/TM 

2007 17/06/2007 231 67 Landsat 5/TM 

2008 21/07/2008 231 67 Landsat 5/TM 

2009 09/08/2009 231 67 Landsat 5/TM 

2010 25/06/2010 231 67 Landsat 5/TM 

2011 16/09/2011 231 67 Landsat 5/TM 

2013 04/08/2013 231 67 Landsat 8/OLI 

2014 23/08/2014 231 67 Landsat 8/OLI 

2015 25/07/2015 231 67 Landsat 8/OLI 

2016 27/07/2016 231 67 Landsat 8/OLI 

2017 28/06/2017 231 67 Landsat 8/OLI 

2018 01/07/2018 231 67 Landsat 8/OLI 

2019 05/08/2019 231 67 Landsat 8/OLI 

2020 07/08/2020 231 67 Landsat 8/OLI 

Fonte: a autora. 

 

Na fase de pré-processamento, as imagens foram georreferenciadas por meio de 

interpolador de 1° grau de alocação de vizinho mais próximo no Software Qgis 3.16. A projeção 

final foi UTM/SIRGAS 2000, zona 20 Sul. Para cada banda espectral dos sensores utilizada, 

ocorreu a correção atmosférica, onde os níveis digitais serão convertidos em radiância espectral, 

segundo a metodologia de subtração do objeto escuro (CHAVEZ, 1989), sendo posteriormente 

convertidos em reflectância (ρ). Os valores de elevação e azimute do sol, necessários para 

converter a radiância em reflectância, foram oriundos diretamente das imagens. De posse dos 

dados de entrada, houve a aplicação das equações para a obtenção dos valores das variáveis de 

acordo com as bandas espectrais utilizadas, conforme Washington-Allen et al., 2004; 

Choudhury et al. (1994) e Norman et al. (2003). 

No equacionamento dos índices NDVI, IAF, SAVI E SR foram utilizadas as bandas 

correspondentes ao infravermelho próximo e vermelho visível. O NDVI é calculado a partir da 

Equação 1, IAF calculado por meio da Equação 2 e os valores de SAVI e SR calculados pelas 

Equação 4 e Equação 5, respectivamente. 

NDVI: 
(𝑝𝑖𝑣𝑝 −𝑝𝑣)

  (𝑝𝑖𝑣𝑝 + 𝑝𝑣)
                                                                                                                                 (1)  

Onde pivp: valor de reflectância constatada no infravermelho próximo e pv: valor de    

reflectância no vermelho.  



 
 

IAF 2: −2 ln(1 − 𝑓𝑐)                                                                                                                           (2)  

onde Fc é o fator de cobertura do solo, sendo calculado de acordo com a Equação 3.IAF: 𝐹𝑐  

= 1 − (
(𝑁𝐷𝑉𝐼𝑚𝑎𝑥−𝑁𝐷𝑉𝐼0)

  (𝑁𝐷𝑉𝐼𝑚𝑎𝑥 + 𝑁𝐷𝑉𝐼𝑚𝑖𝑛)
) 0,9                                                                                                        (3)         

SAVI: (1+𝐿)(𝑝𝑖𝑣−𝑝𝑣)

(𝐿+𝑝𝑖𝑣+𝑝𝑣)
                                                                                                                              (4)                                       

em que o valor de L correspondente a 0,25 é indicado para vegetação densa, 0,5 para vegetação 

que possui densidade intermediária e  igual a 1 indica que a vegetação possui baixa densidade.  

SR:  
 𝑝𝑣𝑖𝑝

𝑝𝑣
                                                                                                                                                  (5) 

Após o equacionamento e cálculo dos índices vegetativos, houve a conversão dos pixels 

das imagens para pontos com a ferramenta “Pixels de raster para pontos” do Software Qgis 

3.16. Em seguida, com a ferramenta “Amostrar valores do raster”, os valores dos pontos 

convertidos criados foram amostrados e os mesmos foram organizados em planilhas eletrônicas 

para a realização da estatística descritiva. 

 

2.3 AQUISIÇÃO DE DADOS DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO 

 

A base de dados para uso e ocupação do solo utilizados nesse estudo são da coleção 2.0 

do MapBiomas, disponibilizados de forma gratuita. Os dados foram obtidos em formato raster 

e em seguida compatibilizados para mesma projeção e Datum. A coleção 2.0 não abrange o ano 

de 2020, sendo analisados nesse estudo os dados de uso e ocupação apenas o período de 2005 

a 2019. Os mapas de uso e ocupação do solo das microbacias foram gerados no software Qgis 

3.16. 

2.4 ANÁLISE DOS DADOS 

 

Os dados foram analisados sob dois aspectos: variação temporal e variação espacial, 

sendo o elemento norteador o shapefile das microbacias. Além disso, os valores obtidos dos 

pixels das imagens foram submetidos à estatística descritiva, ocorrendo a realização do cálculo 

das médias e desvios padrãos dos índices IAF, NDVI, SAVI E SR para cada microbacia. Após 

essa etapa, as médias e desvios padrão foram organizados em tabelas e posteriormente ocorreu 

a geração de gráficos. 



 
 

O elemento norteador para a análise dos dados de NDVI da bacia do rio Ji-Paraná foi o 

shapefile da mesma. 



 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

3.1 Variação espaço-temporal do NDVI na bacia do rio Ji-Paraná 

Visando a ilustração da variação espaço-temporal, ao longo de toda a bacia do rio Ji-

Paraná, pode-se observar nas Figura 2 e Figura 3 o NDVI calculado para os anos de 2005 a 

2018 na bacia do Rio Ji-Paraná. 



 
 

 
Figura 2 – Imagens de NDVI da Bacia Hidrográfica do Rio Ji-Paraná nos anos de 2005 a 2010. 
Fonte: a autora. 



 
 

 
FIGURA 3 – Imagens de NDVI da Bacia hidrográfica do Rio Ji-Paraná nos anos de 2011 e 2015  a 

2018. 
Fonte: a autora. 

 



 
 

Nota-se que os anos em que a maior parte das imagens de NDVI contém menores 

valores são 2009 e 2011, sendo 2009 caracterizado como ano de cheia e 2011 ano  de pós seca 

de acordo com Nascimento et al. (2020) e  Agência Brasil (2021). Em relação aos anos com 

predominância de valores representativos mais próximos de um, menciona-se 2017  e 2018. 

Observa-se ainda que a maioria dos anos contém configuração que não diferenciam de 

forma brusca entre si, sendo a maior parte da bacia do rio Ji-Paraná representada por intervalos 

semelhantes em diversos anos dentre o período estudado. 

A bacia é marcada por valores de NDVI mais próximos de 1 (um)  na maioria dos anos, 

representando vegetações mais saudáveis. Além disso, é possível a visualização de localidades 

marcadas por valores abaixo de 0,5 representando pastagens e exposição de solo. Observa-se 

ainda valores negativos (abaixo de 0), ocorreram em áreas ocupadas por cursos hídricos. Pavão 

et al. (2015) observaram o mesmo em estudos relacionados ao NDVI em floresta densa e 

campos naturais, em Humaitá-AM. 

Os valores de NDVI obtidos corroboram com os resultados observados por Cunha et al. 

(2019), em que o NDVI variou  entre 0,13 a 0,73 em uma série temporal de trinta anos. Já 

Abade et al. (2015) alcançaram valores de NDVI de 0,80 ± 0,03 para áreas com vegetação 

densa, coincidentes com o observado em áreas cobertas por vegetações mais saudáveis e densas 

ao longo da bacia do rio Ji-Paraná, como pode ser observado, por exemplo, na área ocupada 

pela Reserva biológica do Jaru, na maioria dos anos estudados. Ao observar as imagens, 

verifica-se que 2015, 2016, 2017 e 2018 são exemplos de anos em que há predominância de 

valores de NDVI mais próximos de um e menor ocorrência de valores relacionados a solo 

exposto. 

Conforme Barbosa et al. (2017), quanto mais nutridas, sadias, da perspectiva hídrica for 

a planta, a absorção e reflectância serão maiores nas bandas. Subsequente, a divisão entre as 

reflectâncias das bandas será maior quanto mais a vegetação apresentar a coloração verde. 

É possível observar no presente estudo que valores negativos, indicados pela coloração 

vermelha, representam os corpos hídricos. De acordo com Dias et al. (2019) valores negativos 

representam áreas úmidas e corpos d’água. Isso ocorre devido a água, por exemplo, ter menor 

reflectância no infravermelho próximo em relação ao vermelho, tendo como resultado final um 

NDVI negativo. 

 

 

 



 
 

3.2 Variação espaço-temporal dos índices IAF, SAVI, NDVI e SR da microbacia do 

igarapé localizado na Rebio Jaru. 

As variações anuais dos índices IAF, SAVI, NDVI e SR na microbacia do igarapé 

localizado na Rebio Jaru estão contidas na Figura 4. 

 

Figura 4 - Série histórica dos índices vegetativos da microbacia do igarapé localizado na Reserva 

Biológica do Jaru, Bacia hidrográfica do Rio Ji-Paraná – RO. 
Fonte: a autora. 

 

Nota-se que a microbacia localizada na Reserva Biológica do Jaru apresentou a maior 

média para a variável IAF no ano de 2017 com valor de 5,48±0,33 m2 m-2, seguido dos anos de 

2018, 2013 e 2015, com médias de 5,46±0,33 m2 m-2; 5,27±0,34 m2 m-2; 5,26±0,33 m2 m-2, 

respectivamente. Identificou-se a menor média de IAF no ano de 2009 com valor de 2,57±0,14 

m2 m-2, seguido de 2011 com média equivalente a 3,18±0,2. Em relação a variável NDVI, a 

maior média também foi registrada no ano de 2017 com valor de 0,77±0,02, seguido dos anos 

2018 e 2013, apresentando valores médios iguais 0,76±0,02. A menor média foi identificada no 

ano de 2014 com valor equivalente a 0,57±0,02. 

Conforme observado, o segundo ano com menor valor para a variável IAF foi 2011, 

configurando um ano pós seca, segundo Nascimento et al. (2020) e Pastana et al. (2021). Sendo 

assim, sugere-se que as efeitos da seca foram mais severos no ano sucessor, uma vez que a 

diminuição do IAF na floresta pode ter ocorrido como resposta ao estresse hídrico no ano 

subsequente a seca, onde a floresta soltou mais folhas do que a média registrada no período, em 

retorno aos níveis baixos de precipitação nos eventos de seca. Barbino et al. (2021) sugere o 

mesmo ao registrar menores valores de IAF em anos subsequentes à secas em áreas de floresta 

e pastagem na mesma região em estudo. Além disso, Braga et al. (2009) ao estudar as 

proximidades da Região de Quixeré-CE encontrou valores do índice IAF maiores em áreas 



 
 

onde ocorre o desenvolvimento da vegetação nativa. 

Jordão et al. (2015) identificaram valores de IAF 4,42 m2 m-2 ao estudar florestas, 

resultado que corrobora com os verificados nessa pesquisa, sendo observados maiores valores 

relacionados a variável IAF. Como observado anteriormente, 2009 foi o ano em que ocorreu a 

menor média do índice IAF, sendo este resultado semelhante com a faixa obtida na Reserva 

biológica do Jaru por Antonucci et al. (2016) correspondente de 4,76 m2 m-2. 

Por sua vez, Barbino et al. (2021) ao analisarem o IAF da Rebio Jaru entre os anos de 

2005 e 2015, verificou valores maiores em 2005 e 2007, correspondente a 5,45 e 5,42 m2 m-2, 

respectivamente. Além disso, em outro estudo, para a mesma região, a menor média  do IAF 

foi observada no ano de 2006 sendo esta 5,76 m2 m-2 por meio do sensor MODIS e denominada 

a maior variação anual para o respectivo período anual (BARBINO, 2017). 

Observa-se que houve similaridade dos índices SAVI e NDVI nas médias obtidas na 

Rebio Jaru. Estudo realizado por Gameiro et al. (2016), também encontrou valores de SAVI 

similares ao de NDVI e explica que estes se diferenciam devido o índice SAVI ter valores que 

são mais amplos em suas médias e, dessa forma, ressalta as características tanto não vegetadas 

quanto das vegetadas e corpos d’água. O SAVI é indicado para análises de regiões com 

vegetação mais esparsa, assim como superfícies de solo expostas, visto que visa reduzir os 

efeitos da reflectância dos solos ao incorporar um fator de ajuste que depende da intensidade 

da vegetação (EOS, 2022). 

De acordo com os estudos de Bandeira et al. (2021) os valores próximos de 1,0 para a 

variável NDVI representam a vegetação mais saudável e valores com maior proximidade de 0 

indicam maior ausência de vegetação. Nota-se que os valores do índice NDVI na bacia do 

igarapé localizado na Rebio Jaru demonstram presença de cobertura vegetal densa na maior 

parte da reserva. 

As maiores médias para a variável SAVI foram verificadas nos anos de 2013, 2015, 

2017 e 2018, sendo estas equivalentes a 0,47±0,02; 0,46±0,03; 0,46±0,03; 0,46±0,03, 

respectivamente. Nota-se que a menor média ocorreu no ano de 2008 correspondendo a 

0,39±0,02. Demarchi (2011) encontrou valores de SAVI para as   áreas   vegetadas   em um 

intervalo de 0,3 a 0,6, coincidindo com os valores encontrados na Rebio Jaru nos anos 

estudados.  

A maior média para a variável SR foi verificada no ano 2017 equivalente a 7,75±0,60 e 

a menor, verificada no ano de 2014, corresponde a 3,71±0,22. Segundo Fontana (2011), valores 

de SR entre 3 e 15 indicam uma maior reflectância no infravermelho do que no vermelho e está 



 
 

associado a vegetação, sendo que, valores altos (que estão mais próximos de 15), indicam que 

a vegetação está mais saudável. Identificou-se valores acima de 3 na microbacia do igarapé 

localizado na Rebio Jaru, indicando que há vegetação mais densa e saudável nessa região. 

 

Nota-se que os maiores valores relacionados aos índices IAF, NDVI E SR no período 

de tempo estudado para a microbacia localizada na Rebio Jaru  foram observados no ano de 

2017. No entanto, não foram encontrados registros na literatura que justificassem tal ocorrência. 



 

A dinâmica do uso e ocupação do solo de 2005 a 2019 na microbacia pertencente a 

Rebio Jaru pode ser observada na Figura 5. 

 
Figura 5 – Dinâmica do uso e ocupação do solo em uma microbacia localizada na Reserva Biológica do 

Jaru entre os anos de 2005 a 2019. 
Fonte: a autora. 

 

Observa-se que o uso e ocupação do solo na microbacia do igarapé localizado na 

Reserva biológica do Jaru apresentaram configuração semelhante entre os anos de 2005 a 2019, 

ou seja, não é possível observar grandes diferenças de uso e ocupação entre os anos objeto de 

estudo. A maior parte dessa microbacia é composta por formação florestal, além de pequena 

área de formada por corpos d’água. A conservação das características da vegetação dessa região 

está relacionada ao fato de ser uma área de Unidade de Conservação de Proteção Integral, não 

estando vulnerável à antropização ou ao processo de urbanização. Observa-se maiores valores 

relacionados a variável IAF em ambos os anos. 



 
 

3.3 Variação espaço-temporal dos índices IAF, SAVI, NDVI e SR da microbacia do 

igarapé localizado na FNS.  

A seguir, a variação dos índices vegetativos na microbacia do igarapé localizado na 

microbacia da FNS, Bacia hidrográfica do Rio Ji-Paraná–RO (FIGURA 6). 

Figura 6 - Série histórica dos índices vegetativos da microbacia da FNS em área de pastagem, Bacia 

hidrográfica do Rio Ji-Paraná–RO.  
Fonte: a autora. 

Nota-se que as maiores médias do índice vegetativo IAF na microbacia da FNS 

ocorreram nos anos de 2017, 2018 e 2015, com médias equivalentes a 3,79±0,55 m2 m-2; 

3,64±0,61 m2 m-2 e 3,27±0,51 m2 m-2, respectivamente. A menor média ocorreu em 2009, com 

valor de 1,59±0,28 m2 m-2 . Barbino et al. (2021) ao utilizar o sensor MODIS encontrou valores 

de IAF menores na Fazenda Nossa Senhora, com médias de 1,71 m2 m-2 nos anos de 2006, 2011 

e 2015. Zanchi et. al (2009) encontrou valores médios de IAF semelhantes, de 2,5 m2 m-2, ao 

estudar a mesma área de pastagem utilizada nessa pesquisa.  

Em relação ao NDVI, os maiores valores médios podem ser observados nos anos de 

2017, 2018 e 2013, sendo estes iguais a 0,62±0,06; 0,59±0,08 e 0,55±0,08, respectivamente, e 

o menor no ano de 2011 equivalente a 0,37±0,07.  

O índice SAVI apresentou maior média no ano de 2017 correspondente a 0,43±0,04 e a 

menor no ano de 2011 igual a 0,30±0,04. De acordo com Boratto e Gomide (2013), os valores 

dessas médias relacionados ao índice SAVI índicam áreas de solo exposto, sendo observadas 

geralmente em áreas de campo limpo. A maior média relacionada ao índice vegetativo SR 

ocorreu no ano de 2017 correspondente a 4,56±1,03 e a menor em 2011 igual a 2,24±0,40. Os 

valores maiores de SR podem ser provenientes de manchas de vegetação de grande porte, uma 



 
 

vez que a bacia não possui homogeneidade de pastagem. 

A dinâmica do uso e ocupação do solo na microbacia da FNS encontra-se na Figura  7. 

 

Figura  7 – Dinâmica do uso e ocupação do solo da microbacia localizada na FNS entre os anos de 2005 

a 2019. 
Fonte: a autora. 



 
 

Identificou-se configuração semelhante no uso e ocupação do solo na microbacia da 

FNS entre os anos de 2005 a 2019. Esta apresenta a maior área territorial constituída por 

formação de pastagem, além de pequenas áreas de formação vegetal e corpos d’água. Essa 

região é consolidada por área de pastagem a 44 anos, sendo desmatada em 1977. Os valores 

menores das variáveis em relação aos valores encontrados na microbacia da Reserva Biológica 

do Jaru estão associados a área ser composta por vegetação menos densa, predominando a 

pastagem.  

3.4 Variação espaço-temporal dos índices IAF, SAVI, NDVI e SR da microbacia do 

igarapé Riachuelo, Água-Viva e Dois de Abril. 

As variações dos índices vegetativos da microbacia do Igarapé Riachuelo, Bacia 

Hidrográfica do Rio Ji-Paraná (RO) estão apresentadas na Figura 8.  

 
Figura 8 - Série histórica dos índices vegetativos da microbacia do igarapé Riachuelo, Bacia hidrográfica 
do Rio Ji-Paraná–RO. 
Fonte: a autora. 

Na microbacia do Igarapé Riachuelo, identificou-se que a maior média da variável IAF 

em 2017, sendo esta equivalente a 2,44±0,68 m2 m-2 e a menor no ano de 2009 igual a 1,20±0,34 

m2 m-2. O índice NDVI demonstrou maior média em 2005 correspondente a 0,45±0,17 e a 

menor média de 0,22±0,09 em 2014. Em relação ao SAVI, os maiores valores de média foram 

observados em 2013 e 2017 sendo iguais a 0,28±0,07, enquanto as menores médias foram 

identificadas no ano de 2008 e 2011, sendo equivalentes a 0,24±0,04. A maior média da variável 

SR foi de 2,40±1,03 em 2017, seguido dos anos 2018 e 2015, enquanto o menor valor médio 

foi de 1,67±0,35 no ano de 2011. 

As variações dos índices vegetativos da microbacia do Igarapé Água-Viva, Bacia 



 
 

Hidrográfica do Rio Ji-Paraná (RO) estão apresentadas na Figura 9. 

 
Figura 9 - Série histórica dos índices vegetativos da microbacia do igarapé Água-viva, Bacia        

hidrográfica do Rio Ji-Paraná–RO. 
Fonte: a autora. 

Observa-se que a microbacia Água-viva apresentou a maior média para a variável IAF 

no ano de 2017 correspondente a 3,06±0,91 m2 m-2. A menor média foi de 1,46±0,43 m2 m-2 

em 2009. Para a variável NDVI, a maior média foi de 0,56±0,06 no ano de 2005, enquanto a 

menor média corresponde a 0,27±0,08 relacionada ao ano de 2014. Já o SAVI apresentou a 

maior média em 2017, equivalente a 0,36±0,09, e a menor média foi de 0,26±0,05 relacionada 

a 2014. No que diz respeito ao SR, pode-se verificar a maior média de 3,35±1,46 em 2017 e a 

menor de 1,79±0,32 em 2014. 

A dinâmica da variação dos índices vegetativos da microbacia do Igarapé Dois de Abril, 

Bacia Hidrográfica do Rio Ji-Paraná (RO) estão apresentadas na Figura 10.  

 



 
 

 
Figura 10 - Série histórica dos índices vegetativos da microbacia do igarapé Dois de Abril, Bacia     

hidrográfica do Rio Ji-Paraná–RO. 
Fonte: a autora. 

Nota-se que a maior média relacionada ao índice IAF na microbacia Dois de Abril foi 

de 3,13±0,98 m2 m-2 no ano de 2017, enquanto a menor média ocorreu em 2009 equivalente a 

1,39±0,35 m2 m-2. O índice NDVI também apresentou maior média, de 0,48±0,18, em 2017. 

As menores médias de NDVI ocorreram em 2019 e 2020, iguais a 0,30±0,11. Em relação ao 

SAVI, a maior média foi de 0,37±0,10 em 2017 e a menor em 2011, equivalente a 0,28±0,06. 

No que diz respeito ao SR, a maior média foi de 3,52±1,63 e ocorreu no ano de 2017 e a menor, 

igual a 1,90±0,33, ocorreu em 2014. 

A variação do uso e ocupação do solo nas bacias Dois de Abril, Riachuelo e Água-Viva 

se encontra na Figura 11. 

  



 
 

 

Figura 11 – Dinâmica do uso e ocupação do solo nas microbacias Dois de Abril, Riachuelo e Água-
viva entre os anos de 2005 a 2019. 
Fonte: a autora. 

Observa-se que as microbacias Dois de Abril, Riachuelo e Água-Viva sofreram um 

processo de expansão da urbanização no decorrer dos anos. Nota-se que 2019 é o ano com 

maior avanço antrópico, sendo que grande área das microbacias é coberta por áreas urbanizadas, 



 
 

podendo isso ser notado principalmente na bacia Riachuelo. A microbacia Riachuelo contempla 

bairros residenciais, bem como avenidas e ruas onde estão localizados supermercados, lojas de 

vestuário, comércio em geral, assim como as outras microbacias. Nota-se ainda que houve 

redução da formação florestal nas mesmas ao longo dos anos em comparação ao ano de 2005 

devido a expansão da urbanização.  

Rillo et al. (2020) obteve valores de NDVI de 0,30 em seu estudo relacionado à áreas 

urbanas e também locais com solos recobertos, sendo estes resultados similares aos expostos 

nessa pesquisa. Lins et al. (2017), ressaltam em seus estudos que áreas de possível solo exposto 

e manchas urbanas apresentaram valores entre de NDVI entre 0 e 0,200, valores que são 

coerentes para essa tipologia de solo. 

De acordo com Dutra et al. (2020), intervalos de SAVI entre 0,1 e 0,5 representam áreas 

que contém baixo vigor vegetativo, corroborando para os resultados encontrados nas 

microbacias dos igarapés Riachuelo, Água-Viva e Dois de Abril que possuem maior parte da 

sua área em região urbana. 

As médias e desvios padrão das variáveis estudadas entre 2005 a 2020 estão 

apresentados na tabela 2. 

Tabela 2 – Média (X) e desvio padrão (DP) dos índices vegetativos em microbacias localizadas na Bacia 

Hidrográfica do Rio Ji-Paraná-RO entre os anos 2005 a 2020. 

 IAF NDVI SAVI SR 

Microbacias X    ±  DP X   ±  DP X   ±  DP    X  ±  DP 

REBIO Jaru 4,12 ± 0,76 0,67 ±  0,06 0,43 ±  0,03 5,39 ± 1,29 

FNS 2,62 ± 0,49 0,48 ±  0,07 0,38 ±  0,03 3,08 ± 0,56 

Riachuelo 1,83 ± 0,35 0,29 ±  0,04 0,26 ±  0,01 1,97 ± 0,19 

Água-Viva 2,18 ± 0,38 0,37 ± 0,06 0,30 ± 0,02 2,47 ± 0,38 

Dois de Abril 2,15 ± 0,43 0,37 ± 0,37 0,31 ±  0,02 2,46 ± 0,40 
  Fonte: a autora.  

 

Observa-se que os maiores valores médios para as variáveis estudadas estão 

relacionados a Rebio Jaru, e em sequência os valores representativos da FNS. Em relação as 

microbacias situadas em área urbana, a microbacia Água-Viva alcançou maiores valores 

médios em relação às microbacias dos igarapés Riachuelo e Dois de Abril para os índices IAF, 

NDVI e SR. Nota-se ainda que os valores médios encontrados para todos os índices vegetativos 

nas microbacias dos igarapés Água-Viva e Dois de abril apresentaram-se semelhantes, não 

havendo grande discrepância entre os mesmos. 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 

Os maiores valores relacionados ao índice NDVI na bacia do rio Ji-Paraná foram 

observados nos anos de 2017 e 2018 e os menores valores foram verificados em 2009 e 2011 

na parte maior parte das imagens analisadas. 

Nota-se que não há um padrão de tendência de aumento ou diminuição das variáveis 

objeto de estudo nas médias observadas nas microbacias ao longo dos anos.  

As maiores médias das variáveis IAF, NDVI, SAVI E SR foram verificadas na 

microbacia do igarapé localizado na Reserva Biológica do Jaru, visto que a configuração do 

uso e ocupação da mesma apresentou semelhança entre anos de 2005 a 2020. Esses valores 

médios maiores estão relacionados ao fato de ser uma área de Unidade de Conservação, não 

apresentando ação antrópica intensa no decorrer do tempo. As maiores médias para essa região 

foram verificadas para a variável IAF, na faixa de 4,12 m2 m-2. Tais dados reforçam a 

importância das Unidades de Conservação para a manutenção dos serviços ecossistêmicos, por 

meio da preservação de sua vegetação natural. Vale ressaltar que esse é um dos objetivos da 

criação das Unidades de Conservação. 

Identificou-se ainda que as microbacias dos Igarapés Dois de Abril, Riachuelo e Água-

Viva sofreram um processo intenso de urbanização e que estas apresentaram as menores médias 

das variáveis estudadas. Dessa forma, conclui-se que o uso e ocupação do solo influenciam nos 

valores dos índices vegetativos, apresentando valores maiores em áreas que possuem vegetação 

nativa ou em desenvolvimento, bem como apresenta menores valores em localidades que 

possuem urbanização intensa, ocorrendo a remoção da vegetação nativa. 

Sendo assim, estudos como esse são importantes para a verificação da dinâmica espaço-

temporal dos índices vegetativos e sua relação com o uso e ocupação do solo, servindo como 

subsídio para a gestão, manuseio e projetos de preservação das bacias hidrográficas, visto que 

estas são de suma importância para os diversos processos hidrológicos e que a ocupação do solo 

inadequada compromete a qualidade dessas unidades, além de colaborar para a degradação dos 

recursos hídricos. 



 
 

Ademais, denota-se que as técnicas de sensoriamento remoto, assim como 

processamento digital de imagens são importantes ferramentas na verificação das mudanças 

ambientais, visto que fornecem realce das informações da superfície através de fórmulas 

matemáticas que envolvem as bandas espectrais dos sensores. 
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