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RESUMO - Com a necessidade de monitoramento e análises dos recursos naturais e artificiais, as 

técnicas de Sensoriamento Remoto são de fundamental importância para investigar as alterações 

ocorridas ao longo dos anos a fim de contribuir nas tomadas de decisões para melhor gestão ambiental 

e hídrica nas esferas municipal, estadual e federal. Neste contexto, o presente estudo tem como 

objetivo investigar alterações dos parâmetros biofísicos NDWI e Albedo da superfície no reservatório 

Poço da Cruz - PE e seu entorno utilizando imagens orbitais, possibilitando a identificação de corpos 

hídricos, matas ciliares e áreas propensas à degradação do solo, no período de 2010, 2015 e 2018. 

Neste estudo foram processados os parâmetros biofísicos: Índice de Umidade por Diferença 

Normalizada (NDWI) e Albedo da superfície (α) com a utilização de imagens de satélite Landsat 5 

sensor TM e satélite Landsat 8 sensor OLI. Utilizou-se o software QGIS 2.18.16 para todas as etapas 

de processamento digital de imagens e conexão com bancos de dados complementares para 

elaboração dos mapas temáticos. As análises para o NDWI detectaram os valores médios com 

acréscimo nos valores para os três anos estudados descritos por -0,182, -0,168 e -0,149 para valores 

médios. Enquanto que os valores de albedo da superfície descreveram um aumento entre 2010 e 2015, 

mas para 2018 não obteve mudança no valor médio. A presente análise permitiu investigar a dinâmica 

do reservatótio Poço da Cruz - PE e seu entorno através das alterações do comportamento espectral.  
 

Palavras-Chave – Geoprocessamento; Landsat5; Landsat8 

 

INTRODUÇÃO 
 

O Sensoriamento Remoto (SR) é uma das ferramentas presentes em estudos da problemática 

em regiões de incidência de secas. Esta técnica consiste dentre diversas utilizações, detectar variações 

na cobertura do solo e presença de corpo hídrico, através de parâmetros biofísicos proporcionando 

diagnósticos e gerenciamento socioambiental (Bacalhau et al., 2017). Dentre as diversas técnicas 

utilizadas a partir do SR, destaca-se o (Normalized Difference Water Index- NDWI), pelo método de 

Gao (1996), utilizando as bandas do infravermelho próximo e do infravermelho médio, onde permite 

a detecção e a correlação com conteúdo de água nos vegetais, tornando possível o acompanhamento 
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e melhor comparação nas mudanças na biomassa e no estresse de umidade das plantas, em especial, 

na variabilidade espacial do ambiente hídrico na paisagem terrestre. 

Diversos estudos realizados por Giongo et al. (2010) afirmaram que o SR, agregado com 

modelos de processamento de imagens, apresenta-se como ferramenta primordial quanto a análise do 

albedo (α), onde permite a extração de informações com rapidez. Conforme Silva et al. (2008), o 

albedo da superfície é um parâmetro muito significativo, pois o seu monitoramento global possibilita 

detectar variações que venham a ocorrer em diversos biomas do planeta Terra, resultantes de 

processos naturais e/ou antropogênicos. 

O albedo é um dos mais importantes parâmetros na caracterização do clima da terra 

(Kirschbaum et al., 2011). Um conhecimento minucioso de como o albedo varia no espaço e no tempo 

é crucial para entender-se o balanço de radiação global, sua influência no clima e na dinâmica da 

vegetação (Lucht et al., 2000; Kirschbaum et al., 2011), uma vez que, o aumento ou redução do 

albedo implica em alteração do balanço radiativo e energético da superfície da terra (Meinander et 

al., 2008). 

Este estudo objetiva investigar alterações dos parâmetros biofísicos NDWI e Albedo da 

superfície no reservatótio Poço da Cruz - PE e seu entorno utilizando imagens orbitais, possibilitando 

a identificação de corpos hídricos, matas ciliares e áreas propensas à degradação do solo. 

 

METODOLOGIA 

Área de estudo 

A área de estudo que compreende os municípios de Custódia, Sertânia e Ibimirim (Figura 1), 

está inserida na microrregião do Sertão do Moxotó situada no Semiárido de Pernambucano. Na região 

do município de Ibimirim se encontra o reservatório Engenheiro Francisco Saboia, comumente 

conhecido como o açude público Poço da Cruz que é o maior reservatório do estado de Pernambuco 

e a principal fonte hídrica para a irrigação do Perímetro Irrigado Moxotó - PIMOX. Ele está inserido 

como um dos reservatórios contemplados no Projeto de Integração do Rio São Francisco. Para o 

município de Sertânia é onde nasce o rio Moxotó e sua foz no rio São Francisco e Custódia é 

contemplado com o trecho do Eixo Leste do rio São Francisco ANA (2018). 

Figura 1 – Mapa de localização 
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Distribuição de precipitação para os anos 2010, 2015 e 2018 

Para o conhecimento dos índices pluviométricos na área de estudo, utilizaram-se dados de 

precipitação obtidos através do site da Agência Pernambucana de Águas e Clima (APAC). Foram 

apurados dados mensais de precipitação nos postos pluviométricos em Ibimirim, Sertânia e Custódia 

respectivamente dos anos referentes as imagens TM Landsat5 e OLI Landsat8 utilizadas nesta 

pesquisa conforme as Figuras 2, 3 e 4. 

 

Figura 2 – Precipitação mensal (mm) no município de 

Ibimirim-PE. 

Figura 3 – Precipitação mensal (mm) no município de 

Sertânia-PE. 

  

 

Figura 4 – Precipitação mensal (mm) no município de Custódia-PE. 

 

Fonte: APAC (2018)  

Em Ibimirim constatou-se que os meses de janeiro a dezembro dos anos de 2010, 2015 e 2018 

totalizaram 682,1 mm, 238,5 mm e 470,9mm, respectivamente, sendo que em 2018 foi analisada a 

ocorrência de chuva até ao mês de outubro tendo em vista que não foram disponibilizados os dados 

pluviométricos totais nos meses de novembro e dezembro. A menor ocorrência pluviométrica 

acumulada foi no ano 2015 que atingiu 238,5 enquanto a maior precipitação acumulada foi observada 

em abril de 2010, com valor de 682,1 mm. Nos meses de janeiro a abril apresentaram os maiores 

eventos pluviométricos. 

Para análise de detalhes conforme os anos das imagens selecionadas, foram coletados dados 

pluviométricos diários. Para o ano 2010, foram determinados os valores referentes ao mês de 

setembro. Enquanto o ano de 2015 e 2018, os dados pluviométricos apurados referiram-se ao mês de 

outubro. Conforme os dados fornecidos da APAC, em 2010 o maior índice de precipitação ocorreu 

no 2° dia de setembro, com quantitativo de 1,5 mm. Contudo, observou-se que no dia 19 de setembro, 

dez dias antes do imageamento, não ocorreu evento chuvoso. Para 2015 e 2018 não houve 

precipitação diária (0,00mm) nos dez dias antes da data do imageamento. 

Para o município de Sertânia houve pouca precipitação referentes aos meses que ocorreu o 

imageamento. Dentre os três anos de estudo, em 2010 foi quando ocorreu maior precipitação 

acumulada. Porém para análise mensal foi observado que o mês de abril teve maior índice 
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pluviométrico no município. Como demonstra a Figura 3, no mês de outubro em 2010 foi medido 

64,4 mm na região, já em 2018 observou-se 21,3 mm ( Figura 3).  

No município de Custódia (Figura 4) , os maiores índices pluviométricos indicaram no ano 

2018, onde os meses de janeiro a maior atingiram valores superiores a 2015. Em 2010 não foram 

encontradas informações de precipitação pluviométrica na região. Por isso, fez-se apenas análises em 

2015 e 2018. A precipitação acumulada em 2015 atingiu 427,5 mm enquanto para 2018 foi registrado 

o total de 623,6 mm precipitação em Custódia.  

 

Processamento digital de imagens 

A primeira etapa do processamento digital das imagens LandSAT 5 corresponde à calibração 

radiométrica representada pela equação: 

Lλi=  ai+

bi-ai

255
ND 

(1) 

 

em que: Lλi é a radiância espectral de cada banda (W m-2 st-1mm-1); ai é o coeficiente de calibração 

(radiância mínima) de cada banda (W m-2 st-1μm-1); bi é o coeficiente de calibração (radiância 

máxima) de cada banda (Wm-2st-1μm-1); i são as bandas do Landsat 5, e ND é o número digital de 

cada pixel na imagem (número inteiro entre 0 e 255). 

Com a radiância de cada banda calculada, efetivou-se a determinação das reflectâncias para 

ambas as bandas supracitadas. A reflectância corresponde a Equação 2: 

ρ
λi=  

π.Lλi

kλi.cosZ.dr

 
(2) 

em que: . 𝐿𝜆𝑖 é a radiância espectral de cada banda; 𝑘𝜆𝑖 é a irradiância solar espectral de cada banda 

no topo da atmosfera (Wm-2 µm-1) obtidos em Allen et al. (2007); Z é o ângulo zenital solar; e dr é o 

quadrado da razão entre a distância média Terra-Sol (ro) e a distância Terra-Sol (r) em dado dia do 

ano. 

O parâmetro dr é determinado pela Equação 3: 

 

dr=  1+0,033cos (DJ
2π

365
) 

(3) 

 

em que: DJ é o Dia Juliano do ano das imagens de satélite, em que os valores são correspondentes ao 

dia da geração das imagens, bem como o dr e o cos Z. 

Para o cálculo do NDWI utilizou-se as bandas do infravermelho próximo (ρIV) e infravermelho 

médio (ρmir) da reflectância. 

 

NDWI=
ρ

IV
 - ρ

MIR

ρ
IV

 + ρ
MIR

 
(4) 

 

 

em que ρIV e ρmir são as  reflectâncias das bandas 4 e 5, respectivamente, para o TM - Landsat 5, 

enquanto para o OLI – Landsat 8 correspondem as bandas 5 e 6. 



                                                            

XXIV Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos (ISSN 2318-0358) 5 

O cálculo do albedo planetário para cada banda, isto é, o albedo não ajustado à transmissividade 

atmosférica, foi obtido através de combinação linear entre as reflectâncias monocromáticas, obtidos 

em Alen et al. (2007):  

αtoa=   0,293ρ
1
+0,274ρ

2  +0,233ρ
3
+0,157ρ

4  +0,033ρ
5 +0,011ρ

7   (5) 

em que: ρ1, ρ2, ρ3, ρ4, ρ5 e ρ7 são os albedos planetários das bandas 1, 2, 3, 4, 5 e 7. 

O cálculo da reflectância monocromática foi feito com as bandas correspondentes do sensor 

OLI utilizadas no estudo, as quais foram convertidas para reflectância planetária a partir do 

coeficiente de reescalonamento de reflectância informado no arquivo metadados da imagem (MTL 

file), utilizando a Equação 6.  

ρ'λ=Mρ*Qcal+Aρ   (6) 

em que: ρλ′ i é a reflectância planetária sem a correção do ângulo solar; Mpi é o fator multiplicativo 

de cada banda, encontrado no arquivo metadados (REFLECTANCE_MULT_BAND_i); Ap é o 

coeficiente de adição encontrado no arquivo metadados (REFLECTANCE_ADD_BAND_i); i refere-

se ao número da banda; Qcal são os números digitais correspondentes a cada banda da imagem. 

Porém, se fez necessário corrigir a reflectância de acordo com o ângulo zenital utilizando a Equação 

7 (SILVA et al., 2016; USGS, 2020). 

ρλ=
ρ'λ

sin(θ se) (
1
𝑑

)
2 

                                (7) 

onde ρλ corresponde a reflectância planetária no topo da atmosfera corrigida, θse corresponde ao 

ângulo de elevação solar (disponível nos metadados da imagem) e θsz corresponde ao ângulo zenital 

solar local (calculado a partir de θsz  = 90° - θse).  

Para o cálculo de albedo planetário em imagens do OLI LandSAT 8, tem-se a seguinte Equação 

8 (Silva et al., 2016): 

            αtoa=   0,300ρ
2
+0,276ρ

3  +0,233ρ
4
+0,143ρ

5 +0,035ρ
6 +0,012ρ

7                           (8) 

Por sua vez, a transmissividade atmosférica é definida por Allen et al. (2007) e considerada em 

dias de céu claro a seguinte equação:  

τsw= 0,75+2.10
-5

.Z (9)       

em que: Z corresponde a altitude de cada pixel representado no modelo digital de elevação do 

terreno (MDT) ou da estação hidro meteorológica da área de estudo.  

Para o albedo da superfície ou albedo corrigido os efeitos atmosféricos (α) corresponde a 

equação: 

 

𝛼=
αtoa-αρ

τsw²

 
(10) 

 

em que: αtoa é o albedo planetário; αp é a porção da radiação solar refletida pela atmosfera, 

considerado 0,03 conforme Bastiaanssen (2000) e τsw² é a transmissividade atmosférica para os dias 

de céu claro. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Para os dados estatísticos referentes ao índice NDWI evidenciou-se aumento dos números 

extraídos pelas as imagens processadas para obtenção do índice que detecta a presença de água. 

 

Tabela 1- Dados estatísticos do parâmetro físico NDWI dos anos 2010, 2015 e 2018 

Imagem Máximo Média Mínimo Desvio Padrão (ϭ) 

 29/09/2010 0,637 -0,182 -0,371 0,093 

 29/10/2015 0,656 -0,168 -0,305 0,047 

 21/10/2018 0,564 -0,149 -0,298 0,049 

 

Para o NDWI, notou-se que a área analisada apresenta um aumento nos valores médios, 

conforme a Tabela 1. Os valores de NDWI encontrados variaram entre valores -0,22 a valores iguais 

e superiores a 0,07. Constatou-se a presença prioritária de números negativos, que corresponde a um 

baixo valor de umidade, representada prioritariamente pelas áreas em tons de vermelho e laranja na 

Figura 5. Nos estudos de Gonzaga et al. (2011) também se destacaram valores prioritariamente 

negativos, o que valida os resultados desta presente análise. 

 

Figura 5 – NDWI correspondente aos anos 2010, 2015 e 2018 
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Ferreira et al. (2012) observaram que para valores de NDWI negativo existe uma 

correspondência com vegetação seca, solo exposto e áreas urbanas, enquanto que valores superiores 

a 0,1 foram identificadas como áreas com agricultura irrigada e cursos hídricos. Albuquerque et al. 

(2014), investigaram o NDWI no município de Souza-PB e notaram que a área estudada apresentou 

um baixo valor de umidade, evidenciado por uma distribuição de valores negativos, corroborando 

com os resultados obtidos nesta pesquisa. 

Leivas (2013), contribuindo para o monitoramento da seca na Bahia por meio do índice NDWI, 

apresentou predominância de valores inferiores a zero (-0,2 a -0,6), indicando condição de baixa 

umidade na vegetação, comprovando a veracidade nos valores obtidos neste trabalho.  

Também, Bacalhau et al. (2017), detectaram na pesquisa sobre aplicação de índices de 

vegetação para monitoramento da seca no Açude Algodões-PE, que a perda do vigor vegetativo está 

relacionada ao déficit de precipitação, onde contribui ao risco de desertificação. Nesta mesma 

pesquisa, os autores observaram a redução na lâmina d’água do açude entre os anos de 2011 (ano 

chuvoso) e 2016 (ano seco). Dados hidrometeorológicos auxiliaram a perceber que os períodos com 

desvios negativos à pluviometria média climatológica coincidiram com a redução no volume do 

açude. 

De acordo com Oliveira et al. (2013), tanto no NDVI quanto no NDWI, a mata ciliar é 

representada com valores mais elevados que os solos expostos ou área urbana, pois apresenta a 

característica de ser fotossinteticamente ativa além de possuir alta taxa de umidade devido ao fato de 

se encontrar nas imediações dos corpos hídricos. No NDWI pode-se analisar esse comportamento de 

classes com valores nas margens do rio São Francisco que evidenciam mata ciliar, corroborando com 

o presente estudo, o reservatório Poço da Cruz ( em Ibimirim)  e trecho Eixo Leste e entorno também 

denotaram semelhante comportamento. 

Conforme a Tabela 2, podem-se observar os dados estatísticos do Albedo da superfície dos anos 

2010, 2015 e 2018. 

 

Tabela 2- Dados estatísticos do Albedo da superfície dos anos 2010, 2015 e 2018 

Imagem Máximo Média Mínimo   Desvio Padrão (ϭ) 

29/09/2010 0,428 0,157 0,045 0,032 

29/10/2015 0,483 0,234 0,065 0,046 

21/10/2018 0,990 0,234 0,064 0,048 

 

Diante dos resultados obtidos do albedo da superfície para os anos 2010, 2015 e 2018 verificou-

se que houve um acréscimo da ordem de grandeza do parâmetro físico nos anos 2010 e 2015.  

Conforme os valores para 2018, o valor médio continuou estável em relação ao ano 2015, porém o 

valor máximo para 2018 atingiu 0,990 denotando que em algumas áreas específicas com maior 

energia refletida (Tabela 2). 

De acordo com a Figura 6, representando o albedo da superfície dos anos de 2010, 2015 e 2018, 

percebeu-se que, em geral, as tonalidades foram semelhantes, significando que de modo geral não 

houve uma diferenciação no albedo entre os anos estudados. As áreas em tons azuis são resultantes 

de albedo de menor valor e correspondem a reservatórios hídricos: Açude Poço da Cruz e alguns 

corpos hídricos que estão presentes nos outros municípios. 
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Figura 6 – Albedo de superfície correspondente aos anos 2010, 2015 e 2018 

 

 

O albedo da superfície para corpos hídricos, em especial o Açude Poço da Cruz, situa-se entre 

os valores abaixo de 10%. As áreas irrigadas apresentaram entre 15% e 25%, onde destacou-se o 

Perímetro Irrigado do Moxotó (PIMOX). No entorno do perímetro irrigado e a área que corresponde 

a área urbano o albedo da superfície variou de 30% a 35%. Os maiores valores observados em áreas 

com solo mais descoberto, estão conforme a faixa esperada. Esses valores corroboraram com 

resultados de Silva et al. (2005), que pesquisaram nas áreas irrigadas do projeto Nilo Coelho, porção 

do Lago de Sobradinho e recorte dos municípios de Petrolina-PE e Juazeiro-BA. Para a área que 

corresponde o Lago de Sobradinho os valores encontrados foram de 9 a 12%. Nas áreas irrigadas 

variaram de 15 a 25% e em grandes extensões do semiárido nordestinos o seu albedo situa-se entre 

20 e 30%. 

 

CONCLUSÃO 

Diante dos resultados foi possível identificar e caracterizar as feições presentes na área e suas 

alterações, ao longo dos anos, em escala menor abrangendo os limites municipais e, também em 

escala maior em três alvos no município de Ibimirim (Perímetro Irrigado do Moxotó-PIMOX, área 

urbana de Ibimirim e Açude Poço da Cruz). 

Através das análises nos mapas temáticos, foi possível constatar o auxílio de ferramentas que o 

Sensoriamento Remoto e Processamento Digital de Imagens fornecem para visualização do mosaico 

terrestre, geoespacializando mananciais hídricos, perímetro irrigado e área urbana. 
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