AVALIAÇÃO ESPAÇO-TEMPORAL DO NDVI COM A PRECIPITAÇÃO E
COM A EVAPOTRANSPIRAÇÃO NA BACIA DO RIO PRETO RJ/MG
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Resumo – O conhecimento da cobertura vegetal é fundamental para a compreensão dos
processos físicos que compõem o ciclo hidrológico. Por outro lado, dados espaço-temporais de
satélite viabilizam estudos na escala da bacia hidrográfica. Este trabalho busca avaliar a relação do
índice de vegetação por diferença normalizada (NDVI) com dados de precipitação e de
evapotranspiração em duas sub-bacias com diferentes usos do solo e cobertura vegetal, ambas
inseridas na bacia do rio Preto, situado na divisa natural para os estados de Minas Gerais e Rio de
Janeiro, que é parte da bacia do rio Paraíba do Sul. A abordagem metodológica evidencia sinergias
entre o uso de informações de vegetação obtidas por sensoriamento remoto e modelagem
hidrológica.
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SPATIAL AND TEMPORAL EVALUATION OF THE NDVI WITH
PRECIPITATION AND EVAPOTRANSPIRATION ON THE RIO PRETO
WATERSHED (RJ/MG)
Abstract – Knowledge of vegetation is critical to understanding the physical processes that
make up the water cycle. On the other hand, spatio-temporal satellite data estimulate the
development of studies at the watershed scale. This study sought to determine the relationship
between the normalized difference vegetation index (NDVI) with precipitation and
evapotranspiration in two sub-basins with different land use and vegetation cover, both inserted in
the Preto river basin, located on the natural border natural for the states of Minas Gerais and Rio de
Janeiro, which is part of the Paraíba do Sul river watershed. The methodological approach reveals
synergies between information about vegetation using remotely sensed data and hydrological
modeling.
Keywords – Remotely sensed vegetation index , precipitation, evapotranspiration.
1. INTRODUÇÃO
O estudo do balanço de recursos e necessidades de água em uma bacia hidrográfica constitui
ação fundamental para uma adequada gestão de recursos hídricos. Para realização desse balanço, é
necessária a coleta de dados climatológicos, hidrológicos, de qualidade de água, superficial e
subterrânea, bem como o levantamento dos usos dos recursos hídricos da bacia, prevendo a
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evolução dos setores identificados. Além disso, o conhecimento da cobertura vegetal é fundamental
para o entendimento e monitoramento do ciclo hidrológico.
Técnicas de processamento digital de imagens orbitais apresentam resultados satisfatórios
com relação à distribuição da vegetação, dentre os quais se destacam modelos de índices de
vegetação que se baseiam nas propriedades de reflectância nas faixas do visível e infravermelho do
espectro eletromagnético, como é o caso do índice de vegetação por diferença normalizada (NDVI normalized difference vegetation índex) utilizado no presente trabalho. Os índices de vegetação
visam indicar a densidade da vegetação ou biomassa mediante razões e combinações das respostas
espectrais e podem ser utilizados em classificação e monitoramento da vegetação (Liu et al., 1994;
Kogan, 1995).
A utilização de índices de vegetação deve-se a sua alta correlação com o índice de fitomassa
verde, que tem seu comportamento espacial e temporal diretamente relacionado à precipitação e à
evapotranspiração.
Assim sendo, pretende-se, com este trabalho, o estabelecer a variabilidade espaço-temporal do
índice de vegetação por diferença normalizada (NDVI) na bacia do rio Preto, relacionando-o com a
classificação de cobertura vegetal e uso do solo e, em especial, com as variáveis
hidrometeorológicas de precipitação e de evapotranspiração. Adicionalmente, compara-se a relação
do NDVI com esses dados hidrometeorológicos de duas sub-bacias da bacia do rio Preto, que
possuem vegetação e usos do solo diferentes.
A bacia hidrográfica do rio Preto está localizada na região Sudeste, possuindo parte de sua
área no estado de Minas Gerais e parte no estado do Rio de Janeiro. Considerando-se, ainda, que o
rio Preto é um afluente pela margem direita do rio Paraibuna, afluente do rio Paraíba do Sul, que
exerce papel importante dentro do desenvolvimento social de muitos munícipios da região
metropolitana do Rio de Janeiro, tornam-se relevantes estudos que contribuam com questões sobre a
disponibilidade hídrica dessa bacia.
2.

MATERIAIS E MÉTODOS

A bacia do rio Preto está localizada na região hidrográfica Atlântico Sudeste, sendo o rio
Preto divisa natural para os estados de Minas Gerais e do Rio de Janeiro, exceto nas cabeceiras. O
rio Preto nasce no município de Itatiaia (RJ), próximo ao Pico das Agulhas Negras, a cerca de 2.700
m de altitude, possuindo extensão de cerca de 220 km até sua foz no rio Paraibuna e área de
drenagem da ordem de 3.419 km².
A bacia escolhida encontra-se numa região rural com grande parte de seu território ocupado
pela agropecuária e por mata primária da região na porção mais a montante da bacia, próxima à
nascente, ao lado do Parque Nacional de Itatiaia, não tendo grandes ocupações e problemas em
relação à disponibilidade de água.
As sub-bacias estudadas são delimitadas pelos postos fluviométricos de Manuel Duarte (
código 2243008) e Ponte do Souza (código 2244038), selecionados no banco de dados
HIDROWEB da Agência Nacional de Águas (ANA), com áreas de drenagem de 3.106 km² e 271
km², respectivamente. Essas áreas foram verificadas a partir do modelo digital do terreno, de
resolução 30 metros x 30 metros, obtido a partir do sensor óptico ASTER. A sub-bacia de Ponte do
Souza fica localizada na área mais à montante da bacia do rio Preto, com cobertura vegetal densa e
afloramentos rochosos, tendo parte de sua área integrante do Parque Nacional de Itatiaia. Por outro
lado, a sub-bacia de Manuel Duarte engloba uma área maior com variadas ocupações do solo e
cobertura vegetal que, em média, na área, resulta menos densa, possuindo porções significativas de
pastagens e de ocupação urbana.
A Figura 1 mostra a localização das sub-bacias escolhidas e a localização geográfica da bacia
do rio Preto.
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Figura 1 - Bacia do rio Preto e sub-bacias de Manuel Duarte e Ponte do Souza

O clima da bacia é tropical de altitude com verões úmidos e invernos secos. A temperatura
média anual, na região, é estimada em 20,8ºC, com médias extremas de 27,5ºC e 16,7ºC. A
temperatura mínima absoluta observada entre os anos de 1961 a 1990 ocorreu em junho de 1979,
quando atingiu o valor de 0,3ºC. O período mais quente, em média, ocorre no trimestre janeiro a
março, e o mais frio entre junho e julho.
Foram utilizados dados diários de precipitação obtidos dos postos pluviométricos situados
dentro da bacia (base de dados HIDROWEB), que apresentam períodos simultâneos de coleta
quando confrontados com os dados fluviométricos. Os postos utilizados constam da Tabela 2.
Tabela 1 - Postos pluviométricos

Código

Nome da Estação

Est.

Município

Latitude

02244047
02244036
02243004

Visconde de mauá
Zelinda
Conservatória
Fazenda Agulhas
Negras
Fazenda São Gabriel
Fumaca
Manuel Duarte
Mirantão
Pentagna
Ponte do Souza
Santa Izabel do Rio
Preto

RJ
MG
RJ

Resende
Passa Vinte
Valença

-22:19:48 -44:32:18
-22:14:35 -44:15:49
-22:17:15 -43:55:46

Altit.
(m)
1.030
550
550

RJ

Resende

-22:20:21 -44:35:26

1.460

MG
RJ
RJ
MG
RJ
RJ

Rio Preto
Resende
Rio das Flores
Bocaina de Minas
Valença
Resende

-22:0:42
-22:17:51
-22:5:9
-22:20:20
-22:9:18
-22:16:14

-43:52:30
-44:18:38
-43:33:24
-44:35:27
-43:45:18
-44:23:30

798
720
396
1.070
497
950

RJ

Valença

-22:13:52

-44:3:53

544

02244039
02243202
02244037
02243008
02244058
02243006
02244038
02244033

Longitude

Santa Rita da
-22:9:2
-44:5:24
530
Jacutinga
02243007
Taboas
RJ
Rio das Flores
-22:12:31 -43:37:24 444
Após a preparação de dados dos postos pluviométricos, fez-se a média da precipitação pelo
método de Thiessen para as duas sub-bacias estudadas. A verificação da homogeneidade dos dados
foi feita por meio da análise de dupla-massa. Os postos localizados na região de altitudes mais
elevadas da bacia, como os postos de Visconde de Mauá, Mirantão e Fazenda Agulhas Negras,
02244035 Santa Rita da Jacutinga
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apresentaram um pequeno decréscimo de precipitação do início para o final do período estudado,
que pode ser visto por meio de uma mudança de declividade da curva. Para geração das séries de
evapotranspiração, foi utilizado o método do balanço hídrico sazonal (BHS) (Dias e Kan, 1999).
Para caracterização do uso e cobertura do solo, foi consultado o documento do plano de recursos
hídricos da bacia do rio Paraíba do Sul, 2002 (Figura 2).

Figura 2 - Mapa de cobertura vegetal e uso do solo (adaptado de “Plano de Recursos Hídricos da Bacia do Rio Paraíba
do Sul, 2002”)

Na Figura 2, pode-se confirmar que a sub-bacia de Ponte do Souza apresenta vegetação de
floresta mais densa do que a sub-bacia de Manuel Duarte, que possui grandes áreas de pastagens e
ocupação urbana.
Para obtenção do NDVI, foi utilizada a base de dados do GIMMS, de janeiro de 1982 até
dezembro de 2006, que sofreu ajustes para suavização dos ruídos e composição das diferentes
imagens, de maneira a criar um único mapa de NDVI livre de nuvens e com mínima perturbação
atmosférica, o que garantiu maior confiabilidade aos dados adotados no trabalho. O conjunto de
dados consiste em composições quinzenais de NDVI e foi obtido com base no sensor AVHRR a
bordo dos satélites NOAA da série 7, 9, 11, 14, 16 e 17. Foi feita a aquisição das imagens
quinzenais do período descrito referentes à América do Sul, totalizando 600 imagens para cada subbacia. Por meio do código computacional ARCGIS, foi feito o recorte das áreas das sub-bacias em
estudo de cada imagem.
Para obtenção do NDVI médio de cada imagem para cada sub-bacia, foi calculada a média
dos valores de NDVI dos píxeis pertencentes às sub-bacias e feita, então, a média entre as duas
imagens de cada mês para se ter um NDVI mensal. Também foram levantados os valores máximos
e mínimos de NDVI e calculado os desvios padrão das imagens. Para avaliar a correlação entre os
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dados médios mensais do NDVI e da precipitação e entre dados do NDVI e da evapotranspiração,
foi utilizado o coeficiente de correlação de Pearson.
3.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Observou-se, com a geração do NDVI, que os níveis mais claros de cinza expressam valores
que representam altos índices de vegetação em termos de volume de fitomassa, enquanto níveis
mais escuros de cinza representam baixos índices de vegetação, com níveis de cinza próximos a
zero, como ilustrado na Figura 3. Esses valores correspondem a alvos urbanos, áreas muito
desmatadas ou de afloramento rochoso, que possuem uma área de absorção na faixa do
infravermelho próximo. Esse resultado confirma a classificação apresentada na Figura 2, que
apresenta a cobertura vegetal e uso do solo da bacia do rio Preto.

Figura 3 - Mapa de NDVI da bacia do rio Preto – 1ªquinzena de maio 1996

Como pode ser visto na Figura 3, a sub-bacia de Ponte do Souza apresenta maiores valores de
NDVI, com os píxeis de tonalidades mais claras de cinza, por ser caracterizada por um tipo de
vegetação de floresta mais preservada, na área de proteção ambiental da bacia, enquanto, na região
mais central e próxima ao exutório da bacia do rio Preto, os valores de NDVI diminuem com os
píxeis se apresentando mais escuros. A Tabela 2 mostra os valores médios mensais do período
completo de dados disponíveis do NDVI.
Tabela 2 - NDVI médio mensal para cada sub-bacia estudada

Mês
Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set.
Out. Nov. Dez.
Ponte do
0,68 0,70 0,73 0,77 0,76 0,75 0,74 0,73 0,68 0,66 0,66 0,67
Souza
Manuel
0,65 0,69 0,71 0,736 0,71 0,66 0,62 0,60 0,55 0,57 0,604 0,65
Duarte
Pode-se constatar que, para a sub-bacia de Manuel Duarte, a média dos valores de NDVI foi
inferior aos valores da sub-bacia de Ponte do Souza, visto que essa última se trata da região com
vegetação mais preservada e densa. As variações dos valores de NDVI, para ambas as sub-bacias,
não foram muito grandes, pois essas regiões possuem cobertura vegetal bastante significativa, o que
torna o NDVI menos sensível às variações de biomassa e mais suscetível à saturação.
Na Figura 4, estão apresentados os valores médios mensais de evapotranspiração e do NDVI e
de precipitação e do NDVI, respectivamente, para as duas sub-bacias. Os dados de chuva utilizados
foram provenientes do método de Thiessen, e a evapotranspiração foi obtida pelo BHS. Quando se
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compara o NDVI das sub-bacias entre si, observa-se que os meses de maior e menor NDVI das subbacias não coincidem, apesar dos períodos úmidos e secos coincidirem, como pode ser confirmado
pelo resultado da precipitação.

Figura 5 – NDVI, precipitação (P) e evapotranspiração médios (EVPT) mensais de Manuel Duarte (MD) e Ponte do
Souza (PS)

Analisando-se a Figura 4, constata-se que a precipitação e o NDVI médios mensais das duas
sub-bacia são diretamente proporcionais, ou seja, a sub-bacia de Ponte do Souza tem maiores
índices pluviométricos e apresenta NDVI também maior, enquanto a sub-bacia de Manuel Duarte,
com menor índice pluviométrico, apresenta NDVI menor, o que se justifica, já que regiões mais
úmidas propiciam vegetação mais densa.
No entanto, o oposto ocorre quando se compara o comportamento da evapotranspiração
potencial e do NDVI das sub-bacias. A sub-bacia de Manuel Duarte, com maiores taxas de
evapotranspiração, apresenta menores valores de NDVI, e a sub-bacia de Ponte do Souza, com
menor evapotranspiração, apresentou maiores valores de NDVI.
Essas figuras também mostram que existe uma defasagem entre os dados hidrológicos e o
NDVI, o que indica que a resposta da vegetação aos eventos de chuva não é imediata ou tão rápida
quanto acontece com a evapotranspiração. A defasagem entre o NDVI e os dados de chuva e
evapotranspiração não foi o mesmo para as duas sub-bacias e foi definido comparando-se os picos
do NDVI com os picos da chuva e da evapotranspiração. Feito isso, verificou-se uma defasagem de
cerca de 2 meses para a sub-bacia de Manuel Duarte e de cerca de quatro meses para Ponte do
Souza, tanto para precipitação como para evapotranspiração.
As Figuras 5 e 6 mostram o comportamento ao longo de 10 anos como forma de avaliar a
evolução temporal das variáveis hidrometeorológicas estudadas e o NDVI das sub-bacias de
Manuel Duarte e Ponte do Souza, respectivamente. Nessas figuras, pode-se verificar a defasagem
temporal da evapotranspiração em relação ao NDVI, confirmando a demora da resposta da
vegetação indicada pelo NDVI em relação ao comportamento da evapotranspiração.
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Evolução Temporal EVPT e NDVI - Agosto 1996 a Julho 2006
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Figura 5 - Evolução temporal das séries médias mensais de evapotranspiração do BHS e do NDVI de Manuel Duarte
Evolução Temporal EVPT e NDVI - Agosto 1996 a Julho 2006
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Figura 6 - Evolução temporal das séries médias mensais de evapotranspiração do BHS e do NDVI de Ponte do Souza

A Tabela 3 apresenta os resultados dos coeficientes de correlação de Pearson entre os dados
médios mensais de NDVI e de precipitação (P) e de NDVI e evapotranspiração para as sub-bacias
de Maneul Duarte (MD) e Ponte do Souza (PS), sem aplicar a defasagem verificada e aplicando as
defasagens já supracitadas.
Tabela 3 – Coeficientes de correlação de Pearson

Sem defasagem
Com defasagem
Manuel Duarte Ponte do Souza Manuel Duarte Ponte do Souza
NDVI X EVPT
0,20
-0,76
0,93
0,81
NDVI X P
0,15
-0,64
0,90
0,93
As correlações entre os dados não defasados não foram muito satisfatórias, resultando em
valores muito baixos ou negativos. No entanto, quando aplicada a defasagem aos dados, os
resultados foram considerados bons, com coeficientes próximos da unidade, indicando que as
variáveis hidrológicas podem ter seu comportamento representado pelo comportamento do NDVI.
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4.

CONCLUSÕES

Os resultados de NDVI confirmaram o que os dados fisiográficos haviam revelado a respeito
das diferenças do tipo de solo, vegetação e ocupação das sub-bacias. Mostrou-se que a densa
vegetação reflete-se nos altos valores e na pequena variação do NDVI ao longo tempo e na pequena
diferença de valores do NDVI entre as bacias, fato que se deve à saturação do índice em regiões de
grande concentração de biomassa. Apesar da sub-bacia de Ponte do Souza ser uma sub-bacia de
Manuel Duarte, ela se encontra na região mais florestada e com maior quantidade de afloramentos
rochosos, o que indica menos profundidade de solo. Quando se trata da sub-bacia de Manuel
Duarte, essas características juntam-se às características do restante da sub-bacia e são atenuadas
como indicado pelo NDVI médio das sub-bacias. À sub-bacia de Ponte do Souza, foi atribuído
valor de NDVI médio mais alto do que o valor NDVI médio de Manuel Duarte, pois, na bacia de
Manuel Duarte, há mais áreas ocupadas por pastagens, solo exposto e outras características, que, ao
se integrarem às áreas de floresta de Ponte do Souza, diminuem o valor do NDVI, indicando que,
em média, essa sub-bacia apresenta menos vegetação de floresta.
Quando estudada a relação entre o NDVI e a precipitação e entre o NDVI e a
evapotranspiração, verificou-se que existe defasagem entre eles, ou seja, a vegetação não responde
de maneira imediata aos eventos de chuva, o que pode ser visto na demora da resposta do NDVI.
Pode ser verificado, também, que a cobertura do solo interfere no tempo de defasagem, quando
constatou-se que a defasagem para a sub-bacia de Manuel Duarte era de dois meses, enquanto, para
Ponte do Souza, de quatro meses.
Os coeficientes de correlação de Pearson mostraram uma boa correlação quando aplicada a
defasagem aos dados, indicando que o NDVI pode potencialmente representar o comportamento
hidrológico da bacia hidrográfica e pode ser utilizado para se obter um melhor conhecimento do
comportamento físico da bacia, permitindo a sua integração na modelagem hidrológica.
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