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Eixo: Geotecnologias e modelagem aplicada aos estudos ambientais
Resumo
O conhecimento da dinâmica da paisagem é de grande importância para a compreensão do seu
desenvolvimento ambiental e social. O espaço urbano é formado por uma teia de elementos que associam a biota
origem e as contínuas modificações ocasionadas pela presença de ações antrópicas. O geoprocessamento com
técnicas de tratamento das imagens orbitais, por meio do sensoriamento remoto, e sua a capacidade de
disposição de imagens de um mesmo lugar em diferentes datas, possibilita o conhecimento desta dinâmica. Este
trabalho analisou o grau de crescimento urbano e a presença de vegetação do bioma Caatinga no município de
Garanhuns - PE, a partir de cartas temáticas, obtidas através do satélite Landsat 5, sensor TM, órbita 230 e ponto
66, de 2006, 2009 e 2011 a partir dos resultados dos índices de vegetação NDVI e NDBI, que indicaram um
crescimento considerável da área urbana do município e consequentemente redução da Caatinga.
Palavras chave: Geoprocessamento, Sensoriamento Remoto, Área urbana, Vegetação,
Ações antrópicas.

1. Introdução
A expansão urbana brasileira tem inicio na década de 70, estabelecendo uma
disparidade na concentração de população em áreas rurais e urbanas, a partir desse ano as
cidades tornam-se alvos de fluxos imigratórios (BRITO et. al., 2005).
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Segundo Melo et. al. (2013) este crescimento dá-se na cidade de Garanhuns a partir do
ano de 1982, onde a cidade detinham 76.430 km de perímetro urbano, já no ano de 2010 este
valor cresce para 192.2 km mostrando assim um aumento de 161.63%.
O sensoriamento remoto orbital vem proporcionando um grande incremento na
qualidade das imagens orbitais, permitindo uma melhor visão dos ambientes intra-urbanos
(PASSO, 2013).
Estudos da expansão urbana através de imagens orbitais e técnicas de sensoriamento
remoto para cidade de Garanhuns foram desenvolvidos por Deus et. al. (2015) que estudaram
o crescimento urbano na cidade a partir de analises espaço temporal com os índices espectrais
NDVI (Normalize Difference Vegetation Index) e NDBI (Normalized Difference Built-up
Index), AZAMBUJA (2007) que realizou uma analise geomorfológica em áreas de expansão
urbana no município, COSTA et. al. (2014) elaborou um conjunto de dados cartográficos para
o auxílio do planejamento urbano, para a cidade e ALMEIDA & MELO (2013) que
analisaram o crescimento urbano e suas consequências geoambientais a partir de imagens do
satélite LANDSAT 5, sensor TM (Thematic Mapper).
Portanto, neste contexto este trabalho avaliou o crescimento urbano no agreste
pernambucano a partir de estimativas da cidade de Garanhuns, de importância social e
econômica, e seus impactos a sociedade presente e ao bioma Caatinga, através de analise de
imagens orbitais, aplicadas aos índices espectrais de vegetação NDVI e NDBI.

2. Materiais e Metodos
O município de Garanhuns (Figura 1) está localizado na mesorregião Agreste de
Pernambuco, a área municipal ocupa 465,8 km² e representa 0,47 % do estado, o relevo faz
parte da unidade das Superfícies Retrabalhadas que é formada por áreas que têm sofrido
retrabalhamento intenso, com relevo bastante dissecado e vales profundos. O clima é do tipo
Tropical Chuvoso com verão seco. O período chuvoso começa no outono/inverno tendo início
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em dezembro/janeiro e término em setembro. A precipitação média anual é de 1309,9 mm. A
vegetação é predominantemente do tipo Floresta subperenifólia, com partes de Floresta
hipoxerófila (CPRM, 2005).

Figura 1 – Área de Estudo
Fonte: Os autores (2018)

Foram utilizadas as imagens orbitais do satélite LANDSAT5, sensor TM, com
resolução espacial (30 m) adquiridas através da base de dados digitais da USGS – (United
States Geological Survey), datadas de 25/07/2006, 19/07/2009 e 23/07/2011. Utilizou-se as
bandas 1, 2, 3, 4, 5 e 7 correspondente as faixas do visível, infravermelho próximo e
infravermelho médio, disponibilizadas gratuitamente. O processamento dos dados foi feito
através do software livre de SIG (Sistema de Informações Geográficas) QGIS 2.14.14, onde
as equações correspondentes aos índices de vegetação foram inseridas, a partir do
empilhamento das bandas, possibilitando o desenvolvimento das cartas temáticas, ao passo
que eram processados os índices, tiveram seus valores comparados com os resultados
apresentados através de software de modelagem matemática.
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O tratamento preliminar de imagens orbitais como a calibração radiométrica e a
reflectância, que foram empregados no pré-processamento das imagens utilizadas, possibilita
corrigir as degradações radiometricas consequentes de desajustes na calibração dos
detentores, erros na transmissão de dados, influências atmosféricas e distorções geométricas.
Tais imperfeições não sendo corrigidas, tendem a comprometer os resultados das análises e
produtos derivados das imagens, (FIGUEIREDO, 2005).
A calibração radiometrica trata-se da intensidade radiante por unidade de área-fonte
projetada numa direção específica (JESEN, 2009). Tendo como modelagem matemática a
equação proposta por Allen et. al. (2002), Chander & Markham (2003) e Silva et. al. (2005):
𝐿𝜆𝑖 = 𝑎𝑖 +

𝑏𝑖 − 𝑎𝑖
𝑁𝐷
255

(1)

Em que: L corresponde à radiância espectral de cada banda (Wm-2 sr-1
µm-1), aos coeficientes “a” e “b” de calibração obtidos por Chender et al (2009), ND =
intensidade do pixel (número inteiro entre 0 e 255) correspondente a cada banda e; i = cada
banda do TM Landsat 5.
A reflectância corresponde a razão entre o fluxo de radiação solar refletido pela
superfície e o fluxo de radiação solar global incidente, foi obtida por meio da equação 2,
conforme Chander & Markham (2003):
𝜌𝜆𝑖 =

𝜋. 𝐿𝜆𝑖
𝜅𝜆𝑖 . cos 𝑍. 𝑑𝑟

(2)

Em que: 𝜌𝜆𝑖 corresponde a reflectância monocromática de cada banda (Wm-2 sr-1 µm1), L à radiância espectral de cada banda (Wm-2 sr-1 µm-1), k à irradiância solar espectral de
cada 0banda no topo da atmosfera (Wm-2 µm-1), Z = ângulo zenital solar e dr = quadrado da
razão entre a distância média Terra-Sol (ro) e a distância Terra-Sol (r) a partir do dia do ano
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(DSA) considerando cos(Z) igual ao sen (E), onde “E” equivale ao ângulo de elevação do Sol
no metadados da imagem.
Os índices de vegetação se configuram como medidas radiometricas adimensionais
que indicam abundância relativa e atividade da vegetação verde, índice de área foliar,
porcentagem de cobertura verde, teor de clorofila, entre outros elementos, (JESSEN, 2009).
Fontana et. al. (1998) afirmam que o uso dos índices de vegetação no processamento digital
de imagens de Sensoriamento Remoto permite obter informações da presença e condições da
cobertura vegetal monitorada. Baseiam-se em transformações lineares das bandas espectrais,
em geral nas faixas do vermelho e infravermelho próximo do espectro eletromagnético
(EPIPHANIO et. al., 1996). De acordo com Feitosa (2006) tem-se mais de cinquenta índices
de vegetação, obtidos a partir de medidas de reflectância entre as faixas espectrais do
vermelho e do infravermelho próximo da região do espectro-eletromagnético. Destes, alguns
se apresentam funcionalmente equivalentes em termos de conteúdos de informação (PERRY
& LAUTENSCHLAGER, 1984) e outros derivam de informações biofísicas singulares (QI et.
al., 1995).
O NDVI é dado pela equação gerada a partir da diferença banda espectral,
infravermelho próximo e vermelho, e pela soma das mesmas provenientes da imagem de
satélite, (equação 3).
NDVI =

𝑁𝐼𝑅 − 𝑅
𝑁𝐼𝑅 + 𝑅

(3)

Em que: NIR = reflectância da banda do infravermelho próximo (0,75 – 0,90 μm) e R
= reflectância da banda do vermelho (0,63 – 0,70 μm).
Trata-se de um índice de vegetação cujos valores variam de -1 a +1 e é utilizado para
diferenciar os níveis de crescimento da vegetação. Faz-se necessário avaliar a assinatura
espectral das plantas para o calculo do NDVI, Karaburun (2010) descreve que os valores de
NDVI variam entre -1,0 e 1,0, no qual os valores negativos de NDVI correspondem a corpos
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d’água, valores muito baixos indicam áreas inférteis, já valores considerados moderados
representam áreas de pastagem e arbustos, enquanto expressam florestas tropicais e
temperadas e indicam a presença de “vegetação viva”, e por fim o solo exposto tem valor nulo
(CHOUHAN & RAO, 2011).
O NDBI modelado matematicamente através da equação 4, desenvolvido por Zha et.
al.(2003), é útil na obtenção de informações de áreas urbanas e construídas (Chen et. al.,
2006). Tem como base o fato de que áreas construídas apresentam maiores reflectâncias no
infravermelho de ondas médias, comparativamente ao infravermelho de ondas curtas (XU,
2007). Baseado no incremento da resposta espectral das áreas construídas entre as bandas do
infravermelho médio e infravermelho próximo, onde são obtidos valores entre -1 e 1, sendo
que os valores positivos correspondem a áreas construídas, conforme Zha et. al. (2003):
𝑁𝐷𝐵𝐼 =

𝜌𝐼𝑉𝑚− 𝜌𝐼𝑉𝑝
𝜌𝐼𝑉𝑚 + 𝜌𝐼𝑉𝑝

(4)

Em que: 𝜌𝐼𝑉𝑚= reflectância da banda do infravermelho médio (reflectância da
banda5) e 𝜌𝐼𝑉𝑝 = reflectância da banda do infravermelho próximo (reflectância da banda4).
O NDBI baseia-se no incremento do número digital das áreas construídas em
intervalos de bandas. A aplicação deste índice fornece parâmetros capazes de detectar e
separar alvos compostos de materiais diferentes, como de edificações em áreas urbanas de
uma forma geral e áreas de solo exposto (COSTA, 2016).

3. Resultados e discussões
3.1. NDVI

De acordo com Huete e Tucker (1991), o NDVI para os solos expostos são, geralmente,
na faixa de 0,05 a 0,30, entretanto devido às propriedades óticas do solo, não se pode definir
uma faixa rigorosa de valores de NDVI para solos com pouca ou nenhuma vegetação,
afirmaram Coelho et al. (2015). Para Oliveira et. al. (2013), baixos valores de NDVI
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configuram vegetação estressada ou área degradada por presença de ação antrópica,
decorrente de escassez hídrica, que tem como consequência a exposição do solo.
Diante deste exposto, tem-se com a análise do NDVI uma crescente urbanização no
municipio, além do aumento das áreas de cultivo agricola, ponto este onde o índice
apresentou os menores valores, como justificam os resultados obtidos, com valor mínimo
médio de (0,62) para o dia 23/07/2011 e máximo médio de (0.80) para o dia 25/07/2006 e
(0.62) para 19/07/2009.

Figura 2 – NDVI
Fonte: Os autores (2018)

3.2. NDBI

Para diferenciar as áreas de construídas, foi aplicada a de falsa-cor como instrumento de
renderização, devido a sua capacidade de identificar a intensidade das variações ocorridas na
área, variando em valores de 0 a 1, ou seja, quando não houver áreas urbanizadas será 0 e a
intensidade máxima de áreas urbanizadas, de acordo com o cálculo, será 1, como demostrado
em estudos realizados por Costa et al. (2017), como mostra a figura 4. Porém, o referido
índice qualifica além de edificações, áreas de solo exposto, que podem ser englobadas como
áreas urbanas, segundo o referido autor.
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Os resultados obtidos através do NDBI, com valor mínimo médio de (-0,235) para o dia
25/07/2006 e máximo médio de (-0.233) para o dia 19/07/2009 e (-0,222) para 23/07/2011,
foi possível perceber que as regiões de solo exposto destacadas através dos índices NDVI e
SAVI assumem os maiores valores de NDBI, que se trata de áreas urbanizadas.

Figura 4 – NDBI

Fonte: Os autores (2018)

4. Considerações Finais
Assim como em varias outras cidades de médio porte, Garanhuns tem visto nas ultimas
décadas, o crescimento de sua área urbana, ocupando o que antes eram áreas de domínio
agrícola. Esta tensão de contato entre o urbano e o rural tem gerado, por vezes, impactos
ambientais, com reflexos notáveis sobre os sistemas geomorfológicos (AZAMBUJA, 2007).
Pode-se dizer que a realização deste mapeamento do crescimento urbano de uma das
principais cidades do agreste pernambucano, resultou numa visualização dos impactos que
este processo tem conferido ao meio ambiente e os elementos que o constitui, ao longo dos
anos, como descritos nas cartas de NDVI e NDBI e em Deus et. al. (2015). Através dessa
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compreensão, de como esta ocorrendo esta urbanização, a sua distribuição espacial e a
correlação com a biota origem, a Cartografia, através de técnicas de sensoriamento remoto e
processamento de imagens, aplicados a estudos ambientais, possibilita a partir da inserção de
outros elementos de alterações que se sobrepõem na paisagem, o conhecimento desta
dinâmica, conforme descrito nesta pesquisa.
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