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RESUMO – Fatores como a taxa de evapotranspiração, dados pluviométricos e índice NDVI 

colaboram com o abastecimento de dados para o sistema de alerta de enchentes nos municípios. Essas 

informações ajudam nas tomadas de decisões com intuito de evitar danos e salvar vidas. Esse estudo 

avalia esses dados no período antecedente a enchente ocorrida no final de março de 2020 no município 

alagoano de Santana do Ipanema localizado dentro da bacia hidrográfica do rio Ipanema. Observou-

se um aumento nas precipitações, principalmente nas regiões de altitude mais elevadas, bem como 

uma cobertura vegetal mais densa em cerca de 88% da bacia, favorecendo uma elevada taxa de 

evapotranspiração e aumento do escoamento superficial. 
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ABSTRACT – Factors such as the rate of evapotranspiration, rainfall data and the NDVI index 

contribute to the supply of data for the flood warning system in the municipalities. This information 

helps in decision making in order to avoid damage and save lives. This study evaluates these data in 

the period prior to the flood that occurred at the end of March 2020 at Alagoas’ municipality of 

Santana do Ipanema located within the hydrographic basin of the Ipanema River. An increase in 

rainfall was observed, especially in the higher altitude regions, as well as a denser vegetation cover 

in about 88% of the basin, favoring a high rate of evapotranspiration and increased runoff. 
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INTRODUÇÃO 

A inundação é um fenômeno, de modo geral, ocasionado pela interação de eventos 

meteorológicos (precipitação excessiva), hidrológicos (capacidade de infiltração no solo e 

escoamento superficial) e humanos (uso e ocupação do solo). Normalmente, acontecem por um 

aumento do volume da água em rios e riachos, que pode ter a contribuição de diversos fatores para o 

seu acontecimento, tais como a presença de fortes chuvas, acarretando um desastre que pode 

comprometer a população.  

Em meados de março de 2020, um evento climático foi registrado no município de Santana 

do Ipanema, em Alagoas, no qual fortes chuvas foram constatadas, culminando em uma calamidade 

à população local. A cidade de Santana do Ipanema está localizada na parte alagoana da Bacia, tem 

uma população de 44.932 habitantes (Censo 2010) e um território de 437,8 km², segundo dados do 

IBGE, e tem como principal atividade econômica a pecuária e a agricultura de subsistência. 

Segundo levantamentos do Serviço Geológico do Brasil (CPRM) em 2020 e divulgados pelo 

G1 AL, o Rio Ipanema sofreu a maior elevação do nível registrada nos últimos 40 anos. Dados da 

Superintendência Regional da CPRM de Recife, responsável pelo monitoramento da bacia, mostram 

os maiores níveis que o rio já atingiu desde 1980: 6,5 m em 1981; 6,17 m em 1982; 6,48 m em 1984; 

5,2 m em 1992; 7 m em 2004; 10,40 m em 2020. 

O município de Santana do Ipanema encontra-se localizado em uma região de transição entre 

a zona fisiográfica da Mata (úmida) e o sertão (seco), estando compreendido ao norte de Pernambuco, 

essa característica no clima da região influencia diretamente na vegetação da cidade. Enquanto isso a 

hidrografia do município é caracterizada pela inserção do Rio Ipanema na bacia hidrográfica de 

mesmo nome, a qual abrange os estados de Pernambuco e Alagoas. 

De acordo com o site Atlas do Brasil (2013), a taxa de atividade do setor agropecuário é de 

36,22%, no qual se caracteriza a maior fonte de renda da população, por  motivos da agricultura o 

solo apresenta compactação, diminuição na sua porosidade e redução na matéria orgânica, gerando 

um solo com capacidade baixa de infiltração de modo a aumentar o escoamento superficial da água 

oriunda da chuva ocasionando um aumento significativo nos níveis dos corpos hídricos. 

A distribuição irregular das precipitações ao longo do ano, somada à baixa capacidade de 

armazenamento e consequente umidade dos solos e às altas taxas de evapotranspiração contribui para 

acelerar os processos de degradação ambiental desta região (Gomes et al., 2015) 
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Segundo Gomes (et al. 2015, apud Gurgel, et al. 2003) a conscientização desses problemas 

cresceu, e os estudos sobre mudanças globais e seus impactos têm sido destacados no campo das 

ciências da natureza, sendo o Índice de Vegetação da Diferença Normalizada (NDVI) de grande 

importância para a contribuição no entendimento das modificações que ocorrem sobre um 

ecossistema, tendo em vista que é utilizado para identificação e classificação da vegetação, para 

indicar a resposta da vegetação à precipitação e para alerta de secas. 

Nesse contexto, o objetivo do trabalho é estudar precipitações precipitação dos dias que 

antecederam a cheia em Santana do Ipanema e avaliar os dados do NDVI, verificando a relação entre 

eles, atestando a importância deles para a previsão de acontecimentos de alta intensidade.     

 

METODOLOGIA 

Área de estudo 

A bacia hidrográfica do rio Ipanema, está localizada no semiárido nordestino, região 

predominantemente composta por rios intermitentes, sua maior parte encontra-se no estado de 

Pernambuco, estando a nascente do rio Ipanema localizada no município de Pesqueira, enquanto a 

porção sul da bacia situa-se em Alagoas, com deságue no Rio São Francisco (figura 1). Compreende, 

totalmente ou parcialmente, 34 municípios, e situa-se entre as coordenadas geográficas 08º 18’ 04” e 

09º 23’ 24” de latitude sul, e 36º 36’ 28” e 37º 27’ 54” de longitude oeste, com base no datum de 

referência WGS 84 -World Geographic System (Cavalcante et al., 2011). 

Após o processamento dos dados físicos da região, foi possível extrair as principais 

características fisiográficas da bacia, tendo esta uma área total de aproximadamente 7869 km², 

perímetro de aproximadamente 930 km e um comprimento axial de aproximadamente 180,63 km, 

comprimento este que corresponde ao curso de água mais longo desde a desembocadura até a 

cabeceira mais distante da bacia (Vilella e Mattos, 1975). 

Através da definição da sua rede de drenagem, pode-se afirmar que, pelos formatos dos corpos 

d’água, a bacia possui um padrão dendrítico, com muitas ramificações, tendo o seu rio principal 

poucos meandros e uma extensão de aproximadamente 269 km, com altitude máxima de 969 m e 

altitude mínima de 29m, apresentando uma declividade de 0,00349 m/m ao longo do rio principal. 

A partir desses parâmetros, foi possível calcular os coeficientes que caracterizam a forma da 

bacia, apresentando influência direta no tempo transcorrido entre a ocorrência da precipitação e o 

escoamento no exutório, em bacias de formato mais arredondado esse tempo tende a ser menor do 

que em bacias mais compridas (Tucci, 2012).  
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Figura 1 – Localização geográfica da bacia hidrográfica do rio Ipanema  

No caso da área de estudo, o tempo de concentração calculado com base na equação de US 

Corps of Engineers, que segundo a Revista Brasileira de Recursos hídricos (2005) (desenvolvida para 

bacias com áreas de até 12000 km²), foi de 39,3 horas, tempo esse que representa o tempo necessário 

para que a água precipitada no ponto mais distante da bacia escoe até o ponto de controle ou exutório. 

O coeficiente de compacidade, obtido através da área e do perímetro da bacia, apresentou 

valor aproximado de 2,93 e, uma vez que esse coeficiente é maior que 1, indica que a bacia tem forma 

mais alongada (Tucci, 2012). Segundo Tucci (2012), quando o fator de forma é próximo a 0, indica 

que mais comprida a bacia é, portanto, está menos sujeita a picos de enchentes, pois o tempo de 

escoamento de montante para jusante é maior, promovendo assim, um amortecimento do pico de 

cheia. 

Durante o processamento das características fisiográficas da bacia, foi extraído ainda o mapa 

hipsométrico da região, que representa a variação do relevo de um terreno (figura 2). Essa 

representação é importante, visto que o relevo pode interferir na intensidade de escoamento, devido 

à influência que exerce no tempo de escoamento da precipitação que incide sobre a região, sendo este 

tempo de escoamento menor quando em regiões de alta declividade, provocando um tempo de pico 

menor de modo a acelerar/aumentar a vazão de pico da região (Carvalho e Silva, 2007). 
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Figura 2 – Mapa hipsométrico da bacia e postos pluviométricos analisados. 

Dados Pluviométricos  

 Do ponto de vista hidrológico, os dados pluviométricos do município mostram um período 

chuvoso principal com duração de quatro a cinco meses (Santos, 2009). Ainda segundo Santos (2009), 

as precipitações totais anuais variam de aproximadamente 300 mm nos anos mais secos a 1800 mm 

nos anos mais chuvosos, com valores médios em torno de 900 mm.  

Para esse estudo foram utilizados dados pluviométricos obtidos pelo site do Centro Nacional 

de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (CEMADEN), que abastece seus bancos com 

medições realizadas a cada hora. Foram baixados os quantitativos pluviométricos dos dias 21 a 26 de 

março, de 14 postos (figura 2), sendo 8 postos localizados no interior da bacia do Ipanema (quadro 

1), e outros 6 localizados fora dela (quadro 2). 

Quadro 1: Postos pluviométricos localizados dentro da bacia do rio Ipanema. 

Código Município Operador UF Longitude Latitude 

260280301A Buíque CEMADEM PE -8,615000 -37,155000 

261090501C Pesqueira CEMADEM PE -8,395583 -36,658000 

261080601A Pedra CEMADEM PE -8,500000 -36,941000 

260750501U Itaíba CEMADEM PE -9,009333 -37,346000 

260050002A Águas belas CEMADEM PE -9,116000 -37,118000 

270610901C Ouro Branco CEMADEM AL -9,165690 -37,333000 
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270460901C Maravilha CEMADEM AL -9,212100 -37,322000 

270440101C Major Isidoro CEMADEM AL -9,587720 -37,108000 

 

Quadro 2: Postos pluviométricos localizados fora da bacia do rio Ipanema. 

Código Município Operador UF Longitude Latitude 

260915401C Manari CEMADEM PE -8,947500 -37,602000 

260660601C Ibimirim CEMADEM PE -8,512694 -37,573000 

260380101A Capoeiras CEMADEM PE -8,734800 -36,627000 

260320701A Caetés CEMADEM PE -8,773333 -36,622000 

261030101A Paranatama CEMADEM PE -8,922600 -36,661000 

260210001C Bom Conselho CEMADEM PE -9,184638 -36,710000 

 

Índice NDVI 

Os dados pluviométricos obtidos, foram correlacionados com o Índice de vegetação por 

diferença normalizada, também conhecido como NDVI, técnica amplamente utilizada em conjunto 

com o sensoriamento remoto, que segundo Gamarra et al. (2016, p.310 apud Liu 2007, p.132.) é 

utilizada para classificar a distribuição global de vegetação, inferir variabilidades ecológicas e 

ambientais, produção de fitomassa, radiação fotossintética ativa e a produtividade de culturas. 

O NDVI é obtido a partir das informações dos sensores ópticos, bandas espectrais do 

infravermelho próximo e do vermelho, seu valor varia de -1 a +1 (Equação 1), significando que quanto 

mais próximo de -1, menor será o índice de vegetação e alvos não abióticos sendo detectados, 

enquanto que, quando mais próximo de +1, maior será o índice de vegetação e, consequentemente, 

maiores densidades de vegetação serão detectadas (Rodrigues et al., 2019).  

𝑁𝐷𝑉𝐼 =
(𝑅𝑖𝑣𝑝−𝑅𝑣)

(𝑅𝑖𝑣𝑝+𝑅𝑣)
          (1) 

Onde, 

𝑁𝐷𝑉𝐼 = Índice de vegetação por diferença normalizada 

𝑅𝑖𝑣𝑝 = Refletância no infra vermelho próximo 

𝑅𝑣 = Refletância no vermelho 
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Para esse estudo, foram coletadas 4 cenas do satélite Sentinel 2 com resolução de 10 metros, 

através do site Earth Explorer, utilizando-se de um software de geoprocessamento para realizar todo 

o processamento necessário para obtenção de dados, tendo sido a área dividida em 5 categorias com 

intervalos específicos para a classificação: corpo hídrico, área urbana, solo exposto, vegetação rasteira 

e vegetação densa. O NDVI foi adotado nas análises deste trabalho por representar um índice de 

vegetação que tende a trazer bons resultados para a caracterização do uso do solo de regiões rurais.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Os dados diários fornecidos pelo site CEMADEN, no período de 21 a 26 de março de 2020, 

estão representados no gráfico 1.   

 

Gráfico 1 – Total de precipitação nos cinco dias que antecederam a enchente. 

De acordo com os valores obtidos pelo processamento das imagens de satélite, as categorias 

do NDVI foram agrupadas utilizando os seguintes intervalos (quadro 3). 

Quadro 3: Classificação do NDVI em 5 categorias. 

Uso e Ocupação Do Solo Intervalos do NDVI 

Corpo Hídrico -1,00 a -0,17 

Área Urbana -0,17 a 0,01 

Solo Exposto 0,01 a 0,21 

Vegetação Rasteira 0,21 a 0,42 

Vegetação Densa 0,42 a 1,00 

A partir da análise do mapa (figura 3) que mostra o NDVI obtido da bacia em estudo, observa-

se uma distribuição desproporcional do uso e da cobertura do solo, onde 88,67% da área total da 

bacia, possui vegetação densa, 9,32% vegetação rasteira, cerca de 1,90% possui solo exposto, 0,10% 

caracteriza-se como área urbana e 0,01% representa o corpo hídrico dentro da bacia. 
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Figura 3 – Distribuição do NDVI na bacia do rio Ipanema. 

Observa-se com a ajuda do sensoriamento remoto que a maior parte da bacia é coberta por 

uma vegetação densa, como o clima da região é muito quente, favorece a obtenção de altas taxas de 

evapotranspiração, alimentando a atmosfera de vapor e contribuindo para a formação de 

precipitações. 

 Nota-se que as áreas de solo exposto se concentram próximo ao rio na região de Santana do 

Ipanema, onde o cultivo da terra e a pastagem se fazem presente de forma mais intensa, fazendo com 

que haja uma diminuição da taxa de evapotranspiração, esse comportamento distinto se deve 

basicamente ao fato de que nas áreas vegetadas há uma retenção de umidade maior do que nas áreas 

onde a ação antrópica foi mais efetiva (Silva, 2017).  

Nota-se pelo gráfico 1 e pelo mapa hipsométrico da figura 2 que as chuvas intensas ocorridas 

nos dias anteriores a enchente de Santana do Ipanema, atingiram principalmente as regiões de maior 

altitude da bacia.  Esse fator,  acrescido pela parcela de solo exposto, bem como as áreas de pastagens 

e agricultura que, mesmo com vegetação, tendem a ter um solo mais compactado, e a ocupação urbana 

ribeirinha, mostrado pelo NDVI,  contribuem para uma diminuição da infiltração da água da chuva, 

acarretando no aumento do escoamento superficial chegando às regiões mais baixas da bacia, que 

coincidem com o percurso do rio principal, aumentando o nível do leito do rio e sua vazão. 

As chuvas intensas que se iniciaram no mês de março de 2020 afetaram a  área urbana e rural 

do município e, segundo a Secretária do Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Estado, SEMARH, 
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choveu na cidade de Santana do Ipanema no mês de março 491,0 mm, ultrapassando a média 

esperada, que era de 65,0 mm, danificando e destruindo casas, da mesma forma o solo, que já estava 

encharcado e acabou não suportando o volume de água provocando danos consideráveis em estradas, 

rodovias de acesso, pavimentação e barreiras desabadas. 

 No Rio Ipanema houve um aumento de água considerável, resultado das fortes chuvas 

atreladas ao rompimento de barragens, chegando o nível do rio, a ultrapassar 9m, tendo seu limite 

aceitável pelos bombeiros de estado de 3,60m. 

 Segundo dados do Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil, SINPDEC, a elevação do 

Rio Ipanema e afluentes destruiu plantações, inundou as residências próximas ao rio, resultando em 

773 unidades habitacionais, 8 instalações públicas e 18 obras de infraestrutura danificadas, somadas 

a 82 unidades habitacionais e uma obra de infraestrutura totalmente destruídas, deixando 195 pessoas 

desabrigados e 2283 desalojados, e afetando diretamente cerca de 10000 habitantes.  

A bacia analisada por ter uma forma alongada, está menos sujeita a enchentes, porém as 

chuvas com um tempo de retorno elevado, cerca de 8 vezes maior do que o volume esperado para a 

época do ano, fez com que o solo não suportasse a quantidade de água, gerando assim um grande 

escoamento superficial que, juntamente com a declividade, fizeram com que esse processo se 

acelerasse. 

 

CONCLUSÃO 

Conclui-se com os estudos que os dados das precipitações e a análise do NDVI são fontes 

importantes para o abastecimento de informações e acompanhamento da dinâmica da bacia 

hidrográfica. Esses dados alimentam o sistema de alerta de risco auxiliando na prevenção de 

enchentes, prevenindo danos e preservando vidas. 

Com os dados das precipitações, foi possível observar as regiões e os municípios que 

receberam uma maior quantidade de água da chuva e sua contribuição para a enchente do rio. Já, a 

análise do NDVI permitiu identificar e classificar a cobertura vegetal que abrange a Bacia do Rio 

Ipanema e a sua influência no escoamento superficial. 
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