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LINHEIRA, Guilherme. Avaliação da ocorrência de seca na Bacia Hidrográfica do Rio do 

Peixe entre 2001 e 2010 utilizando o Índice de Vegetação por Diferença Normalizada 

(NDVI). 

 

RESUMO 

 

A Mesorregião Oeste Catarinense, onde está inserida a Bacia do Rio do Peixe, têm registrado 

grandes prejuízos econômicos devido à ocorrência de secas nas últimas décadas. O objetivo 

desta pesquisa é classificar a severidade das secas que afetaram a referida bacia entre os anos 

de 2001 e 2010, utilizando como recurso o Índice de Vegetação por Diferença Normalizada 

(NDVI), extraído das imagens MODIS-MOD13Q1, confrontando os resultados obtidos com 

as decretações municipais de situação de emergência existentes no banco de dados da Defesa 

Civil Nacional. Os resultados indicaram que estas decretações refletiram uma condição 

ambiental adversa no que diz respeito à disponibilidade hídrica no ambiente, evidenciados 

pelo uso do NDVI. Além disso, foram elaborados materiais cartográficos evidenciando o 

quadro sinótico do processo das secas que ocorreram na área de estudo entre 2001 e 2010. 

 

Palavras-chave: NDVI, Bacia do Rio do Peixe, Seca (estiagem). 
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LINHEIRA, Guilherme. Drought Evaluation in Rio do Peixe Basin between 2001 and 2010 

using the Normalized Difference Vegetation Index (NDVI). 

 

 

ABSTRACT 

 

 

The Santa Catarina West Mesoregion, where is located the basin of the Rio do Peixe, have 

recorded significant economic losses due to droughts in recent decades. The objective of this 

research is to classify the severity of the drought that affected the basin among  the years 2001 

and 2010, using as resource the Normalized Difference Vegetation Index (NDVI), extracted 

from MODIS - MOD13Q1 images, comparing the results obtained with municipal emergency 

adjudications from the database of the National Civil Defense. The results indicated that these 

adjudications reflected adverse environmental conditions with regard to water availability in 

the environment, as evidenced by the use of NDVI. In addition, they were developed 

cartographic materials showing the synoptic framework of the process of drought that 

occurred in the study area between 2001 and 2010. 

 

 

Palavras-chave: NDVI, Rio do Peixe Basin, Drought. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Os desastres naturais têm atraído constantemente os olhares de diversas disciplinas 

científicas, uma vez que tem causado crescentes prejuízos à sociedade. A intensificação na 

ocorrência de desastres nas últimas décadas no mundo está fortemente relacionada ao 

crescimento no número de pessoas em situação de vulnerabilidade, reflexo das relações 

socioambientais impostas pelo modelo produtivo contemporâneo.     

A equivocada visão da submissão da natureza por meio da tecnologia - que ainda 

impera em alguns campos do conhecimento – gerou na sociedade atual uma série de 

fragilidades no âmbito dos riscos ambientais. Ainda que os países da periferia do sistema 

econômico sejam muito mais impactados por desastres devido a sua alta vulnerabilidade, os 

países do centro do sistema também sofrem com os desastres naturais, como nos quadros 

causados pelo Furacão Katrina nos EUA em 2005 e pelo sismo e tsunami de Tohoku que 

atingiu o Japão em 2011.  

No caso do Brasil, há ainda certa resistência, principalmente no âmbito da gestão 

pública, de incluir nas políticas de planejamento e desenvolvimento a dimensão dos riscos 

ambientais. Apenas em 2012 é que o país instituiu a Política Nacional de Proteção e Defesa 

Civil – PNPDEC, prevendo uma série de ações a serem realizadas pelo poder público no 

âmbito da gestão territorial. Em termos culturais, por não haver registro da ocorrência de 

fenômenos naturais de alta energia como terremotos, tsunamis, furacões, dentre outros, no 

território nacional, existe no Brasil uma ideia de que os desastres naturais não representam um 

problema, inclusive do ponto de vista do desenvolvimento territorial. No entanto, dados 

sistematizados pela Defesa Civil Nacional com base em uma série de documentos oficiais 

indicam que, somente entre 1991 e 2010, foram registrados no Brasil 31909 quadros 

considerados como desastres naturais.  

A figura 1 indica a distribuição destes 31909 eventos em termos de tipologia de 

desastres, evidenciando que as secas e estiagens são os que mais tiveram registros no Brasil 

neste período.  
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Figura 1 – Quantidade de registros por tipologia de desastre no Brasil entre 1991 e 2010. 

 

 Fonte: Altas Nacional de Desastres Naturais – Volume Brasil (2012) 

 

Já a figura 2 indica em termos percentuais, qual a tipologia de desastre que mais afetou 

pessoas no Brasil no período compreendido entre 1991 e 2010. O gráfico evidencia, 

novamente, as secas e estiagens como os desastres que mais afetaram pessoas no território 

nacional no período citado, com 50,34%,  seguidas por inundações bruscas (29,56%) e 

graduais (10,63%), vendavais (4,23%) e movimentos de massa (2,08%), dentre outros menos 

representativos.  

 

Figura 2 - Percentual de pessoas afetadas por tipo de desastre no Brasil entre 1991 – 2010. 

 

Fonte: Altas Nacional de Desastres Naturais – Volume Brasil (2012) 
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É importante destacar desde já que no Brasil há uma diferenciação conceitual entre 

secas e estiagens. Em linhas gerias as estiagens seriam eventos mais brandos e curtos quando 

comparados com as secas. No entanto, de acordo com a classificação oficial da Defesa Civil 

Nacional, ambos os fenômenos compõe o grupo chamado genericamente de Seca, que por sua 

vez compõe o grupo de desastres de natureza climatológica. Nesse sentido, secas e estiagens 

têm sido tratadas de maneira conjunta, inclusive pela própria Defesa Civil Nacional, conforme 

pode ser observado nas figuras 1, 2, 3 e 4. Sendo assim, doravante os dois fenômenos serão 

designados apenas pelo termo Seca, em alusão ao grupo que compõe no âmbito da 

Classificação e Codificação Brasileira de Desastres – COBRADE.  

A partir destes dados percebe-se, portanto, que no âmbito dos desastres naturais as 

secas têm sido a tipologia que mais tem causado impactos ao Brasil. Com relação aos 

prejuízos financeiros causados por estes eventos, dados do EM-DAT
1
 - banco de dados sobre 

desastres do Centre for Research Epidmiology of Disaster de nacionalidade belga - estimam 

perdas na ordem de 11 bilhões de dólares no Brasil, afetando aproximadamente 50 milhões de 

habitantes somente entre 1991 – 2010. Para este mesmo período e considerando todos os 

continentes, o prejuízo causado pelas secas atinge a cifra aproximada de 61 bilhões de 

dólares. A partir destes valores é possível estabelecer uma média anual de perdas para o 

período, sendo a do Brasil de cerca de 500 milhões de dólares, e a mundial de 3 bilhões de 

dólares.   

Em termos globais, estes fenômenos constituem-se como um especial perigo para a 

humanidade uma vez que há fundamentalmente dependência da água para diversos processos 

produtivos. Além de abastecer corpos hídricos superficiais e subsuperficiais, as chuvas 

repõem também a umidade do solo, de fundamental importância para o crescimento das 

espécies vegetais cultivadas.  

Historicamente, muitos países, como o Brasil, têm tido dificuldades de enfrentar as 

secas devido à fragmentação das responsabilidades dos atores envolvidos nesta questão. As 

ações de mitigação dos problemas das secas foram geralmente executadas sob a perspectiva 

de reparação de danos, isto é, agindo após a ocorrência das secas, sendo que esse tipo de ação 

é atualmente reconhecido como onerosa, fatigante, desarticulada e com resultados poucos 

expressivos, podendo até mesmo aumentar a vulnerabilidade das sociedades uma vez que 

enfrenta as consequências, mas não as causas dos prejuízos. Para enfrentar as secas é 

                                                           
1
 The CRED/OFDA International Disaster Database 
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necessário agir também nos momentos anteriores à sua ocorrência (World Meteorological 

Organization, 2011). 

O enfrentamento às secas deve ocorrer com base em princípios básicos de gestão de 

riscos ambientais. Dentre eles estão e identificação e mapeamento da distribuição espacial do 

fenômeno, bem como a identificação de sua recorrência temporal e períodos do ano com 

maior probabilidade de ocorrência. Somente após este processo é que poderão ser 

determinadas ações estruturais e não estruturais que visem à mitigação dos riscos (Brasil, 

2007). 

 Do ponto de vista das secas, sua identificação é normalmente realizada em função dos 

danos que causam. No caso específico do Brasil, a identificação ocorre pela contabilização 

dos registros oficiais de danos e situações de emergência. Até 2012 as decretações de situação 

de emergência aconteciam sem critérios quantitativos bem definidos, fato que possibilitava a 

decretação sem realmente existir necessidade, apenas com o intuito de obter as facilitações do 

regime jurídico especial assegurado diante das situações de emergência.  

Outros métodos para identificação utilizam dados registrados nas estações 

meteorológicas. Para facilitar a caracterização e possibilitar a comparação entre diferentes 

partes do globo, diversos índices já foram elaborados para este objetivo, como o Standardized 

Precipitation Index – SPI, desenvolvido por Mckee e colaboradores em 1993, o Palmer 

Drought Severity Index – PDSI , desenvolvido por Palmer em 1965 e os Deciles, 

desenvolvidos por Gibbs e Maher em 1967 (Albuquerque e Mendes, 2009), entre outros.  

 Mais recentemente, com o avanço das chamadas geotecnologias, as secas puderam 

também ser caracterizadas e avaliadas por meio da análise de dados captados por sensores a 

bordo de satélites. A realização deste tipo de avaliação tem como vantagem sobre os dados 

meteorológicos o fato de possibilitar uma visão sinótica do fenômeno com dados para toda a 

área de estudo, sem a necessidade de generalizações como no caso dos dados meteorológicos. 

Neste campo também foram desenvolvidos uma série de índices para facilitar a comparação 

entre diferentes realidades. Conforme Liu (2006), nos últimos 20 anos foram desenvolvidos 

cerca de 40 índices de vegetação, como por exemplo o Ratio Vegetation Index - RVI, 

desenvolvido por Pearson e Miller em 1972, o Soil Adjusted Vegetation Index – SAVI, 

desenvolvido por Huete em 1988 e o índice que será utilizado neste trabalho, denominado 

Índice de Vegetação por Diferença Normalizada – NDVI, desenvolvido por Rouse et. al  

(1973).  
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Estes índices permitem, portanto, a identificação das estiagens e secas baseado em 

variáveis de caráter natural, possibilitando uma melhor compreensão dos períodos de início e 

fim das secas e estiagens bem como sua intensidade e distribuição espacial. É importante 

ressaltar aqui que os dados físico-naturais por si só são suficientes para caracterizar as secas e 

estiagens compreendidas enquanto fenômenos climatológicos naturais. No caso de se 

trabalhar as secas e estiagens enquanto desastres, como no caso deste trabalho, poderão ser 

usados também dados de caráter físico-naturais, mas é imprescindível a utilização dos dados 

referentes aos registros de danos e situações de emergência, que justamente caracterizam o 

quadro de desastre. A utilização destes dados em conjuntos pode fornecer informações 

relacionadas ao início e fim dos eventos de seca, bem como sua intensidade e distribuição 

espacial.  

A partir desta linha de raciocínio, este trabalho propõe investigar as secas e estiagens 

por meio da utilização e cruzamento dos registros de danos e situações de emergência com um 

parâmetro físico-natural referente à saúde das espécies vegetais no tocante à disponibilidade 

de água no ambiente, evidenciado por meio da aplicação do Índice de Vegetação por 

Diferença Normalizada, referenciado pela sigla NDVI (do inglês Normalized Difference 

Vegetation Index) nas imagens obtidas pelas plataformas AQUA e TERRA.  O recorte 

espacial definido é a Bacia do Rio do Peixe, localizada na Mesorregião Oeste Catarinense, 

onde tem havido recorrência do fenômeno, enquanto que o recorte temporal corresponde ao 

intervalo entre os anos de 2001 e 2010.  

 

1.1 OBJETIVOS 

 

1.1.1 Geral 

 

Identificar e classificar a severidade das secas na bacia hidrográfica do Rio do Peixe, 

tomando por base os dados calculados pelo NDVI nas imagens MODIS-MOD13Q1 entre 

2001 a 2010. Em paralelo confrontar as correlações de ocorrência dos registros de danos e 

situação de emergência decretado pelos municípios que se encontram inseridos na área de 

estudo.  
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1.1.2 Específicos 

a) Quantificar os processos de seca na Bacia do Rio do Peixe por meio das 

imagens (MOD13Q1) do satélite MODIS, utilizando o Índice de Vegetação por Diferença 

Normalizada (NDVI), para o período compreendido entre 2001 e 2010.  

b) Gerar material cartográfico temático correlacionando os processos de seca que 

ocorreram na Bacia do Rio do Peixe entre 2001 e 2010 e que diretamente atingiram os 

municípios (mapas de distribuição dos registros de danos e situação de emergência, mapa 

integrando os resultado do deviation NDVI com os registros de danos e situação de 

emergência decretados pelo poder público municipal).  

c) Avaliar o desempenho das imagens MODIS (MOD13Q1) através da 

exploração do recurso NDVI visando sua utilização para o monitoramento das secas na área 

de estudo.   

1.2 JUSTIFICATIVA 

 

Do ponto de vista científico, as questões relacionadas à água e sua distribuição tem 

sido um dos principais focos das discussões sobre meio ambiente nas últimas décadas. A 

preocupação com relação à água torna-se especial diante da importância deste recurso na 

manutenção da espécie humana no planeta.  

Para contextualizar o quadro mundial, conforme avaliação realizada pelo Programa 

das Nações Unidas para o Meio Ambiente - PNUMA existe cerca de 80 países com séries 

dificuldades para manter a disponibilidade de água, representando 40% da população 

mundial. A avaliação revela ainda que mais de 1/3 da população mundial vive em países onde 

a falta d’água vai de moderada a altamente impactante. Atualmente, a escassez de água impõe 

dificuldades ao desenvolvimento, produz estresse econômico e social, aumenta a desigualdade 

entre regiões e até mesmo coloca em risco a sobrevivência da espécie humana. (Tundisi e 

Tundisi, 2011). Os principais fatores desencadeadores da falta de água em determinadas 

regiões são a poluição ambiental dos corpos hídricos e o crescimento populacional sem a 

existência de políticas de ordenamento territorial e de meio ambiente capazes de gerir e 

atender as novas demandas (Viegas, 2006).  

No caso da escassez de água causada por secas, dados indicam que, somente no Brasil 

e entre os anos de 2000 e 2014, foram afetadas aproximadamente 20 milhões de pessoas, 
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causando prejuízos na casa de 8 bilhões de dólares (EM-DAT, 2015). A figura 3 mostra a 

distribuição das decretações de situação de emergência causados por secas e estiagens no 

Brasil, onde pode ser observado que há concentração de registros em parte das regiões 

Nordeste, Sudeste e Sul. Destaca-se na região Sul a concentração destes registros no oeste de 

Santa Catarina e no noroeste do Rio Grande do Sul. 

 

Figura 3 - Distribuição dos registros da ocorrência de “secas e estiagens” no Brasil entre 1991 

e 2010. 

 

Fonte: Altas Nacional de Desastres Naturais – Volume Brasil (2012) 

 

Já a figura 4 mostra a distrbuição das decretações de situação de emergência 

motivadas pela ocorrêncai de estiagens e secas no estado de Santa Catarina, onde fica 

evidente a concentração dos registros na porção Oeste do território, na região administrativa 

denominada Mesorregião Oeste Catarinense. 
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Figura 4 - Distribuição dos registros da ocorrência de “secas e estiagens” em Santa Catarina 

entre 1991 e 2010. 

 

Fonte: Altas Nacional de Desastres Naturais – Volume Brasil (2012) 

 

Do ponto de vista da área de estudo há recorrência de secas evidenciadas por Lindner 

(2007) que ao analisar o número de registros de danos e decretações de situação de 

emergência na Bacia do Rio do Peixe entre 1972 e 2006 contabilizou 200 ocorrências. 

Somente entre 2001 e 2010, recorte temporal deste estudo, registraram-se 157 ocorrências. 

A Bacia do Rio do Peixe apresenta ainda uma importante característica do ponto de 

vista da disponibilidade hídrica da bacia. Em estudo realizado pela ANA (2005) sobre a 

relação entre demanda e disponibilidade hídrica das principais bacias do Brasil, a área de 

estudo foi classificada com os níveis de preocupante, crítica e muito crítica, conforme pode 

ser observado na figura 5.  
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Figura 5 - Relação disponibilidade versus demanda hídrica na bacia do Rio Uruguai. 

 

Fonte: ANA, 2005 

  

Considerando este quadro, percebe-se que, se em situações normais já existe 

estabelecida uma situação de criticidade em relação à disponibilidade dos recursos hídricos 

frente à demanda, nos momentos de seca essa situação torna-se ainda pior, gerando impactos 

severos a diversos setores produtivos, em especial o setor de produção agropecuária que tem 

forte relação com a água.  

Ainda que não tenham dados específicos dos prejuízos financeiros ocorridos somente 

na Bacia do Rio do Peixe, é possível ilustrar o quadro com base nos prejuízos contabilizados 

para todo o estado e região Sul para o ano de 2012. Dados compilados por Sousa Júnior et. al 

(2012) indicam que a seca de 2012 causou  prejuízos na ordem de 5,3 bilhões de reais no 

estado do Rio Grande  do Sul, 2,3 bilhões no Paraná e 497 milhões em Santa Catarina. A 

principal atividade afetada foi a agropecuária, com perdas nas safras de milho, fumo, arroz, 

soja e queda na produção de leite. Os elevados e recorrentes prejuízos causados por estes 

eventos constituem um entrave ao desenvolvimento territorial da área de estudo, pois além do 

prejuízo direto aos atingidos, onera o poder público do ponto de vista das ações de resposta.  
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Sobre o recorte temporal definido para o estudo, a definição baseou-se no tempo 

disponível para a elaboração da dissertação, sendo assim, foi escolhido um período de dez 

anos, de 2001 a 2010. Neste sentido, o recorte temporal foi escolhido pela ocorrência de 

diferentes episódios de seca no período e ainda pela existência de dados disponíveis para 

utilização na pesquisa.  

A justificativa para utilização do NDVI decorre primeiramente da disponibilidade de 

dados de forma gratuita e acessíveis por meio digital. Outra vantagem da utilização de dados 

de satélites é a obtenção de dados para toda a área de estudo, ou seja, não há a necessidade de 

generalização de informações. Para este estudo, foi selecionada a série de imagens produzidas 

pelo sensor MODIS, de código MOD13Q1, que contêm uma série de camadas de informação, 

uma delas referente ao NDVI.  
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2 REVISÃO TEÓRICA 

2.1 RISCOS E DESASTRES NATURAIS 

2.1.1 Contexto Histórico 

As discussões relacionadas ao estudo da temática dos riscos e desastres naturais são 

amplas uma vez que os fenômenos podem ser estudados sob a lógica de diversas disciplinas 

científicas. Ainda que não seja um dos objetivos deste trabalho perscrutar estas questões, é 

essencial a realização de uma breve contextualização histórica sobre o estudo de riscos e 

desastres, bem como o estabelecimento de alguns conceitos que serão utilizados neste 

trabalho.  

Embora os efeitos dos eventos naturais extremos tenha afetado a sociedade durante 

toda a sua história, é somente no final do século XIX e início do século XX que a 

preocupação com as ocorrências assumem contornos mais científicos (Valdati, 2000). As 

percepções sobre os potenciais riscos relacionados aos eventos naturais alteraram-se conforme 

o tempo, sendo que atualmente o risco é onipresente, caracterizando o que alguns 

pesquisadores denominam de “sociedade de risco” (Almeida, 2011). 

Para Almeida (2011), foi na Geografia que surgiram os primeiros trabalhos abordando 

a questão dos riscos. No entanto, estes trabalhos ocorreram no espectro da Geografia Física, 

em que a abordagem dos riscos parte de uma premissa físico-natural, ou seja, sem considerar 

a ação humana na questão. O autor aponta a obra denominada “Man and nature” de George 

Perkin Marsh (1864) como um primeiro movimento na compreensão da influência das ações 

humanas no espaço, influenciando fortemente os estudos posteriores.   

Ao tratar o ponto de partida do estudo das questões relacionadas com os riscos 

associadoss aos eventos naturais, Valdati (2001) aponta os trabalhos pioneiros do italiano 

Giovanni Ciraolo e do francês Raoul Montandon. Em 1921, Ciraolo propôs a elaboração de 

um atlas universal das calamidades naturais, que indicava a ordem cronológica das 

catástrofes, suas causas, regiões afetadas e danos humanos e materiais. Já Montadon, em1923, 

destaca-se pela publicação do artigo denominado “A propôs Du projet Ciraolo. Une carte 

mondiale de distribution géographique dês calamites”, em que indicava quais os tipos de 

calamidades que deveriam ser consideradas na elaboração do atlas proposto por Ciraolo. 

Posteriormente, Montadon fundou a revista “Matériaux pour l’Étude dês calamités”, dedicada 

às questões do que chamavam de calamidade. O uso do termo calamidade indica uma 

compreensão acerca do fenômeno dos eventos naturais e de seus riscos um tanto quanto 
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limitada no que concerne ao componente socioeconômico na ocorrência dos danos materiais e 

humanos (Valdati, 2000).  

Outro pesquisador que merece destaque nos estudos das questões envolvendo os riscos 

naturais e os riscos potenciais é o geógrafo Gilbert White (1911 – 2006). White iniciou as 

abordagens a estas questões ainda em 1927, em resposta a uma demanda do governo norte 

americano que buscava solucionar os efeitos adversos causados por inundações em áreas 

urbanas e rurais. As ações empregadas pelo governo foram direcionadas exclusivamente para 

questões estruturais, materializada na construção de diques, represas, dentre outros. Essas 

medidas, no entanto, não geraram os resultados esperados, tendo sido registrados 

posteriormente prejuízos ainda maiores. A partir dos resultados destes estudos, White propõe 

o entendimento de que os perigos naturais são resultado da interação de forças naturais e 

sociais, e por este motivo seus impactos poderiam ser reduzidos a partir de ajustamentos 

individuais e coletivos. A nova abordagem de White foi baseada em princípios voltados ao 

campo de pesquisa que estava inserido, a Ecologia Humana, cuja abordagem diferenciava-se 

das demais pela análise do espaço de forma mais sistêmica e menos cartesiana (Almeida, 

2011).  

A partir da década de 1970 a abordagem sobre os riscos do ponto de vista da 

Geografia assume um caráter mais conjuntivo, agregando diferentes panoramas dos diversos 

campos do conhecimento, como Climatologia, Engenharia, Economia, Planejamento, 

Ordenamento Territorial, dentre outros. Destaca-se ainda nesta década, a obra “The 

Environment as Hazard”, de autoria de Burton, Kates e White (1978), em que os autores 

destacaram a forte interdependência entre a dinâmica físico-territorial do planeta com os 

processos de ocupação do território nas questões que envolvem os riscos potenciais à 

sociedade. Neste sentido, os autores destacaram também que as perdas e custos envolvidos 

nos eventos recaem de forma diferenciada de acordo com a realidade de cada país afetado.  

Com o decorrer do tempo e as consequentes mudanças nos paradigmas científicos, as 

percepções acerca dos riscos, eventos naturais e de suas consequências foram se tornando 

mais complexas. Neste sentido, uma série de novos conceitos foi construída enquanto que 

alguns outros sofreram algumas ressignificações. Os principais conceitos envolvidos serão 

abordados nos itens que segue. 
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2.1.2  Desastre Natural 

 

As primeiras concepções sobre os desastres compreendia-os como ações supranaturais, 

sejam como “atos de Deus” ou como castigos impostos ao homem pela natureza. Diante 

destas compreensões, inicialmente foram utilizados termos como calamidade e catástrofe para 

se referir ao que posteriormente chamou-se de desastres naturais.  

Apesar do amplo uso do termo “Desastres Naturais” não só pelo senso comum mas 

também por diversas disciplinas científicas, é fundamental destacar que, assim como os 

“perigos naturais” (natural hazards) os desastres não são de fato naturais. Ainda que o termo 

“naturais” faça referência a origem do evento desencadeador do desastre, o fator determinante 

à sua ocorrência não é natural, mas sim socioeconômico (Maskrey e Romero, 1993). 

Para Moura e Silva (2008), os fenômenos naturais convertem-se no quadro a que 

denomina desastre quando “seres humanos vivem nas áreas onde ocorrem e agravam as 

causas de seus processos”. Os autores argumentam ainda que “os impactos dos fenômenos 

naturais na sociedade tornam-se problemáticos pelo modo de ocupação do solo, pela 

qualidade construtiva e pela presença ou ausência de infraestrutura adequada”.  A figura 6 

exprime a configuração de fatores necessários à ocorrência de um desastre.  

Figura 6 -  Configuração necessária para ocorrência de desastre natural 

 

Fonte: Saito, 2008. 

Outro ponto fundamental que deve ser esclarecido é a diferenciação entre fenômenos 

naturais e desastres naturais. Os fenômenos naturais representam a ocorrência de fenômenos 

inerentes ao funcionamento da natureza, como por exemplo, as chuvas, os movimentos de 

massa e os terremotos. Estes fenômenos podem apresentar um caráter mais regular ou um 

caráter mais esporádico. Nem todo fenômeno natural é causador de desastre natural e devem 
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ser encarados como parte natural dos diversos processos de trocas de energia que ocorrem no 

planeta (Maskrey e Romero, 1993).  

Para Tominaga et al (2009),  um desastre natural defini-se como o  

resultado do impacto de fenômenos naturais 

extremos ou intensos sobre um sistema social, de 

forma que exceda a capacidade da comunidade 

atingida de lidar com os impactos gerados tanto do 

ponto de vista financeiro quanto do ponto de vista 

técnico.  

 

Os fenômenos que deflagram a ocorrência de um desastre são originários da dinâmica 

interna e externa do planeta. Representam os decorrentes da dinâmica interna os terremotos, 

maremotos, vulcanismo e tsunamis. Já os fenômenos da dinâmica externa envolvem 

tempestades, tornados, inundações, escorregamentos, entre outros. Podem ser classificados 

ainda de acordo com sua evolução, existindo os desastres súbitos ou de evolução aguda e os 

desastres graduais ou de evolução crônica.  No âmbito do Brasil, o COBRADE
2
 classifica os 

desastres em dois grupos: Naturais e Tecnológicos. Dentre os naturais estão incluídos os 

seguintes subgrupos: Geológicos, Hidrológico, Meteorológico, Climatológico e Biológico. 

Dentre os desastres tecnológicos estão incluídos os subgrupos dos relacionados com 

substâncias radioativas, a produtos perigosos, incêndios urbanos, obras civis e transporte de 

cargas e passageiros.  

Do ponto de vista jurídico-administrativo, no Brasil os danos ocasionados pelos 

desastres podem gerar dois quadros: as situações de emergência e as situações de calamidade 

pública. Ambas as situações são declaradas pelo poder público municipal ou estadual na 

figura do chefe do poder executivo (Defesa Civil, 2012). 

A situação de emergência é considerada como sendo uma situação anormal, que 

embora não exceda a capacidade inicial de resposta por parte do município ou estado afetado, 

requer o auxílio complementar do estado ou da União para as ações de socorro e de 

recuperação. Já a situação de calamidade pública reflete a ocorrência de danos maiores, em 

que o poder público local ou estadual necessita do auxílio direto e imediato para as ações de 

socorro e recuperação (Defesa Civil, 2012). 

A partir do ano de 2012, com a promulgação da Lei nº 12.608 que instituiu a Política 

Nacional de Proteção e Defesa Civil, o Ministério da Integração Nacional publicou a 

Instrução Normativa n° 01/2012 onde em seu artigo 4° elenca uma série de critérios para 

                                                           
2
 Classificação e Codificação Brasileira de Desastres (COBRADE) 
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decretações de situação de emergência ou de calamidade pública, classificando os desastres 

ocorridos em território nacional em dois níveis.  

O nível I refere-se a desastres de média intensidade, onde os governos locais tem a 

capacidade de superar os prejuízos, complementado por recursos estaduais e federais. Os 

desastres deste nível exigem a decretação de situação de emergência por parte do município 

afetado. São caracterizados a partir de três parâmetros: danos humanos, danos sociais e danos 

econômicos públicos. Para estar enquadrado no nível I o desastre deverá ter ocasionado até 9 

mortos ou ter afetado até 99 pessoas. Do ponto de vista dos danos sociais, o nível I representa 

a ocorrência de danos em até 9 instalações públicas, ao passo que os prejuízos econômicos 

públicos deverão totalizar ao menos 2,77% da receita líquida corrente anual do município ou 

os prejuízos econômicos privados totalizando mais  8,33% desta receita (Ministério da 

Integração Nacional, 2012). 

Já os desastres de nível II são aqueles de grande intensidade. Nestes eventos, os 

prejuízos não podem ser superados somente com recursos dos governos locais, necessitando 

amplamente apoio das esferas estaduais e federais. Este nível de desastre exige a declaração 

de estado de calamidade pública por parte dos municípios afetados e dependendo da situação 

pelo estado. Do ponto de vista dos parâmetros de caracterização, os desastres são classificados 

como nível II se causar pelo menos 10 mortes ou afetar 100 pessoas, afetar mais de 10 

instalações públicas e causar prejuízos econômicos públicos maiores do que 8,33% da receita 

corrente líquida anual do município afetado ou prejuízos econômicos privados que 

ultrapassem  24,93% desta receita (Ministério da Integração Nacional, 2012).     

O estabelecimento destas situações é especialmente importante, pois cria para o 

município um regime jurídico especial, com o intuito de facilitar a obtenção de crédito e 

diminuir burocracias para contratação de serviços para resposta ao desastre. Neste sentido, a 

Instrução Normativa n°01/2012 visa justamente disciplinar estes procedimentos por meio de 

critérios, evitando a utilização da decretação apenas como forma de obter benefícios de 

maneira facilitada. 

A Lei nº 12.608/2012 pode ser considerada um marco jurídico no que diz respeito à 

gestão de riscos e desastres no território nacional, uma vez que prevê uma série de medidas a 

serem empreendidas pelo poder público municipal, estadual e federal para diminuir os danos 

causados pelos desastres naturais em território nacional. Destaca-se o art. 2º, que estabelece 

como sendo dever da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios adotarem as 

medidas necessárias à redução dos riscos de desastres. Merece destaque também o art. 4º, que 
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versa sobre as diretrizes da Política Nacional de Proteção e Defesa Civil, balizando a atuação 

do poder público a partir da articulação interinstitucional, de abordagem sistêmica das ações a 

serem realizadas, das ações relacionadas ao planejamento do território e da participação da 

sociedade civil.  

2.2 SECAS E ESTIAGENS 

 

As secas constituem-se como fenômeno extremamente complexo, fato que impede 

qualquer disciplina de monopolizar o seu estudo. Sendo assim, pode ser descrita por diversos 

olhares distintos, inviabilizando o estabelecimento de uma conceituação universal. Yevjevich 

(1967) apud Mishra e Singh (2010) já alertava para o fato de que as diversas conceituações 

atribuídas ao fenômeno das secas é um dos principais obstáculos à sua compreensão, 

dificultando a execução de ações de enfrentamento aos impactos causados.  

A partir de uma base físico-natural as secas são concebidas como um evento natural, 

resultante da dinâmica climatológica inerente ao funcionamento do planeta. Esta abordagem 

caracteriza as secas apenas a partir de anomalias nos índices de pluviosidade considerados 

normais para determinada região, independente de o fenômeno afetar ou não a sociedade.   

Outra abordagem possível parte de uma base antropológica, compreende à seca como 

um fenômeno natural potencialmente causador de danos à sociedade, constituindo, portanto, 

um tipo de perigo natural (natural hazard). O termo seca é utilizado também para designar o 

quadro onde o potencial de impacto deste perigo natural se materializa em termos 

socioeconômicos, constituindo, neste caso, uma tipologia específica de desastre natural.  

Ao tratar as questões conceituais da seca, Wilhite e Glantz (1985) apud Valiente 

(2001) detectaram mais de 150 definições para o termo, classificando-as em quatro grupos, de 

acordo com as abordagens que estão relacionadas: seca meteorológica, seca agrícola, seca 

hidrológica e seca socioeconômica. Esta proposta levou em consideração as diferentes formas 

de manifestação da seca, englobando uma abordagem de base físico-natural, no caso da seca 

meteorológica e uma base antropológica nas demais tipologias. Além disso, esta conceituação 

em quatro tipologias evidencia a evolução e magnitude do fenômeno.  

A proposta de Wilhite e Glantz (1985) apud Valiente (2001), com quatro tipologias de 

seca é amplamente utilizada por diversas instituições e pesquisadora, tendo sido adotada 

oficialmente pela American Meteorological Society (2004), pelo Integrated Drought 

Management Program, da ONU (2011), e outros pesquisadores como Mishra e Singh (2010).  
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No âmbito dessa categorização compreende-se a seca meteorológica como uma 

expressão do desvio na média de precipitação de determinada área durante determinado 

tempo. Não são atribuídos números específicos, em termos de precipitação pluviométrica, 

uma vez que a magnitude e a duração das chuvas não ocorrem de maneira homogênea no 

globo. Valiente (2001) lista uma série de valores de referência para caracterização da seca 

meteorológica, que variam de acordo com as tipologias climáticas do globo:  

a) Indonésia (Bali): período de seis dias sem chuva; 

b) Espanha: Varia de acordo com a bacia hidrográfica, considerando reduções que 

variam entre 15 e 50% do total de chuva esperado para determinado período; 

c) Grã-Bretanha: Período de ao menos quinze dias consecutivos com precipitação 

diária inferior a 0,25mm; 

d) Índia: Precipitação inferior à 80% dos níveos considerados normais; 

e) Líbia: Precipitação anual inferior à 180mm.  

 

A seca agrícola é caracterizada quando a diminuição da chuva acaba comprometendo a 

quantidade de água disponível no solo, de modo a prejudicar os cultivos agrícolas em 

qualquer uma de suas fases de crescimento. Caso o solo contenha água suficiente para garantir 

o desenvolvimento das plantas durante o período de seca meteorológica, não chegará a se 

produzir a seca agrícola, ocorrendo, portanto, apenas o evento natural e não um desastre.  

Como existem variações das condições climatológicas, edáficas e da necessidade de água para 

cada espécie vegetal, não é possível estabelecer valores de referência para caracterização da 

seca agrícola como um todo, todavia, existem estudos específicos para diferentes tipos de 

cultivo (Valiente, 2001). 

A seca hidrológica ocorre quando há diminuição no volume caudal de águas 

superficiais. Ocorre em decorrência da diminuição das chuvas, que compromete o sistema de 

realimentação dos diversos corpos hídricos superficiais.  No entanto, a seca hidrológica só é 

caracterizada quando a diminuição dos volumes é capaz de afetar algum tipo de produção 

econômica que tenha a captação de água como componente, como a geração de energia 

hidroelétrica ou alguns tipos de indústrias (Valiente, 2001).  

Por último, a tipologia de seca denominada de seca socioeconômica, caracterizada a 

partir do estabelecimento de um quadro generalizado de escassez hídrica pelo menos para um 

tipo de atividade humana. Embora os impactos socioeconômicos sejam considerados desde a 

caracterização da seca agrícola, na seca socioeconômica estes impactos são marcadamente 

maiores e mais abrangentes, causando inclusive óbitos humanos. Eventualmente, os impactos 
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socioeconômicos podem até mesmo causar migrações de grandes contingentes populacionais 

no globo (Valiente, 2001; Mishra e Singh, 2010). 

A figura 7 ilustra a evolução do fenômeno da secas e a interface de suas tipologias.  

 

Figura 7 - Evolução das secas em função do tempo.  

 

Fonte: Sousa Junior e Pardi Lacruz (2014) adaptado de NDMC (2006). 

Conforme visto anteriormente, as secas agrícola, hidrológica e socioeconômica são 

caracterizadas em função dos danos ocasionados. Quando estes danos atingem magnitude 

suficiente para afetar o funcionamento normal da sociedade em uma proporção maior do que 

ela pode suportar, configura-se o quadro de desastre natural.  

Em termos de desastres, a seca destaca-se como a tipologia que mais afeta pessoas em 

todo o planeta. Diferencia-se de outros desastres naturais por apresentar um acumulo 

gradativo de impactos, pela grande extensão territorial que pode afetar e pela dificuldade em 

identificar o início e o fim de sua ocorrência. Seus prejuízos tendem a ser subestimados e 

negligenciados tanto pelo poder público quanto pela mídia, uma vez que não causa um 

cenário de destruição catastrófico como ocorre, por exemplo, com terremotos e tsunamis. 

Outra particularidade das secas é o potencial de impacto no setor de produção de alimentos, 

altamente dependente da dinâmica hidrológica do planeta.  
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Para ilustrar a magnitude dos impactos que as secas causam no mundo, a tabela 1 

elenca algumas informações sobre os impactos registrados entre os anos de 1980 e 2014, 

extraídos do banco de dados do EM-DAT.  Para ser incluído neste banco de dados os eventos 

adversos precisam atender a pelo menos um dos seguintes critérios: 10 ou mais pessoas 

mortas, 100 pessoas afetadas, solicitação por ajuda internacional ou declaração de situação de 

emergência. 

Tabela 1 - Dados dos prejuízos causados pelas secas nos continentes do globo entre 1980 e 

2014. Fonte: EM-DAT (2015) 

 

 

Continente 

 

Eventos de 

Seca 

 

Mortes 

registradas 

População 

afetada 

aproximada 

(milhões) 

 

Prejuízos estimados   

(bilhões de US$) 

África 223 576.093 341,218 2,381 

América 117 77 54,139 52,392 

Ásia 116 5308 1.389,800 37,436 

Europa 40 2 10,488 25,481 

Oceania 17 60 8,034 10,926 

Ao analisar a tabela 1 percebe-se que, excluindo-se a Antártida, as secas têm causado 

severos impactos em todos os continentes. Estes impactos, por sua vez, estão relacionados 

com o grau de desenvolvimento das regiões afetadas. No caso da África, por exemplo, por 

apresentar um grau de desenvolvimento menor do que os outros continentes há um número 

expressivo de mortes causadas pela seca, ao mesmo tempo em que os prejuízos financeiros 

são pequenos em decorrência da economia menos desenvolvida destes locais. Já no caso das 

regiões mais desenvolvidas, como Europa e Oceania, o número de mortes é muito pequeno, 

no entanto os prejuízos financeiros são altíssimos, uma vez que há prejuízo direto às diversas 

atividades produtivas altamente desenvolvidas e diversificadas destes locais. A partir dos 

dados, percebe-se que o continente em que as secas afetaram mais pessoas foi a Ásia, 

continente com maior contingente populacional do mundo, enquanto que o que sofreu maior 

prejuízo financeiro foi a América. 

Em termos dos registros da ocorrência de seca no Brasil, a Defesa Civil Nacional 

contabiliza os eventos com base nas Decretações de Situação de Emergência emitidas pelos 

municípios brasileiros. É importante ressaltar aqui que a Defesa Civil nacional reconhece 

também a tipologia de desastre denominada “estiagem”. A abordagem da Defesa Civil toma 

como base a proposta de Castro et. al (2003) que diferencia as estiagens das secas em termos 

de magnitude e duração, embora considere que ambas sejam reflexo de redução nos índices de 
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precipitação considerados normais. Neste sentido, as estiagens referem-se a períodos curtos de 

tempo com ocorrência de anomalias nos índices de precipitação, enquanto que as secas 

referem-se aos períodos mais prolongados. Em termos de impactos, os causados pelas 

estiagens ocorreriam de uma forma mais pontual e direcionado para setores específicos como 

o agrícola, causando prejuízos menos significativos do que os causados pelas secas, que 

apresentariam um caráter mais generalizado, com impactos socioeconômicos mais 

significativos (Castro et. al, 2003).  

O termo estiagem é amplamente utilizado para descrever os desastres que tem afetado 

a região sul do país, especialmente as regiões Oeste de Santa Catarina e Noroeste do Rio 

Grande do Sul, cujas ocorrências de deficiência hídrica dificilmente superam dois meses. Do 

ponto de vista dos impactos, concentram-se no setor de produção agrícola e pecuária que 

dependem diretamente do regime de chuvas considerado normal, dificilmente sendo 

registrados impactos nos setores industriais ou comprometimento do abastecimento urbano. Já 

o termo seca, é utilizado para descrever o fenômeno que afeta parte da região Nordeste do 

país, em que o tempo de ocorrência, a área de abrangência e os impactos são notavelmente 

maiores do que os registrados na Região Sul.  

Como já citado na introdução, secas e estiagens constituam fenômenos distintos sobre 

o olhar da Defesa Civil, no âmbito da Classificação e Codificação Brasileira de Desastres 

(COBRADE), ambas pertencem ao mesmo subgrupo, denominado genericamente de Seca, 

que engloba ainda as tipologias baixa umidade do ar e incêndio florestal. O subgrupo Seca 

pertence ao grupo dos desastres de natureza climatológica.  

  

2.3 SENSORIAMENTO REMOTO 

 

Em linhas gerais, o sensoriamento remoto pode ser compreendido como a forma de 

adquirir dados de determinado alvo de maneira remota, isto é, sem contato físico entre sensor 

e alvo. Como exemplo de sensor remoto podemos citar o olho humano, a máquina fotográfica, 

dentre outros. As técnicas de sensoriamento remoto foram utilizadas amplamente nas duas 

grandes guerras, no planejamento das missões militares, restritas às imagens aéreas de média 

e baixa altitude. (Rosa, 2007). 

No tocante ao desenvolvimento do sensoriamento remoto por satélites, o ano de 1957 

marca o lançamento do primeiro satélite, de nacionalidade russa, enquanto que o ano de 1958 

marca o lançamento do segundo satélite, de nacionalidade estadunidense. Outro marco 
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histórico foi o lançamento do primeiro satélite para uso civil, ocorrido nos Estados Unidos no 

ano de 1972, destinado a coletar dados de maneira rápida, confiável e repetitiva dos alvos de 

interesse. Desde então, as tecnologias relacionadas com o Sensoriamento Remoto avançaram 

rapidamente, oferecendo subsídios nas mais diversas áreas do conhecimento (Liu, 2006).  

O processo de sensoriamento remoto pode ser dividido em duas fases: a de aquisição 

de dados e a de utilização e análise dos dados. O processo de aquisição depende de fatores 

como a radiação eletromagnética, a fonte de radiação, os efeitos atmosféricos, o 

comportamento espectral dos alvos e o sistema sensor.  

 A radiação eletromagnética é definida como a forma de energia que se move à 

velocidade da luz, seja em forma ondas ou de partículas eletromagnéticas, levando 

informação do objeto ao sensor (Rosa, 2007). Segundo Liu (2006), estas informações “podem 

ser codificadas em forma de conteúdo de frequência, intensidade ou polarização da onda da 

energia eletromagnética”.  Quando se propaga pelo espaço, esta energia tem a capacidade de 

interagir com as mais diversas superfícies e objetos, podendo ser refletida, absorvida e/ou 

reemitida. Essa forma de energia é a que mais interessa o sensoriamento remoto, uma vez que 

é o tipo de energia emitida pelo Sol e também pela Terra (Rosa, 2007). Sendo assim, as 

informações gravadas pelos sensores existentes nos satélites, registram as interações entre a 

energia eletromagnética com a Terra (Liu, 2006). 

Estes sensores, por sua vez, classificam-se em dois tipos, ativos e passivos, de acordo 

com a natureza da energia eletromagnética captada. Os sensores passivos são aqueles que 

captam informações da superfície terrestre a partir de sua resposta à radiação eletromagnética 

emitida pelo Sol. Já os sensores ativos captam informações a partir da resposta da superfície 

terrestre para um pulso eletromagnético emitido pelo próprio sensor.  

Os sensores apresentam quatro tipos de resoluções: Espacial, Temporal, Espectral e 

Radiométrica. A resolução espacial está relacionada com a sensibilidade do sensor em 

distinguir e medir alvos. Quanto maior for a resolução espacial, maior detalhamento haverá 

em cada pixel da imagem, são consideradas imagens de alta resolução quando cada pixel 

representa uma área menor ou igual a 0,5m. Já a resolução temporal está relacionado ao 

intervalo de tempo que o satélite demora para imagear novamente uma mesma área. A 

resolução espectral pode ser definida como uma medida de largura das faixas espectrais e da 

sensibilidade do sistema sensor em distinguir entre dois níveis de intensidade do sinal de 

retorno. Já a resolução radiométrica está relacionada à característica do sensor em detectar as 
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variações da radiação espectral recebida e transforma-las em uma escala de cinza (Menezes e 

Almeida, 2012).   

Um fator muito importante que influencia na aquisição de dados por meio de satélites 

são os efeitos atmosféricos denominados de absorção e espalhamento. A absorção ocorre 

quando a radiação eletromagnética é absorvida por diversos elementos constituintes da 

atmosfera como o vapor d’água, o ozônio e o dióxido de carbono. No entanto, existem 

diversas faixas do espetro eletromagnético onde a absorção atmosférica é mínima, chamadas 

de janelas atmosféricas. É nessas janelas que se desenvolvem a grande maioria das atividades 

de sensoriamento remoto. Já o fenômeno do espalhamento atmosférico constitui-se da geração 

de um campo de luz difusa quando a radiação eletromagnética incide sobre algumas partículas 

existentes na atmosfera. O espalhamento poderá gerar dificuldades ou mascaramento na 

interpretação da informação de interesse (Rosa, 2007).  

Outro fator determinante ao sensoriamento remoto é o chamado comportamento 

espectral dos alvos. As diferentes propriedades físicas da matéria faz com que diferentes 

objetos respondam de maneira diferente ao mesmo tipo de energia eletromagnética. Rosa 

(2007) define o comportamento espectral dos alvos como “a medida da reflectância desse alvo 

ao longo do espectro eletromagnético”. A figura 8 mostra as diferentes respostas de alguns 

exemplos de alvos mais comuns para as diferentes faixas do espectro eletromagnético. 

 

Figura 8 - Comportamento espectral dos alvos para diferentes faixas do espectro 

eletromagnético. 

 

Fonte: D’arco (2009). 
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A partir das diferentes características espectrais dos alvos em terra é que estes podem 

ser diferenciados. Sendo assim, os diversos sensores existentes são calibrados de acordo com 

os alvos de interesse. Dentre o comportamento espectral específico dos alvos, destaca-se a 

vegetação, alvo de interesse deste estudo.  

No caso da vegetação, os fatores envolvidos em sua reflectância são as condições 

atmosféricas, a espécie do vegetal, as características do solo, o índice de área foliar, o estado 

fenológico, a biomassa, as características da folha, a geometria de medida, a cobertura da 

copa, além do tipo de sistema sensor utilizado. 

A figura 9 mostra a resposta espectral de uma folha verde aos diferentes comprimentos 

de onda do espectro eletromagnético (0,4 até 2,5µm). Como pode ser observado na figura 9, 

na região do visível a reflectância da folha é  baixa. Já na faixa compreendida entre 0,7 e 

1,3µm a reflectância sobe para valores próximos de 40%. Na faixa dos comprimentos de onda 

superiores há um decréscimo da reflectância, com um pico entre 1,4 e 1,9µm relacionado à 

presença de água no interior da folha.  

Figura 9- Resposta espectral de uma folha verde. 

 

Fonte: Souza Filho et. al, 2008. 
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Como citado anteriormente, um dos fatores condicionantes à resposta espectral da 

vegetação é a sua fitomassa. A fitomassa nada mais é do que a quantidade total de matéria 

viva existente na vegetação, estando estritamente relacionada com a realização de fotossíntese 

por parte do vegetal. A fotossíntese, por sua vez, tem como elementos fundamentais à sua 

realização a luz e a água. Sendo assim, as alterações da fitomassa das plantas indica a 

ocorrência de períodos onde a atividade fotossintética foi reduzida, sendo um dos motivos 

possíveis a ausência de água.  

Com o intuito de estudar melhor a vegetação a partir de dados obtidos remotamente, 

foram criados alguns índices para realçar as características observadas. Segundo Liu (2006) 

“os índices de vegetação são obtidos das várias combinações matemáticas das reflectâncias 

em várias faixas espectrais da radiação eletromagnética”. O objetivo principal dos índices é o 

de condensar as informações espectrais para discriminar as áreas com vegetação e sem, além 

de possibilitar a avalição do crescimento de culturas, da ocorrência de secas, geadas, entre 

outros (Liu, 2006). Destaca-se, dentre estes índices, o Índice de Vegetação por Diferença 

Normalizada, cujas características e aplicações serão abordadas no item 2.4. 

 

2.4 ÍNDICE DE VEGETAÇÃO POR DIFERENÇA NORMALIZADA (NDVI) 

 

O Índice de Vegetação por Diferença Normalizada foi proposto por Rouse et al. 

(1973), com o objetivo de monitorar as condições da vegetação, e é o índice de vegetação 

mais comumente utilizado (Rulinda, 2012; Berhan et. al, 2011; Rosa, 2007). O índice é 

calculado por meio das medições nas bandas do vermelho (RED) e do infravermelho próximo 

(NIR), que são as faixas onde a reflectância da vegetação é mais acentuada. Em termos 

matemáticos, o NDVI é calculado conforme a equação 2 (Rosa, 2007): 

NDVI = NIR – RED/NIR + RED                                 (2)      

Rosa (2007) argumenta que o NDVI “detém a habilidade para minimizar efeitos 

topográficos ao produzir uma escala linear de medida”. Os pixels da imagem NDVI podem 

variar na escala entre +1 e -1, onde os valores mais próximos de 1 representam a maior 

densidade de cobertura vegetal, enquanto valores próximos a 0 representa superfícies não-

vegetadas e os valores negativos representam as nuvens. Para Liu (2006) o NDVI tem como 

vantagem sobre outros índices, como o Ratio Vegetation Index e o Difference Vegetation 

Index a eliminação parcial de ruídos causados pela atmosfera, uma vez que o NDVI é 

composto pela combinação de duas bandas.  
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O NDVI pode ser obtido em dados de diferentes sensores presentes em diferentes 

plataformas, como os sensores TM e EMT+ do satélite LANDSAT, os sensores AVHRR 

do Satélite NOAA, os sensores HRV e HRG dos satélites SPOT e o que será utilizado 

neste estudo o sensor MODIS
3
 dos satélites AQUA e TERRA. 

No caso do sensor MODIS, a partir dos dados coletados são gerados uma série de 

produtos (imagens). Dentre estes produtos estão os destinados aos estudos dos 

ecossistemas terrestres, os destinados aos oceanos e os destinados à atmosfera. Dentre os 

produtos para estudos dos ecossistemas terrestres estão os destinado a Balanço de Energia, 

Vegetação e Cobertura Terrestre. No âmbito dos produtos destinados aos estudos com 

base na vegetação, destaca-se o denominado MOD13Q1, que será utilizado neste trabalho.  

As variações nos valores observados no NDVI estão relacionadas principalmente 

ao vigor da vegetação, ao percentual de cobertura verde e a biomassa da vegetação. No 

entanto, dependendo da análise que se pretende realizar utilizando os valores de NDVI de 

uma imagem, é necessário que estes dados sejam aplicados em algum modelo específico. 

No caso das secas, por exemplo, a utilização de apenas uma imagem NDVI não é 

suficiente para sua caracterização, necessitando de uma comparação com uma imagem de 

referência com uma série histórica (Rulinda et al., 2012). 

Ao consultar a bibliografia relacionada ao uso do NDVI para caracterização das 

secas, evidenciou-se a existência de diferentes modelos estatísticos em Prathumchai et. al 

(2001), Anyamba e Tucker (2005), Berhan et. al (2011), Rulinda et. al  (2012) e Leivas et. 

al (2013).  

Prathumchai et. al (2001), estudaram  a seca na província de Lop Buri, na 

Tailândia, utilizando imagens do satélite JERS-1, sensor OPS. O modelo estatístico 

aplicado utilizou duas imagens, uma considerada representativa de um ano normal (time 

1) e outra representativa de um período considerado de seca (time 2), cujos resultados 

foram obtidos a partir equação 3:  

ΔNDVI = (NDVI time 2) – (NDVI time 1)                                     (3)  

Os resultados obtidos por Prathumchai et. al (2001) indicaram que comparando o 

ano seco com o ano normal, 67,28% da área de estudo apresentou uma redução na 

resposta do NDVI, indicando, conforme os parâmetros adotados, a ocorrência de secas 

nestas áreas.  

                                                           
3
 Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer 
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A pesquisa de Anyamba e Tucker (2005) foi aplicada na região do Saara, no 

continente africano utilizando dados coletados entre 1981 e 2003 pelo sensor AVHRR no 

satélite NOAA. O principal objetivo desta pesquisa foi o de monitorar as condições da 

vegetação existente nas regiões áridas e semiáridas, buscando a evidenciação entre a 

resposta da vegetação com base no NDVI com os valores de precipitação pluviométrica. 

O modelo estatístico aplicado nesta pesquisa está expresso na equação 4: 

NDVIσ = [((NDVIα/NDVIµ) – 1) 100]         (4)     

Onde NDVIσ refere-se às anomalias identificadas no período de estudo em termos 

percentuais, NDVIα refere-se ao período individual de um ano específico, NDVIµ refere-

se aos valores médios de toda a série histórica. 

Dentre os resultados obtidos na pesquisa, Anyamba e Tucker (2005) constataram 

que as alterações da resposta da vegetação com base no NDVI estão relacionadas com as 

variações sazonais nos níveis de precipitação da área de estudo.  

Berhan et. al (2011) utilizaram o NDVI para identificar a distribuição espacial da 

seca na Etiópia para o mês de Outubro de 2009, usando dados dos satélites Meteosat 

Second Generation (MSG) e NOAA. O modelo estatístico utilizado por Berhan et. al 

(2011) foi construído com base em alguns preceitos acerca dos índices de vegetação 

evidenciados por Tucker (1979). Berhan et. al (2011) chamaram seu modelo estatístico 

como Deviation NDVI, cuja expressão matemática está descrita na equação 5. 

Dev_NDVI = NDVI_i – NDVI_mean_i                                                 (5)        

Onde, Dev_NDVI refere-se às anomalias identificadas, NDVI_i refere-se aos 

valores NDVI do período analisado e NDVI_mean_i refere-se a média do período 

analisado para a série histórica utilizada.  

A partir dos resultados obtidos da aplicação do modelo, Berhan (2011) efetuaram 

reclassificação das imagens utilizadas com base nas classes propostas por McKee’s (1993) 

para utilização do Standard Precipitation Index – SPI. Os parâmetros utilizados para a 

reclassificação estão elencados na tabela 2. 

Tabela 2 - Parâmetros para classificação dos pixels com base no Deviation NDVI. 

Nº Classes 
Intervalo de valores do 

Deviation NDVI 

1 Seca extrema <= -0.2 

2 Seca moderada >-0.2 AND <=-0.05 

3 Normal >-0.05 AND <=0.1 

4 Ótimo >0.1 

Fonte: Berhan, 2011. 
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Os resultados obtidos por Berhan (2011) a partir da aplicação do modelo Deviation 

NDVI indicaram que em 40% da área de estudo foi constatado desvios negativos, indicando a 

ocorrência de seca nestas áreas.  

O modelo estatístico Deviation NDVI foi utilizado também por Rulinda et. al 

(2012) para caracterizar e quantificar a seca na região Leste do continente africano com dados 

do satélite NOAA. Além da utilização do modelo estatístico, Rulinda et. al (2012) utilizou 

também os parâmetros de reclassificação das imagens Deviation NDVI de acordo com as 

classes apresentadas na tabela 2. Os resultados obtidos por Rulinda et. al (2012) permitiram a 

constatação da ocorrência de seca na região do Leste Africano no ano de 1999. Além disso, ao 

integrar dados de precipitação em sua análise, Rulinda et. al (2012) identificou como causa da 

seca os baixos índices de precipitação registrados no período de estudo.  

 Leivas et. al (2013) utilizaram os dados NDVI do satélite SPOT, entre 1998 e 

2012, para monitoramento da seca no estado da Bahia. O modelo estatístico aplicado foi 

denominado de Índice de Vegetação Padronizado (IVP), expressado na equação 6. 

IVP = (NDVIperíodo – NDVI médio do período)/σperíodo    (6) 

Onde IVP é o índice obtido para o período referido, NDVIperíodo refere-se aos 

valores NDVI do período de interesse, NDVImédio do período refere-se aos valores NDVI médios 

da série histórica para o período de interesse e σperíodo refere-se ao desvio padrão da série 

histórica do período de interesse. 

Os resultados obtidos por Leiva et. al (2013) indicaram que o comportamento da 

cobertura vegetal no período estudado respondeu às alterações nos índices de precipitação. Os 

resultados permitiram a avaliação da magnitude dos eventos de seca que ocorreram durante o 

período estudado.  

Ante o exposto, conclui-se que o NDVI é um índice adequado para caracterização das 

secas, de sua severidade e dispersão espacial. Todavia, devido às características do fenômeno 

estudado é necessária a aplicação de algum modelo estatístico que possa comparar períodos 

específicos com o comportamento da vegetação em uma série histórica.  
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3 MATERIAIS E MÉTODO 

 

A presente pesquisa segue o pressuposto metodológico de Medeiros e Câmara (2001) 

para estudos de caráter ambiental envolvendo técnicas de geoprocessamento, que consiste “no 

processo de selecionar e combinar as variáveis geográficas de interesse, considerando os 

limites espaciais por elas estabelecidos”.  Moura (2007) ressalta como uma das qualidades do 

Geoprocessamento a aplicação de modelos de análise espacial destinados à caracterização de 

ocorrências espaciais, podendo gerar cenários e simulações de fenômenos com base nas 

tendências observadas.  

No caso da presente pesquisa, as variáveis geográficas a serem combinadas são os 

registros de ocorrência de danos causados pelas secas na área de estudo entre 2001 e 2010 

com base nos registros da Defesa Civil e o comportamento da vegetação com base nas 

imagens utilizadas.  

A pesquisa caracteriza-se, portanto, como de caráter quantitativa aplicada na forma de 

um estudo de caso. Para Moresi (2003) a pesquisa quantitativa é projetada para gerar medidas 

precisas e confiáveis que permitem análises estatísticas, em que a coleta de dados é feita de 

forma que o conjunto de processos e instrumentos elaborados possa garantir o registro de 

informações, o controle e a análise de dados.  

 

3.1 ÁREA DE ESTUDO 

A Bacia do Rio do Peixe está localizada no estado de Santa Catarina, na região 

administrativa denominada de Mesorregião Oeste Catarinense, com 26 municípios inseridos 

na bacia, totalizando uma área de 3.800 km². A figura 10 traz a localização da área de estudo 

bem como a divisão municipal destes municípios. 
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Figura 10- Mapa de localização da área de estudo 

 
 

Sobre os aspectos físicos, destacam-se no contexto deste trabalho as características 

climatológicas, geomorfológicas e hidrológicas da região. Do ponto de vista climatológico, a 

figura 11 representa o chamado climatograma, com dados acerca da precipitação e 

temperatura para o município de Caçador, utilizado aqui como referência para toda a área da 

bacia.  
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Figura 11 - Climatograma do município de Caçador, SC. 

 

Fonte: Spinelli, 2012 

A partir do climatograma verifica-se a influência das estações do ano no 

comportamento anual das precipitações e da temperatura. As maiores temperaturas são 

registradas no verão, com média aproximada de 20°C, enquanto que as mais baixas são 

registradas no mês de Julho, com aproximadamente 10°C.  Do ponto de vista das 

precipitações, pode-se afirmar que há uma boa distribuição de chuva durante todo o ano na 

área de estudo, sendo os meses de Janeiro, Fevereiro e Outubro como os que apresentam os 

maiores valores médios de precipitação, com valores variando entre 150 a 180 mm. O mês 

com os menores valores registrados é Abril, com aproximadamente 100 mm.   

Do ponto de vista da Geomorfologia, a área de estudo está inserida na região do 

planalto catarinense. Dentre as principais características geomorfológicas desta região, 

destaca-se a existência de vales encaixados, com bacias hidrográficas de elevado gradiente 

altimétrico, apresentando, portanto, vertentes com alto grau de inclinação e solos rasos, com 

capacidade de retenção de água limitada.  

No que tange à hidrografia da Bacia do Rio do Peixe, o rio principal, homônimo à 

bacia, possui 299 km de extensão, nascendo na Serra do Espigão, no município de Calmon. 

Dentre os principais tributários estão os rios Preto, Quinze de Novembro, São Bento, Estreito, 

da Limeira,do Tigre, Caraguatá, Pato Roxo, Leãozinho e do Pinheiro na margem direita, e 

Caçador, Castelhano, do Veado, das Pedras, Bonito, Cerro Azul, Barra Verde, Leão e 

Capinzal na margem esquerda (Zago e Paiva, 2008).  

No total, a bacia é drenada por 3.803 rios, apresentando uma densidade de drenagem 

de 1,50km/km². Outros parâmetros morfométricos de interesse são o coeficiente de 



42 
 

  
 

compacidade, que oscila entre 1,45 e 1,65 e ainda o fator de forma, com valores variando 

entre 0,12 e 0,06. O coeficiente de compacidade indica quão circular é uma bacia, onde 

quanto mais próximo de 1, mais circular é a bacia. No caso da Bacia do Rio do Peixe, os 

valores de coeficiente de compacidade apresentados indicam que a bacia possui um formato 

menos arredondado e mais estreitado, fato confirmado pelo fator de forma. Essas 

características implicam em um baixo tempo de permanência de água na Bacia, dificultando a 

retenção de água na bacia. Outro ponto a ser destacado da Hidrografia da Bacia do Rio do 

Peixe está relacionado às vazões registradas no rio principal, sendo de 2,8m³/s para o 

parâmetro Q 7,10, de 20,9m³/s para o parâmetro Q90% e de 15,0m³/s para o parâmetro Q95% 

(Zago e Paiva, 2008). 

Do ponto de vista socioeconômico, a bacia conta com uma população de 262 mil 

habitantes, sem grandes aglomerações urbanas, sendo Caçador o maior município em termos 

populacionais com 67 mil habitantes. O produto interno bruto (PIB) da Bacia atinge o 

montante de 4,56 bilhões de reais, em que o valor per capita atinge R$ 14.188,00, superior à 

média catarinense, com o valor de R$ 11.100,00. O Índice de Desenvolvimento Humano 

médio dos municípios inseridos na Bacia é de 0,809, que pode ser considerado como um nível 

médio alto, porém, menor do que a média de Santa Catarina de 0,822 (Zago e Paiva, 2008).  

Destacam-se na Bacia do Rio do Peixe a agropecuária e as agroindústrias frigoríficas, 

as indústrias de madeira e mobiliário, de papel e celulose, fruticultura e vinicultura, lacticínios 

e metal mecânica. Do ponto de vista da População Economicamente Ativa, 43% concentram-

se nas atividades relativas à agropecuária, outros 40% estão no setor de Serviços, enquanto 

que os demais 17% estão nas atividades industriais. Sendo assim, percebe-se que as atividades 

agropecuárias são de grande importância na região, cujo modelo continua sendo, 

predominantemente, de agricultura familiar de pequena propriedade e com atividades 

diversificadas (Zago e Paiva, 2008).  

No que concerne às atividades agrícolas da área de estudo, o Centro de Socioeconomia 

e Planejamento Agrícola de Santa Catarina – CEPA/SC disponibiliza dados apenas com o 

recorte das microrregiões do estado, não discriminando os dados das bacias hidrográficas 

catarinenses. Neste sentido, a área de estudo está completamente inserida na Microrregião de 

Joaçaba. Portanto, estão apresentados na figura 11 os dados referentes à safra 2014/2015 desta 

microrregião, considerados, neste caso, como ilustrativos à realidade da Bacia do Rio do 

Peixe.  
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Figura 12 - Informações sobre as safras na Microrregião de Joaçaba, SC 

 

Fonte: Epagri/Cepa (2015) 

Com base na figura 12, percebe-se que as culturas de milho e soja são as 

predominantes na Microrregião de Joaçaba, tanto em área plantada quanto em quantidade 

produção. A evidenciação deste fato é importante na análise dos eventos de seca na área de 

estudo, onde os danos concentram-se nas produções agrícolas. Neste sentido, é importante 

reconhecer quais as espécies predominantes na área de estudo, bem como seu ciclo 

fenológico. As especificidades do ciclo fenológico destas espécies serão abordadas apenas no 

item “Resultados e Discussão” da presente pesquisa.  

Por último, no que diz respeito à caracterização da área de estudo, apresenta-se o mapa 

de Uso da Terra (figura 13), cujo ano de referência é 2002. Dados extraídos do mapa indicam 

que a classe agricultura representa 12,72% da área de estudo, enquanto que as florestas 

naturais representam 30,10%, as áreas de reflorestamento 9,21%, as pastagens e campos 

naturais 42,98%, os corpos d’água 3,66% e as áreas urbanizadas 0,94%. Além das classes 

citadas foram identificadas ainda os solos expostos, com 0,007%, e as áreas de mineração 

com 0,018%.  
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Figura 13 - Mapa de Uso da terra da Bacia do Rio do Peixe 
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3.2 MATERIAIS 

 

a) Dados de entrada 

- 231 imagens obtidas pelo sensor MODIS, produto denominado MOD13Q1, 

quadrante H13V1, coletadas entre os anos de 2001 e 2010, com resolução espacial de 250 

metros, resolução temporal de 16 dias, resolução radiométrica de 16bits e resolução espectral 

na faixa do visível (0.4 µm – 0.7 µm) e Infra-Vermelho Próximo (0.8 – 0.9 µm). Fonte de 

dados: Land Processes - Distributed Active Archive Center (LP DAAC/NASA) 

- Formulários de Avaliação de Danos (AVADAN) e Decretações de Situação de 

Emergência publicadas em Diário Oficial da União relacionados à ocorrência de secas nos 

municípios da Bacia do Rio do Peixe entre os anos de 2001 e 2010. Fonte de dados: Sistema 

Integrado de Informações sobre Desastres – S2ID – Defesa Civil Nacional  

- Recorte da área de estudo, hidrografia da área de estudo, divisão municipal da área 

de estudo, entre outros necessários à representação cartográfica, todos em formato shapefile -  

Fonte: Secretaria de Desenvolvimento Sustentável de Santa Catarina – SDS/SC. 

b) Infraestrutura  

Software ArcGIS 10.1 – licenciado em nome do GeoLab/UDESC; 

 

3.3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 Os procedimentos metodológicos desta pesquisa estão sintetizados no 

fluxograma 1.  
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As etapas ilustradas no fluxograma serão discutidas adiante. 

 

Fluxograma 01 – Procedimentos metodológicos da pesquisa 
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Como pode ser verificado no fluxograma  1, o método executado dois fluxos distintos, 

um referente aos registros oficial de danos e outro referente às imagens orbitais utilizadas. 

Estes fluxos são integrados apenas na etapa 4 da pesquisa, seguindo até esta etapa 

desdobramentos individuais. Dessa forma, serão apresentados separadamente os 

procedimentos executados em cada entroncamento, abordando-se primeiramente os 

procedimentos relacionados aos registros oficias de danos, e posteriormente referente aos 

dados espectrais (NDVI) utilizados na pesquisa.  

3.3.1 Decretações de Situação de Emergência 

No que tange aos dados acerca dos registros oficiais de danos e de situação de 

emergência emitidos pelos municípios inseridos na área de estudo, o primeiro procedimento 

realizado foi a aquisição dos dados de interesse. Neste caso, os dados referem-se à existência 

de Formulários de Avaliação de Danos – AVADAN’s e publicações em Diário Oficial da 

União das Decretações de Situação de Emergência emitidos pelos municípios da área de 

estudo em decorrência de secas ou estiagens, entre os anos de 2001 e 2010.   

Estes dados foram coletados no Sistema Integrado de Informações sobre Desastres da 

Defesa Civil Nacional, por meio de banco de dados digital disponibilizado gratuitamente 

através do endereço: http://s2id.mi.gov.br/ (etapa 1.1). A coleta foi facilitada pelo recurso de 

busca disponível no banco de dados, cujos campos para realização de busca são a data de 

registro dos documentos, a unidade federativa, o municípios, o tipo de documento além do 

tipo de desastre que foi registrado, conforme pode ser observado na figura nº 14: 

Figura 14 - Recurso de buscas do sistema S2iD - Defesa Civil Nacional 

 

http://s2id.mi.gov.br/
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Nas opções de busca, foram selecionados: o período de interesse desta pesquisa, entre 

01/01/2001 até 31/12/2010, o estado de Santa Catarina e as tipologias de desastre seca e 

estiagem (componentes do grupo Seca do COBRADE), enquanto o campo do tipo de 

documento foi mantido genérico. Posteriormente, foi realizada a verificação da existência de 

documentos de interesse para cada um dos municípios integrantes da Bacia do Rio do Peixe. 

Os documentos são disponibilizados no banco de dados por meio de arquivos em extensão 

“pdf”, sendo que todos os que foram encontrados nas pesquisas realizadas foram acessados.  

Dos arquivos acessados, o principal dado de interesse foi o tipo de registro, se 

consistia em Formulário de Avaliação de Danos - AVADAN ou Decretação de Situação de 

Emergência bem como o mês e ano do registro. Os dados coletados foram sistematizados, 

primeiramente, em planilhas anuais, visando a facilitação da identificação dos anos com 

maiores números de registros e dos meses em que houve recorrência de registros.   

Posteriormente, foi criada uma planilha com o total de Decretações de Situação de 

Emergência efetuadas pelos municípios inseridos na área de estudo (Etapa 2.2). Foi elaborada, 

posteriormente, outra planilha com a distribuição destes registros nos meses e estações do 

ano. Por último, foi elaborada documentação cartográfica temática espacializando a 

quantidade de registros de decretações de situação de emergência por parte dos municípios da 

área de estudo (Etapas 3.1 e 3.2).  

3.3.2 Imagens orbitais 

3.3.2.1 Pré-processamento 

 

No que diz respeito aos dados espectrais utilizados, um número maior de 

procedimentos foi necessário para obtenção dos produtos parciais relacionados à esta variável.  

Na etapa 1.2 a primeira tarefa realizada foi a aquisição dos dados de interesse, 

referente ao produto denominado MOD13Q1, do sensor MODIS, por meio do sítio eletrônico 

Land Processes - Distributed Active Archive Center/NASA (https://lpdaac.usgs.gov/) que 

oferece o produto de forma gratuita. Este produto refere-se a índices espectrais de vegetação 

com resolução temporal de 16 dias e resolução espacial de 250 metros. O nível de 

processamento do MOD13Q1 é o level-3 (L3) o que significa que o dado está geométrica e 

radiometricamente calibrado.   

https://lpdaac.usgs.gov/
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Ao todo foram adquiridas 231 imagens correspondendo a uma série temporal de 10 

anos: 2001 a 2010. Como a área de estudo corresponde ao sul do Brasil, o recorte das imagens 

corresponde à área designada pelo código H13V11 (referente à localização da área na matriz 

de imagens do MODIS). Como os produtos MODIS são adquiridos em escala global e 

possuem formato e projeção não usuais, alguns pré-processamentos foram necessários.  

O primeiro procedimento no pré-processamento (Etapa 2.3) foi a extração do 

subproduto desejado (NDVI) do arquivo MOD13Q1 e conversão do formato HDF para 

GeoTiff). Para automatizar este processo criou-se uma rotina, exibida na figura 15 por meio 

da ferramenta “ModelBuilder” do software ArcMAP 10.1.  Como produto original do 

MOD13Q1 apresenta ao todo 12 subprodutos (Science Data Sets ou SDS), a primeira etapa 

desta rotina foi a extração da camada correspondente ao subproduto de interesse nesta 

pesquisa, referente ao NDVI (Etapa 2.3.1). Em seguida as imagens foram transformadas para 

o formato GeoTiff através da ferramenta “Extract Subdataset” (Etapa 2.3.2). 

Figura 15 - ModelBuilder para extração da camada de interesse 

 

Depois de reformatados os arquivos, utilizaram-se mais duas ferramentas de 

automatização de rotinas: 1) Recorte para a área da bacia; 2) Multiplicação do fator de escala 

dos produtos. Em todas as três rotinas a ferramenta “Iterate Rasters” foi utilizada para realizar 

um processo de “looping” entre todas as imagens adquiridas. Na segunda rotina, a de recorte 

para a área de estudo, utilizou-se a ferramenta “Extract by Mask” do software ArcMAP 10.1, 

conforme a figura 16. A delimitação da bacia do Rio do Peixe foi fornecida através de um 

arquivo shapefile pela Secretaria de Desenvolvimento Sustentável de Santa Catarina (Etapa 

2.3.3). 
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Figura 16 - Model Builder para extração dos dados referentes apenas à área de estudo. 

 

Por fim, foi utilizada a ferramenta “Times” para multiplicar as imagens recortadas pelo 

fator de escala do NDVI (Etapa 2.3.4). Os dados originais possuem uma ordem de grandeza 

de -2000 a 10000, desta forma, para enquadrar os valores dos pixels na escala normalizada do 

índice de vegetação, a qual vai de -1 a 1, como pode ser observado na figura 17.  

Figura 17 - Model Builder para normalizar os valores dos pixels entre -1 e 1. 

 

Com a finalização do pré-processamento dos dados, foram obtidos os produtos 

específicos com os dados do NDVI já na escala normalizada, ou seja, prontos para a etapa de 

processamento. Posteriormente, foi extraído um valor médio de todos os pixels das imagens 

que compõe a série histórica, permitindo a construção de gráfico da variação de longo termo 

dos valores destes pixels. O passo seguinte foi a construção de um gráfico contendo a média 
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dos valores obtidos no passo anterior para cada mês da série histórica, permitindo a 

construção de um gráfico com o comportamento médio do NDVI no período de um ano. 

 

3.3.2.2    Processamento 

 

Os produtos obtidos após o pré-processamento consistiam 231 imagens, cuja resolução 

temporal de 16 dias fornecia duas imagens para a grande maioria dos meses do ano. Sendo 

assim, o primeiro procedimento realizado na etapa de processamento dos dados, foi a 

obtenção de uma imagem única para cada um dos meses do período de estudo (Etapa 3.3.1). 

 Todos os procedimentos de processamento das imagens foi realizado no software 

ArcMAP 10.1, sendo que para obtenção de uma imagem de cada mês foi utilizada a 

ferramenta Cell Statistics. Esta ferramenta, utilizada apenas em arquivos do tipo raster 

(matricial), possui a capacidade de executar uma série de métodos estatísticos entre duas ou 

mais imagens, levando em consideração a informação de cada pixel componente da imagem. 

Neste procedimento da pesquisa foi utilizada a operação mean do software, que realiza a 

média aritmética dos valores dos pixels das imagens de entrada, gerando uma imagem de 

saída com estes valores médios. A figura nº 18 exemplifica este processo. As cores foram 

utilizadas nas figuras 18 e 19 para ilustrar a representação das médias obtidas, onde os tons de 

verde indicam a vegetação sadia enquanto os tons de amarelo e laranja indicam a vegetação 

com estresse hídrico.  

Figura 18 - Exemplo do modelo estatístico utilizado para obtenção dos valores mensais de 

NDVI no software ArcGIS 10.1.  

 

Fonte: Montibeller, 2014 

Após a realização do procedimento descrito anteriormente, o número de imagens foi 

reduzido para 120, sendo cada uma representativa de um mês do recorte temporal de dez anos 

desta pesquisa.  
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Como a proposta desta pesquisa é a de trabalhar com o modelo estatístico chamado 

“Deviation NDVI”, isto é, com os desvios evidenciados a partir de uma situação considerada 

como sendo de normalidade, foram necessários a realização de outros processamentos das 

imagens.   

Foi necessário o estabelecimento de uma imagem de referência para cada mês do ano. 

Para isso, foi realizado procedimento similar ao descrito anteriormente, com o uso da 

ferramenta Cell Statistics (Etapa 3.3.2). No entanto, diferentemente do procedimento anterior 

em que se obtinha uma imagem de referência com dados de entrada de duas imagens do 

mesmo mês, neste momento foram utilizadas as dez imagens de cada mês do ano. A figura nº 

19 exemplifica a obtenção do chamado “NDVI Médio Mensal” para o mês de Janeiro. O 

procedimento foi repetido para todos os meses do ano.  

Figura 19 - Exemplo do modelo estatístico utilizado para obtenção do NDVI Médio Mensal de 

Janeiro. 

 

Fonte: Montibeller, 2014. 

Ao fim deste procedimento, obteve-se 12 imagens médias, sendo cada uma referente a 

um mês do ano. As imagens médias são necessárias para emprego do modelo estatístico a ser 

aplicado nesta pesquisa, proposto por Berhan (2011) Conforme já abordado no referencial 

teórico, o modelo busca evidenciar a perda de fitomassa decorrente de estresse hídrico com 

base nas diferenças evidenciadas entre o mês de interesse e a média da série histórica deste 

mesmo mês, expresso na equação 7: 

DEVNDVI = NDVIi – NDVImédio, i                    (07) 



53 
 

  
 

Este modelo foi processado na ferramenta Raster Calculator, para todos os meses de 

todos os anos avaliados neste trabalho (Etapa 3.3.3). A figura 20 demonstra os processos 

matricias realizados no modelo para geração da imagem de saída DeviationNDVI. Na figura 20 

também foram utilizadas cores para exemplificar a classificação dos resultados obtidos, onde 

os tons de vermelho e laranja indicam a redução da produção de fitomassa, enquanto os tons 

de verde indicam seu aumento.  

Figura 20 – Exemplo do processo matricial executado para obtenção do Deviation NDVI 

 

Fonte: Montibeller, 2014 

Em termos práticos, os valores negativos (DEV < 0) referem-se a uma condição de 

redução da biomassa vegetal, enquanto que os valores positivos (DEV > 0) referem-se a uma 

condição da biomassa da vegetação acima da média para aquele mês, indicando o aumento da 

biomassa da vegetação. Com a finalização deste procedimento obteve-se 120 imagens 

Deviation NDVI, uma para cada mês do período estudado.  

Posteriormente à aplicação do modelo estatístico, as imagens precisaram ser 

reclassificadas de acordo com as classes propostas por Berhan (2011), apresentadas na tabela 

2, no item Revisão Teórica. (Etapa 3.3.4). No âmbito do software ArcMAP 10.1, a 

reclassificação cria a chamada “Tabela de Atributos”, que traz a quantidade de pixels 

classificado para cada uma das classes determinadas. A quantidade de pixels indica a área que 

cada classe ocupa na imagem, uma vez que cada pixel representa uma área com 250m x 

250m. Para execução deste procedimento foi utilizada a ferramenta Reclassify, pertencente ao 

grupo de ferramentas denominado Spatial Analyst Tools do ArcMAP 10.1.  Este 

procedimento foi executado em todas as 120 imagens Deviation NDVI obtidas no 

procedimento anterior. Ao fim deste procedimento, obteve-se 120 imagens reclassificadas.  

Após a obtenção das imagens reclassificadas, foram extraídos os dados da chamada 

Tabela de Atributos, no software ArcMAP 10.1. Os dados extraídos referiram-se a quantidade 



54 
 

  
 

de pixels classificadas em cada uma das classes estabelecidas. Já no software Microsoft Excel 

os dados foram convertidos em percentuais, de modo a facilitar sua leitura (Etapa 3.3).  

A partir da planilha com a quantidade de pixels em cada classe, foi selecionada a 

classe seca moderada para a construção de gráficos mostrando sua variação anual. A opção 

por representar somente esta classe nos gráficos ocorreu, em primeiro lugar, para evitar o 

número excessivo de dados nos gráficos (caso todas as classes fossem representadas) e em 

segundo lugar por ser considerada com a classe representativa da ocorrência do fenômeno de 

interesse deste trabalho: a seca.  

3.3.2.3   Geração dos produtos cartográficos 

 

A geração dos produtos cartográficos foi balizada pelos resultados obtidos a partir da 

análise das decretações de situação de emergência e dos dados obtidos reclassificação das 

imagens Deviation NDVI. Sendo assim, foram gerados produtos cartográficos para os 

períodos com ocorrência de decretações de situação de emergência, integrando, além desta 

variável, os resultados da reclassificação das imagens Deviation NDVI.  

Os produtos cartográficos foram gerados com o intuito de fornecer uma visão sinótica 

de cada um dos quadros de seca que ocorreram na área de estudo (Etapa 4.1). Neste sentido, 

em cada um dos produtos cartográficos foi representado um período de quatro meses, 

buscando a evidenciação do início e fim dos períodos de seca, além de permitir a verificação 

da dispersão espacial das classes utilizadas na pesquisa.  

Após a identificação dos períodos de interesse, isto é, de ocorrência de secas, as 

imagens necessárias à elaboração dos produtos cartográficos foram reprojetadas para o 

sistema UTM, por meio da ferramenta Project Raster do software ArcMAP 10.1.    

 Para a representação das decretações de situação de emergência nos produtos 

cartográficos, foi utilizado um shapefile com a localização pontual da sede dos municípios da 

bacia. No âmbito do software ArcMAP 10.1, foi criada uma série de novas coluna na Tabela 

de Atributos, onde forma incluídas informações referente a existência ou não das decretações 

de situação de emergência para os períodos de interesse identificados.  

Por último, foi realizada a análise e discussão dos dados obtidos (Etapa 4.2) bem como 

as conclusões e recomendações atinentes a este trabalho (Etapa 4.3). 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1 DECRETAÇÕES DE SITUAÇÂO DE EMERGÊNCIA 

 

Os primeiros resultados a serem apresentados referem-se aos registros oficiais de 

danos em decorrência da seca emitidos pelos municípios localizados na área de estudo. 

Foram contabilizados um total de 107 Decretações de Situação de Emergência e ainda 18 

AVADAN’s, para o período compreendido entre 2001 e 2010.  

Os 18 AVADAN’s representam situações em que houve registro de dano em 

decorrência de deficiência hídrica em determinado município, mas que não atingiu 

magnitude suficiente para que o município declarasse Situação de Emergência. Sendo assim, 

as ocorrências de AVADAN’s  não serão consideradas como representativas de uma 

situação de desastre, ficando a pesquisa focada nas decretações de situação de emergência, 

porém estão representados nas tabelas 3 a 7. 

Dos dez anos analisados, cinco apresentaram registros de decretações de situação de 

emergência em decorrência de secas e estiagens: 2002, 2004, 2005, 2006 e 2009. Os 

municípios afetados em cada um destes anos, bem como o mês de registro estão 

apresentados nas tabelas 3 a 7. 

Como pode ser observado na tabela 3, o ano de 2002 apresenta um total de 23 

Decretações de Situação de Emergência em decorrência de seca e 3 Formulários de Avaliação 

de Danos. No mês de Janeiro foi decretada situação de emergência por 12 municípios, em 

Fevereiro por mais 1 município e em Abril por mais 1 município.  Posteriormente, no segundo 

semestre de 2002, 8 municípios decretaram a situação de emergência, com 1 decretação no 

mês de Agosto. Do total de municípios inseridos na área de estudo, apenas 11 não registraram 

nenhum tipo de ocorrência.  
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Tabela 3 – Registro oficial de danos - ano de 2002 

 

O ano de 2002 foi o único da série histórica em que o mesmo município decretou 

situação de emergência por duas vezes no mesmo ano, situação que ocorreu com 9 

municípios: Água Doce, Alto Bela Vista, Herval D’Oeste, Joaçaba, Lacerdópolis, Ouro, 

Peritiba, Piratuba e Tangará.    

JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET O UT NO V DEZ

Água Doce 1 1

Alto Bela Vista 1 1

Arroio Trinta

Calmon

Caçador

Capinzal 1

Erval Velho 1

Herval d'Oeste 1 1

Ibiam 1

Ibicaré

Iomerê

Ipira 1

Joaçaba 1 1

Lacerdópolis 1 1

Luzerna

Macieira

Ouro 1 1

Peritiba 1 1

Pinheiro Preto

Piratuba 1 1

Rio das Antas

Salto Veloso

Tangará 1 1

Treze Tílias 1

Videira

Total de ocorrências 12 1 0 1 0 0 8 1 0 0 0 0

Legenda
Decretação de Situação de Emergência

AVADAN

2002
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O ano de 2004 apresentou um total de 19 Decretações de Situação de Emergência e 3 

AVADAN’s, conforme pode ser observado na tabela 4. Neste ano, as primeiras decretações 

foram realizadas no mês de Fevereiro, por 4 municípios, enquanto as outras 15 decretações 

foram realizadas no mês de Março.  Considerando o período de Fevereiro e Março, apenas 

quatro municípios não decretaram situação de emergência. 

 

Tabela 4 - Registro oficial de danos - ano de 2004 

 

 

Em 2005, conforme mostra a tabela 5, foi registrado um total de 25 Decretações de 

Situação de Emergência e 3 AVADAN’s. As decretações foram realizadas nos meses de 

Janeiro por 7 municípios, no mês de Fevereiro por 15 municípios e ainda no mês de Março 

por 3 municípios. Em termos de Decretação de Situação de Emergência, o quadro de 2005 foi 

JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET O UT NO V DEZ

Água Doce

Alto Bela Vista 1

Arroio Trinta 1

Calmon

Caçador 1

Capinzal 1

Erval Velho

Herval d'Oeste 1

Ibiam 1

Ibicaré 1

Iomerê

Ipira 1

Joaçaba 1

Lacerdópolis 1

Luzerna 1

Macieira

Ouro 1

Peritiba 1

Pinheiro Preto 1

Piratuba 1

Rio das Antas

Salto Veloso 1

Tangará 1

Treze Tílias 1

Videira 1

Total de ocorrências 0 4 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Legenda

2004

Decretação de Situação de Emergência

AVADAN
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o único, na série histórica estudada, em que todos os municípios inseridos na bacia do Rio do 

Peixe decretaram situação de emergência em decorrência da seca.  

 

Tabela 5 - Registro oficial de danos - ano de 2005 

 

 

O ano de 2006 apresentou um total de 20 Decretações de Situação de Emergência e 8 

AVADAN’s, conforme mostra a tabela 6. Neste ano, as primeiras decretações foram 

realizadas no mês de Janeiro por 4 municípios. Posteriormente, no mês de Maio, mais 16 

municípios decretaram situação de emergência. Avaliando estes dois períodos de maneira 

conjunta, verifica-se que todos os municípios inseridos na bacia registraram algum dano em 

decorrência das secas, sendo que em apenas 5 não houve decretação de situação de 

emergência, porém foram registrados AVADAN’s.  

JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET O UT NO V DEZ

Água Doce 1

Alto Bela Vista 1

Arroio Trinta 1

Calmon 1

Caçador 1

Capinzal 1

Erval Velho 1

Herval d'Oeste 1

Ibiam 1

Ibicaré 1

Iomerê 1

Ipira 1

Joaçaba 1

Lacerdópolis 1

Luzerna 1

Macieira 1

Ouro 1

Peritiba 1

Pinheiro Preto 1

Piratuba 1

Rio das Antas 1

Salto Veloso 1

Tangará 1

Treze Tílias 1

Videira 1

Total de ocorrências 7 15 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Legenda

2005

Decretação de Situação de Emergência

AVADAN
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Tabela 6 - Registro oficial de danos - ano de 2006 

 

 

Por fim, o ano de 2009 apresentou um total de 20 Decretações de Situação de 

Emergência de 01 AVADAN (tabela 7). Foram contabilizas 8 decretações no mês de Abril, e 

12 no mês de Maio. Do total de municípios, apenas 4 não apresentaram nenhum tipo de 

registro de danos.  

 

JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET O UT NO V DEZ

Água Doce 1

Alto Bela Vista 1

Arroio Trinta 1

Calmon 1

Caçador 1

Capinzal

Erval Velho

Herval d'Oeste

Ibiam 1

Ibicaré 1

Iomerê 1

Ipira 1

Joaçaba 1

Lacerdópolis 1

Luzerna 1

Macieira 1

Ouro 1

Peritiba 1

Pinheiro Preto

Piratuba 1

Rio das Antas 1

Salto Veloso

Tangará 1

Treze Tílias 1

Videira 1

Total de ocorrências 4 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0

Legenda

2006

Decretação de Situação de Emergência

AVADAN
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Tabela 7 - Registro oficial de danos - ano de 2009 

 

 

Evidentemente, as 107 Decretações de Situação de Emergência contabilizadas não se 

distribuíram de forma homogênea entre os municípios da área de estudo. A tabela 8 sintetiza a 

quantidade de decretações de situação de emergência por município, evidenciando quais 

apresentaram mais registros. Destaca-se o fato de que todos os municípios da área de estudo 

registraram ao menos duas decretações de situação de emergência entre 2001 e 2010. Merece 

destaque também o fato de sete municípios terem decretado por seis vezes a situação de 

emergência, além de outros quatro com cinco decretos em um período de dez anos. 

  

JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET O UT NO V DEZ

Água Doce 1

Alto Bela Vista 1

Arroio Trinta

Calmon

Caçador 1

Capinzal 1

Erval Velho 1

Herval d'Oeste

Ibiam 1

Ibicaré 1

Iomerê

Ipira 1

Joaçaba 1

Lacerdópolis 1

Luzerna 1

Macieira 1

Ouro 1

Peritiba 1

Pinheiro Preto 1

Piratuba 1

Rio das Antas 1

Salto Veloso 1

Tangará 1

Treze Tílias 1

Videira

Total de ocorrências 0 0 0 8 12 0 0 0 0 0 0 0

2009

Legenda
Decretação de Situação de Emergência

AVADAN
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Tabela 8 - Recorrência de decretações na área de estudo entre 2001 e 2010 

Quantidade de situação de emergência decretadas 

pelos municípios inseridos na Bacia do Rio do Peixe  

entre 2001 e 2010 

Alto Bela Vista 6 

Joaçaba 6 

Lacerdópolis 6 

Ouro 6 

Peritiba 6 

Piratuba 6 

Tangará 6 

Água Doce 5 

Ibiam 5 

Ipira 5 

Treze Tílias 5 

Caçador 4 

Capinzal 4 

Herval d'Oeste 4 

Ibicaré 4 

Luzerna 4 

Arroio Trinta 3 

Erval Velho 3 

Macieira 3 

Pinheiro Preto 3 

Rio das Antas 3 

Salto Veloso 3 

Videira 3 

Calmon 2 

Iomerê 2 

Total de ocorrências 107 

 

A partir dos dados evidenciados na tabela, foi gerado material cartográfico para 

mostrar a espacialização destes registros na área de estudo, conforme indicado na figura 21. A 

espacialização das ocorrências mostra uma pequena concentração de municípios com elevado 

número de decretações de situação de emergência no período analisado na região do baixo 

vale da Bacia do Rio do Peixe.  
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Figura 21 - Espacialização da recorrência de decretos de situação de emergência na área de 

estudo entre 2001 e 2010.  
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Com relação à distribuição dos registros em função dos meses do ano, verifica-se que 

ocorreram em sua grande maioria no primeiro semestre, com exceção de 2002 com registros 

no mês de Julho. A tabela 9 sintetiza o número de ocorrências de Decretações de Situação de 

Emergência registradas para os meses dos anos estudados, bem como o total de registro para 

cada estação do ano.  

Tabela 9 - Distribuição das decretações nos meses e estações do ano (2001 – 2010) 

Quantidade de decretações de situação de 

emergência por mês (2001 - 2010) 
Registros por estação 

do ano 

Percentual 

do total de 

registros 

JAN 23 

Total do Verão: 61 57% FEV 20 

MAR 18 

ABR 09 

Total do Outono: 37 34,5% MAI 28 

JUN 0 

JUL 8 

Total do Inverno: 9 
8,5 

 
AGO 1 

SET 0 

OUT 0 

Total do Primavera: 0 
0% 

 
NOV 0 

DEZ 0 

Total de 

ocorrências 
107 

 

 

 

A tabela 9 evidencia a concentração de registros no Verão, com 57% e no Outono com 

34,5%. Os meses de Verão apresentam uma distribuição de registros bastante balanceada, 

enquanto que no Outono há maior concentração de registros no mês de Maio. No Inverno há 

apenas 9 registros (8,5%), enquanto que na Primavera não há nenhum registro. A grande 

concentração dos registros no primeiro semestre do ano possivelmente está relacionada com a 

dinâmica ambiental da área de estudo e o segundo relacionado com a tipologia das culturas 

agrícolas predominantes na Bacia.  

Do ponto de vista da dinâmica ambiental, destacam-se fatores climatológicos e 

pedológicos.  Sobre os fatores climatológicos, considerando os dados existentes no 

Climatograma do município de Caçador, já apresentado nesta pesquisa e considerado como 

representativo para toda a área da bacia, destacam-se os seguintes pontos: 
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1. Os meses de Janeiro e Fevereiro apresentam a maior média de temperatura do ano, 

com cerca de 20° e índices de precipitação média acima de 150mm.  

2. O mês de Abril apresenta o menor índice de precipitação do ano, com valores 

médios em torno de 100mm, com valores de temperatura média com cerca de 16°. 

3. Nos meses de Inverno e Primavera há ocorrência de bons índices de precipitação, 

aliados à temperaturas médias bastante amenas.  

Estas características climatológicas tem influência direta na dinâmica estabelecida nos 

solos, principalmente no que tange à sua disponibilidade hídrica, que pode ser calculada por 

meio do método conhecido como Balanço Hídrico Climatológico
4
 (Sentelhas et. al, 1999). 

Para a área de estudo, Linheira et. al (2015) produziram dados acerca do Balanço 

Hídrico Climatológico para o período compreendido entre 2000 e 2010, para estação do 

município de Caçador/SC.  Os modelos gerados indicaram a ocorrência de alguns períodos 

com déficit hídrico em solo com valores significativos. Considerando que estes déficits 

hídricos sejam parte da dinâmica ambiental, podem ser interpretados como indicadores de 

períodos em que há menos água disponível em solo, dificultando o desenvolvimento das 

espécies vegetais. Os períodos com ocorrência de déficits hídricos considerados significativos 

estão elencados na tabela 10.  

                                                           
4 O balanço hídrico é um sistema contábil de entradas e saídas de água de determinado sistema 

baseado no princípio de conservação de massa. Dentre os modelos de balanço hídrico existente o mais 

conhecidos foi o proposto por Thornthwaite, em 1948, posteriormente modificado por Mather, em 

1955, que ficou conhecido como “Balanço Hídrico de Thornthwaite e Mather, 1955”. Neste modelo de 

balanço hídrico climatológico, o suprimento natural de água para o solo é simbolizado pela diferença 

entre os valores de precipitação e os valores da demanda hídrica atmosférica, simbolizada pela 

evapotranspiração potencial. Sendo assim, o balanço hídrico é capaz de fornecer estimativas da 

quantidade de água armazenada no solo, da evapotranspiração real, da deficiência hídrica e do 

excedente hídrico em diversas escalas de tempo (Sentelhas et. al, 1999).  

 



65 
 

  
 

Tabela 10 - Ocorrências de déficit hídrico entre 2001 e 2010 - Estação Meteorológica de 

Caçador, SC 

 

Fonte: Linheira et. al (2015) adaptada. 

Analisando os dados compilados na tabela 10, verifica-se que a ocorrência de períodos 

com déficit hídrico em solo ocorre sempre no primeiro semestre do ano. Destacam-se os 

meses de Fevereiro e Março de 2005, cujo déficit hídrico acumulado atingiu o valor de 

69,13mm, e dos meses de Março e Abril de 2009 com valores de 45,39mm. Linheira et. al 

(2015) utilizaram como capacidade máxima de armazenamento nos solos da área de estudo o 

valor de 60mm, valor que corresponde à tipologia dos solos da região Oeste de Santa 

Catarina. Sendo assim, verifica-se que nos episódios de 2005 e 2009 os déficits hídricos 

foram bastante significativos, sendo que no primeiro caso foi excedida a capacidade máxima 

de armazenamento do solo.  

A ocorrência destes períodos com significativos valores de déficit hídrico em solo traz 

uma série de implicações para a vegetação nativa e especialmente para os cultivos agrícolas 

da área de estudo, especialmente ao milho e a soja, que representam as maiores áreas 

plantadas dentre os cultivos da região (CEPA/EPAGRI, 2015).  

2004 Déficit hídrico em mm (-)

Março 16,15

Abril 4,87

Acumulado 21,02

2005

Fevereiro 34,56

Março 34,57

Acumulado 69,13

2006

Abril 7,68

Maio 7,83

Junho 9,1

Acumulado 24,61

2007

Fevereiro 0,83

Março 14,56

Acumulado 15,39

2008

Março 5,97

Abil 11,51

Acumulado 17,48

2009

Março 22,66

Abril 22,73

Acumulado 45,39

Déficit hídrico obtido a partir da aplicação do 

Balanço Hídrico Climatológico Sequencial (2001 - 

2010) para estação meteorológica em Caçador/SC



66 
 

  
 

Dados do CEPA/EPAGRI (2015) acerca dos períodos de desenvolvimento das 

espécies citadas anteriormente apontam que o cultivo do milho tem o seu ciclo iniciado entre 

Julho e Outubro com o plantio. Posteriormente, entre os meses de Novembro e Janeiro ocorre 

a etapa de florescimento, seguida pelo crescimento do grão até a colheita no mês de Abril. No 

que tange à disponibilidade de água para esta espécie durante seu desenvolvimento, a 

EMBRAPA (2006) indica que “dois dias de estresse hídrico no florescimento diminuem o 

rendimento em mais de 20%, quatro a oito dias diminuem em mais de 50%”. Além do período 

de florescimento, EMBRAPA (2006) considera ainda que os períodos de fertilização e de 

enchimento dos grãos como períodos críticos à restrição hídrica podem causar perdas nas 

produções.  

Já para a soja, os dados do CEPA/EPAGRI apontam que seu ciclo de cultivo tem 

início entre Outubro e Dezembro com a realização dos plantios. O florescimento ocorre entre 

Dezembro e Março, sendo a colheita realizada até o mês de Maio. Ao analisar a necessidade 

de água da espécie em seu desenvolvimento, EMBRAPA (2007), indica a existência de dois 

períodos críticos, o de germinação, onde a soja precisa absorver, no mínimo, 50% do seu peso 

em água, e a fase de enchimento dos grãos que ocorre durante a floração.  

Ante o exposto, verifica-se que pelo menos para as duas principais culturas da região, 

soja e milho, os meses de Verão e Outono representam períodos em que as espécies 

apresentam maior sensibilidade às variações de disponibilidade hídrica do ambiente. Sendo 

assim, qualquer diminuição significativa em termos de pluviosidade pode causar a frustração 

das safras, implicando em danos socioeconômicos consideráveis aos municípios afetados, 

cuja recorrência pode prejudicar o desenvolvimento local e até mesmo regional.   

4.2 IMAGENS NDVI E DEVIATION NDVI 

Seguindo a apresentação dos resultados, passa-se aos obtidos a partir do 

processamento das imagens NDVI, cuja discussão integrará também os dados acerca das 

decretações de situação de emergência abordadas anteriormente.  
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Sendo assim, apresentam-se os resultados referentes aos dados NDVI brutos, isto é, 

sem a aplicação do modelo estatístico Deviation NDVI. A figura 22 mostra o comportamento 

dos valores médios das imagens para todo o período estudado.  

 

Figura 22 - Valor médio dos pixels nas imagens NDVI entre 2001 - 2010 

 

 

Observando a figura 22, verifica-se o comportamento sazonal do NDVI em função dos 

meses do ano, sendo os maiores valores registrados no Verão, e os menores valores são 

registrados no Inverno. A partir destes dados, foi gerado o gráfico representado na figura 22, 

com o comportamento médio anual do NDVI no período estudado. 

 

Figura 23 – Média mensal – 2001 - 2010 (valor médio dos pixels) 
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A figura 23 mostra com clareza as variações do NDVI médio em função dos meses do 

ano, sendo Fevereiro o mês com registro dos maiores valores e Agosto o mês de registro com 

os menores valores. Esse comportamento está relacionado com os diferentes níveis de 

insolação durante as estações do ano, sendo a atividade da vegetação mais intensa nos meses 

de verão e menos intensa nos meses de inverno.  

Ainda que forneça boas informações sobre a dinâmica natural anual, os dados brutos 

de NDVI não conseguem identificar os períodos de anomalia, isto é, quando se registram 

valores que perpassam o desvio padrão da curva de longo prazo (série histórica). Exatamente 

por este motivo, o modelo estatístico Deviation NDVI foi aplicado na tentativa de identificar 

estes períodos de anomalia.  

Os resultados obtidos com o processamento das imagens NDVI e a aplicação do 

modelo estatístico Deviation NDVI, possibilitaram, além da obtenção de produtos 

cartográficos, a construção de tabelas e gráficos que facilitam a interpretação das informações 

de interesse.  Portanto, serão apresentados os dados Deviation NDVI, já reclassificados de 

acordo com o método proposto, em formas de tabela, a fim de evitar a apresentação de 120 

imagens referentes ao produto gerado. Posteriormente, serão apresentados os gráficos 

mostrando o comportamento da principal classe de interesse, e por último, os produtos 

cartográficos gerados.   

A tabela 11 traz o percentual de pixels classificados em cada uma das classes para 

cada um dos meses da série histórica utilizada. A apresentação destes dados em termos 

percentuais visa facilitar sua compreensão, no entanto, consta na sessão “Apêndice” a planilha 

com a quantidade de pixels em cada classe bem como todas as imagens Deviation NDVI 

geradas. 
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Tabela 11 - Percentual de pixels por classes 

 

Como o interesse deste trabalho está direcionado para as situações de deficiência 

hídrica, representados pelas classes seca extrema e seca moderada, optou-se pela construção 

de gráficos para a classe da seca moderada, uma vez que se considerou como mais 

representativa dos períodos de deficiência hídrica, por apresentar uma frequência muito mais 

2001 Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

seca extrema 1,17 0,37 0,15 0,21 0,21 0,20 0,27 0,06 0,04 0,09 0,10 0,20

seca moderada 5,65 3,22 2,80 5,28 3,91 7,25 12,26 3,93 15,59 23,05 3,20 9,63

normal 90,17 96,04 96,26 93,30 92,61 90,55 85,89 93,52 83,45 75,86 94,14 89,58

ótimo 3,01 0,37 0,79 1,20 3,26 2,00 1,59 2,50 0,92 1,00 2,56 0,59

2002 Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

seca extrema 0,48 0,10 0,19 0,17 0,05 0,12 0,25 0,17 0,00 0,02 0,11 0,44

seca moderada 9,34 4,33 4,47 6,74 1,93 2,55 4,90 3,75 3,83 18,47 4,23 4,85

normal 89,08 95,38 95,01 92,04 94,12 94,18 93,15 94,44 93,30 80,51 94,82 92,56

ótimo 1,09 0,19 0,33 1,06 3,91 3,15 1,71 1,63 2,87 1,00 0,83 2,16

2003 Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

seca extrema 0,19 0,10 0,14 0,07 0,14 0,22 0,20 0,17 0,05 0,09 0,26 0,53

seca moderada 3,47 2,07 2,73 3,84 7,19 7,08 11,86 3,75 4,12 3,42 13,74 10,40

normal 95,45 97,65 96,66 95,53 91,95 91,64 87,24 94,44 90,34 86,29 85,57 88,51

ótimo 0,89 0,18 0,48 0,56 0,72 1,06 0,70 1,63 5,49 10,21 0,43 0,56

2004 Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

seca extrema 0,12 0,04 0,07 0,08 0,15 0,33 0,26 0,23 0,04 0,05 0,01 0,03

seca moderada 4,30 6,51 13,69 5,45 4,06 9,79 11,82 10,87 12,97 11,88 4,28 7,03

normal 94,53 93,34 86,00 94,02 94,76 89,22 87,37 88,26 85,38 84,51 82,22 90,78

ótimo 1,05 0,10 0,23 0,46 1,03 0,66 0,55 0,64 1,62 3,56 13,49 2,16

2005 Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

seca extrema 0,13 0,14 0,19 0,17 0,12 0,22 0,16 0,25 0,00 0,04 0,11 0,21

seca moderada 11,43 33,81 43,46 7,80 4,78 5,65 5,91 7,18 2,34 17,76 9,26 21,50

normal 88,27 65,99 56,31 91,86 94,23 92,20 93,04 91,85 94,26 79,12 90,26 78,09

ótimo 0,17 0,07 0,05 0,17 0,87 1,93 0,90 0,73 3,40 3,07 0,36 0,21

2006 Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

seca extrema 0,10 0,13 1,94 0,03 0,06 0,10 0,07 0,19 0,06 0,18 0,18 0,89

seca moderada 15,69 5,33 10,75 6,31 12,84 12,50 8,68 15,29 3,04 8,52 10,15 11,69

normal 84,00 94,29 87,09 93,30 86,63 86,84 90,58 84,04 93,66 89,20 89,19 86,51

ótimo 0,21 0,25 0,23 0,37 0,47 0,56 0,68 0,49 3,24 2,10 0,47 0,91

2007 Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

seca extrema 0,12 0,05 0,05 0,04 0,11 0,18 0,23 0,31 0,03 0,08 0,04 0,12

seca moderada 2,56 3,58 3,24 4,65 5,82 14,79 12,16 17,52 3,88 34,70 2,35 9,35

normal 96,84 96,15 96,25 94,86 92,63 84,68 86,76 81,74 93,40 61,05 97,11 90,13

ótimo 0,49 0,21 0,46 0,45 1,44 0,36 0,85 0,43 2,69 4,17 0,50 0,40

2008 Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

seca extrema 14,22 0,09 0,06 0,18 0,11 0,34 0,20 0,13 0,09 0,09 0,46 0,15

seca moderada 38,15 4,35 4,64 11,88 12,47 21,17 9,18 2,69 27,43 17,03 11,62 13,64

normal 47,22 95,34 94,66 87,54 86,71 77,63 89,19 93,62 71,33 63,49 86,93 85,92

ótimo 0,41 0,21 0,63 0,40 0,71 0,86 1,43 3,56 1,15 19,39 0,99 0,29

2009 Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

seca extrema 0,14 0,12 0,03 0,06 0,23 0,32 0,60 0,31 0,13 0,12 0,14 0,12

seca moderada 4,48 3,75 1,92 18,97 28,82 20,39 19,59 6,77 36,71 14,57 4,89 3,56

normal 94,53 95,97 97,32 80,62 70,07 77,57 77,68 90,35 62,22 83,13 94,40 95,11

ótimo 0,85 0,16 0,72 0,35 0,89 1,73 2,13 2,57 0,94 2,19 0,57 1,20

2010 Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

seca extrema 0,47 0,19 0,17 0,22 8,71 0,50 0,45 0,70 0,10 0,10 0,23 0,29

seca moderada 5,57 6,02 8,47 10,18 45,08 8,65 7,45 13,83 11,29 16,62 9,95 5,18

normal 93,00 93,65 90,92 88,66 44,93 87,41 79,94 83,32 86,43 81,26 88,22 93,31

ótimo 0,95 0,14 0,45 0,94 1,27 3,44 12,15 2,14 2,17 2,02 1,59 1,22

Percentual de pixels por classe - Modelo Estatístico Deviation NDVI - Bacia do Rio do Peixe, SC



70 
 

  
 

alta do que a classe seca extrema. Os gráficos (figuras 23 a 33) permitem a verificação do 

comportamento anual da classe seca moderada, facilitando a comparação entre os diferentes 

anos da série histórica.  

Além disso, foi incluído nos gráficos um eixo secundário com o número de 

decretações de situação de emergência registrado em cada mês, com o intuito de verificar a 

existência de correlação entre as variáveis. Nas figuras 24 até 33, a linha azul representa a 

classe seca moderada, enquanto que as colunas em laranja representam a quantidade de 

decretações de situação de emergência emitidas pelos municípios da área de estudo.  

Figura 24 – Variação percentual da classe seca moderada em 2001. 

 

Figura 25 - Variação da classe seca moderada em 2002 (quantidade de pixels). 
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Figura 26 - Variação da classe seca moderada em 2003 (quantidade de pixels). 

 

Figura 27 - Variação da classe seca moderada em 2004 (quantidade de pixels). 

 

Figura 28- Variação da classe seca moderada em 2005 (quantidade de pixels). 
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Figura 29 - Variação da classe seca moderada em 2006 (quantidade de pixels). 

 

Figura 30 - Variação da classe seca moderada em 2007 (quantidade de pixels). 

 

Figura 31 - Variação da classe seca moderada em 2008 (quantidade de pixels). 
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Figura 32 - Variação da classe seca moderada em 2009 (quantidade de pixels). 

 

Figura 33 - Variação da classe seca moderada em 2010 (quantidade de pixels). 
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período de três meses, os valores da classe seca moderada acumulam valores mais 

significativos em 2002 e 2006, fato que pode explicar os quadros de decretação de situação de 

emergência. 

  No tocante às discrepâncias, destacam-se os períodos de Maio de 2010 (figura 33), 

Setembro de 2009 (figura 32), Janeiro de 2008 (figura 31), e Outubro de 2007 (figura 30), 

onde não houve registro de decretação de situação de emergência, embora a classe de seca 

moderada tenha atingido valores bastante significativos. É importante destacar, no entanto, 

que os meses imediatamente anteriores e posteriores aos citados não apresentam contagem de 

pixel na classe seca moderada significativa. Neste sentido, as alterações causadas pela 

deficiência hídrica durante apenas um mês possivelmente não foram suficientes para que se 

fossem registrados danos significativos em alguma atividade humana, não gerando, portanto, 

a situação de emergência. .  

  É importante destacar que existem períodos com alta contagem de pixels na classe 

seca moderada sem a existência de decretações de emergência. Todavia, não existem períodos 

com concentração de decretações de situação de emergência em períodos que a classe seca 

moderada encontra-se reduzida. Depreende-se, portanto, que, do ponto de vista da vegetação, 

as decretações de situação de emergência refletem uma condição adversa, com menor 

disponibilidade de água no ambiente.   

Cabe ainda destacar, com base na tabela 11, a classe seca extrema no período de 

Janeiro de 2008, cuja contagem atingiu 13.638 pixels (14,22%), que apresenta valor 

discrepante em comparação aos demais valores desta classe na série histórica. Estes valores 

podem estar relacionados a uma situação real da condição da vegetação, porém tendo ocorrido 

apenas durante um mês não foi suficiente para gerar danos e situação de emergência, ou pode 

estar relacionada com alguma falha no momento da aquisição do dado.  

Outra discrepância bastante evidente ocorreu no mês de Outubro dos 10 anos 

analisados, que mesmo com a classe seca moderada atingindo valores bastante significativos, 

não há registro de decretação de situação de emergência para este mês em nenhum ano da 

série histórica. Possivelmente, este fato está relacionado com os cultivos agrícolas da região, 

que são mais sensíveis às situações de deficiência hídrica que ocorrem no primeiro semestre. 

Em boa verdade, para a soja e milho o mês de Outubro representa o início do período 

produtivo, com a realização do plantio. Neste sentido, é possível que o plantio tenha sido 

adiado em função da falta de chuvas, não implicando, portanto, na frustração da safra e na 

consequente ocorrência de danos.  
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Outra possibilidade para a ocorrência de valores discrepantes é a influência de nuvens 

ou a ocorrência de ruídos no momento de aquisição dos dados orbitais.  

Os dados obtidos nesta pesquisa corroboram com os dados obtidos por Sousa Júnior 

et. al (2010), que estudaram a seca em toda a região Sul do Brasil a partir de dados espectrais 

por meio da aplicação do EVI - Enhanced Vegetation Index, índice que também é construído 

a partir da resposta espectral da vegetação. Sousa Júnior et. al (2010) evidenciaram como os 

períodos com maiores anomalias negativas, que representariam a seca neste caso, o Verão de 

2005 e a Primavera de 2009, em que inserem-se, respectivamente, o mês de Fevereiro e o mês 

de Maio. Outro ponto do estudo de Sousa Júnior et al. (2010) corroborado pela presente 

pesquisa é a evidenciação de que os eventos de seca em Santa Catarina ocorreram, para o 

período compreendido entre 2001 e 2009, apenas durante duas estações do ano: Verão e 

Outono.  

Sobre as discrepâncias evidenciadas nesta pesquisa, a pesquisa de Souza Júnior et. al 

(2010) não apresentou resultados similares, isto é, não foram observadas anomalias 

significativas para os anos de 2008 e 2007. Estas diferenças podem estar relacionadas à 

utilização de dois índices distintos, o NDVI neste trabalho e o EVI em Sousa Júnior et. al 

(2010), 

Como as chuvas são parte fundamental da dinâmica que estabelece as situações de 

decretação de emergência em decorrência das secas, torna-se pertinente comparar alguns 

dados desta pesquisa com outros obtidos por Spinelli (2012), que estudou as secas na Bacia 

do Rio do Peixe com base em dados meteorológicos, utilizando, dentre outras, a técnica dos 

quantis. Os dados processados por Spinelli (2012) foram classificados em cinco categorias 

relacionadas à quantidade de chuva: muito pouco chuvoso, pouco chuvoso, normal, chuvoso e 

muito chuvoso.  

A tabela 12 integra resultados de Spinelli (2012) com resultados desta pesquisa, em 

que foi possível perceber que a grande maioria das decretações de situação de emergência foi 

registrada em meses classificados como pouco chuvosos e muito pouco chuvosos. A tabela 

traz ainda, em percentual, a área da bacia na classe seca moderada para cada um dos meses 

discriminados, evidenciando a relação entre a queda nos valores de chuva com o aumento da 

área classificada como seca moderada. 
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Tabela 12 – Classificação mensal da quantidade de chuva para os períodos com decretações de 

situação de emergência  

 

 

4.3  MATERIAL CARTOGRÁFICO 

 

A partir dos primeiros resultados obtidos, isto é, da verificação dos períodos com 

ocorrência de Decretação de Situação de Emergência e dos dados do modelo estatístico 

Deviation NDVI reclassificados, foi gerado uma série de produtos cartográficos.   

Os produtos cartográficos foram gerados com o intuito de fornecer uma visão sinótica 

de cada um dos quadros de seca que ocorreram na área de estudo. Como as decretações de 

situação de emergência concentram-se, na maioria dos casos, em dois meses, os materiais 

cartográficos foram gerados para um período de quatro meses, englobando o mês anterior e o 

posterior aos decretos.  Com isso, busca-se evidenciar o início e o fim dos períodos de seca, 

além de espacializar a sua ocorrência na área da bacia.  

A documentação cartográfica foi construída para seis períodos, listados a seguir:  

a) Janeiro a Abril de 2002; 

b) Maio a Agosto de 2002; 

c) Janeiro a Abril de 2004; 

d) Janeiro a Abril de 2005; 

e) Abril a Julho de 2006; 

f) Março a Junho de 2009.  

Ano Mês
Quantidade decretações 

(municípios)

Classificação quantidade chuva 

mensal (Spinelli, 2011)

% área da bacia na 

classe seca 

moderada

Jan 12 Pouco chuvoso 9,34

Fev 1 Pouco chuvoso 4,33

Abr 1 Normal 6,74

Jul 8 Normal 4,90

Ago 1 Chuvoso 3,75

Fev 4 Pouco chuvoso 6,51

Mar 15 Muito Pouco Chuvoso 13,69

Jan 7 Normal 11,43

Fev 15 Muito Pouco Chuvoso 33,81

Mar 3 Pouco chuvoso 43,46

Jan 4 Normal 15,69

Mai 16 Muito Pouco Chuvoso 12,84

Abr 8 Muito Pouco Chuvoso 18,97

Mai 12 Chuvoso 28,82

2002

2004

2005

2006

2009
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4.3.1 Ano de 2002 

 

O ano de 2002 apresentou dois períodos com registros de Decretações de Situação de 

Emergência, no Verão, com destaque ao mês de Janeiro e no Outono, com destaque ao mês de 

Julho.  

Conforme pode ser observado na figura 34, em nenhum dos quatro meses 

representados graficamente as classes seca extrema e moderada atingem grandes áreas na 

bacia. Em Dezembro de 2001 a classe seca moderada representou 9,63% da área da bacia, 

enquanto que a classe seca extrema representou 0,2%. Em Janeiro de 2002, a classe seca 

moderada sofreu uma pequena redução, representando 9,34% da bacia, enquanto que a classe 

seca extrema sofreu um pequeno acréscimo, representando 0,48% da área. No mês de 

Fevereiro, as classes seca moderada e seca extrema sofreram redução, representando 

respectivamente 4,33% e 0,10% da área de estudo. No mês de Março as duas classes 

praticamente permaneceram iguais, representando 4,47% e 019%.  

Com base na figura 34, depreende-se que o quadro de seca que ocorreu na área de 

estudo foi brando. Este fato é comprovado pelo baixo percentual das classes seca extrema e 

moderada no período representado, bem como pela decretação de situação de emergência por 

apenas 12 municípios. Do ponto de vista da distribuição espacial dos pixels na classe seca 

moderada e extrema, não é possível identificar na imagem algum tipo de concentração, 

estando estes pixels distribuídos por toda área da bacia.   

O mapa representado na figura 35 exibe o segundo período com registros de 

decretações de situação de emergência no ano de 2002, concentradas no mês de Julho, 

também representa um quadro de seca branda. Apenas 8 municípios efetuaram a decretação, 

sendo 7 no mês de Julho e 01 no mês de Agosto. No entanto, do ponto de vista das classes que 

representam à seca, os percentuais obtidos no mês de Julho foram mais altos do que os 

registrados para os meses do primeiro período de ocorrências de 2002 (Janeiro e Fevereiro). 

Em Julho, a classe seca extrema representou 0,27% da área de estudo, enquanto que a classe 

seca moderada representou 12,26%.  No mês de Junho, a classe seca moderada foi registrada 

em apenas 1,93% da área, enquanto a classe seca extrema 0,12%. Neste período também não 

foi possível identificar alguma área da bacia com concentração de pixels representantes das 

classes seca extrema e seca moderada. 
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Figura 34 – Integração de dados Deviation NDVI e Decretações de Situação de Emergência (2002) 
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Figura 35 - Integração de dados Deviation NDVI e Decretações de Situação de Emergência (2002) 
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4.3.2 Ano de 2004 

 

O ano de 2004 apresentou apenas um período com registros de Decretação de Situação 

de Emergência em função das secas.  

No período de 2004 o quadro sinótico da seca é evidente ao se observar na figura 36 o 

comportamento das classes seca moderada e seca extrema e das decretações de situação de 

emergência no período representado. Inicialmente, no mês de Janeiro representaram, 

respectivamente, 4,30 e 0,12% da área de estudo. Posteriormente, em Fevereiro, a classe seca 

moderada sofreu um acréscimo, aumentando para 6,51% da área, enquanto que a classe 

extrema foi reduzida para 0,04%. Em Fevereiro foram registradas também 04 decretações de 

situação de emergência.  

Em Março, conforme pode ser observado no mapa 36, há um aumento expressivo 

tanto nas classes que representam a seca quanto no número de decretações de situação de 

emergência. A classe seca moderada praticamente dobrou, representando 13,69%, enquanto a 

classe seca extrema representou 0,07%. Neste mesmo mês, 15 municípios efetuaram a 

decretação de situação de emergência, totalizando 19 no período. Já em Abril, as classes que 

representam a seca reduziram para 0,08% para a seca extrema e 5,45% para a seca moderada 

e nenhuma decretação de situação de emergência foi efetuada. 
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Figura 36 - Integração de dados Deviation NDVI e Decretações de Situação de Emergência (2004) 
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4.3.4 Ano de 2005  

 

Dos períodos representados cartograficamente, os meses de Fevereiro e Março de 

2005 apresentaram o quadro mais severo de seca com base no modelo estatístico Deviation 

NDVI reclassificado. A figura 36 evidencia bem o quadro sinótico do fenômeno no período 

representado.  

Em Janeiro, a classe seca moderada representou 11,43% da área de estudo, enquanto a 

classe seca extrema representou 0,13%. Para este mesmo mês foram registradas ainda 07 

decretações de situação de emergência. No mês seguinte houve um aumento significativo na 

classe seca moderada, que saltou para 33,81% da área de estudo. Foram registradas ainda em 

Fevereiro, 15 decretações de situação de emergência.  

Em Março, a classe seca moderada aumentou novamente, atingindo 43,46% da área de 

estudo, enquanto a seca extrema sofreu um pequeno acréscimo, atingindo 0,19%. Outros 03 

municípios efetuaram a decretação de situação de emergência em Março, sendo que, somado 

aos registros de Janeiro e Fevereiro, todos os municípios da área de estudo efetuaram a 

decretação. Com base nos dados do Deviation NDVI e das Decretações pode-se afirmar que o 

quadro de seca estabelecido no Verão de 2005 foi o mais severo dentre a série histórica 

estudada. 
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Figura 37 - Integração de dados Deviation NDVI e Decretações de Situação de Emergência (2005) 
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4.3.5 Ano de 2006 

 

O ano de 2006 apresentou dois períodos com registros de decretação de situação de 

emergência, o primeiro no mês de Janeiro com 04 decretações e o segundo em Maio, com 16 

decretações. Para o primeiro período não foi elaborado material cartográfico, uma vez que um 

número muito pequeno de municípios efetuou a decretação naquele mês.  

Para o período do mês de Maio, o mapa 38 evidencia um quadro de seca não tão 

severo quanto o ocorrido em 2005, porém mais severo do que os ocorridos em 2002 e 2004.  

Do ponto de vista das classes que representam a seca, em Abril a classe seca extrema 

apresentava um valor de 0,03% e a seca moderada 6,31%. Neste mês não foi registrada 

nenhuma decretação de situação de emergência. Posteriormente, em Maio, a classe seca 

moderada aumentou para 12,84%, enquanto a classe seca extrema aumentou para 0,06%. Em 

Maio, 16 municípios efetuaram a decretação de situação de emergência em decorrência da 

seca.  

Em Junho a classe seca extrema sofreu um acréscimo pequeno, passando a representar 

0,10% da área de estudo, enquanto que a classe seca moderada permaneceu praticamente 

estável, com 12,50%. Apesar da classe seca moderada permanecer estável, não foram 

registradas outras decretações de situação de emergência. Em Julho as classes que 

representam a seca sofreram redução, onde a classe seca moderada representou 0,07% da 

área, enquanto a seca moderada representou 8,68%.  Neste mês também não houve registro de 

decretações de situação de emergência. 
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Figura 38 - Integração de dados Deviation NDVI e Decretações de Situação de Emergência (2006) 
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4.3.6 Ano de 2009 

 

O ano de 2009 apresentou apenas um período com registros de decretação de situação 

de emergência, nomeadamente os meses de Abril e Maio. O quadro sinótico da seca também é 

evidente para este período, conforme pode ser observado na figura 39. 

No mês de Março deste ano as classes seca moderada e seca extrema apresentaram 

valores bem reduzidos, respectivamente, 1,92 e 0,03% e não houve decretação. Já no mês de 

Abril, a classe seca moderada saltou para 18,97%, enquanto a classe seca extrema aumentou 

para 0,06%. Neste mesmo mês 8 municípios efetuaram a decretação de emergência.  

 Em Maio, a classe seca moderada sofreu outro aumento significativo, atingindo o 

valor de 28,82%, enquanto a classe seca extrema subiu para 0,23%. Em Maio outros 11 

municípios da área de estudo efetuaram a decretação de situação de emergência. No mês 

seguinte não houve nenhuma decretação de emergência, a classe seca moderada reduziu para 

20,39%, enquanto que a classe seca extrema ampliou para 0,32%.   

 Com base nas classes que representam a seca, o quadro de 2009 só foi menor do que o 

ocorrido em 2005, ou seja, foi mais intenso do que os registrados em 2002, 2004 e 2006.   
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Figura 39 - Integração de dados Deviation NDVI e Decretações de Situação de Emergência (2009) 
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5 CONCLUSÕES 

Entre os anos de 2001 e 2010, os municípios inseridos na Bacia do Rio do Peixe 

emitiram 107 decretos de situação de emergência em decorrência das secas. O fenômeno tem 

sido recorrente na bacia, fato comprovado pela existência de municípios que efetuaram até 

seis decretações neste período. Além disso, todos os municípios efetuaram a decretação de 

situação de emergência neste período por, no mínimo, duas vezes.  

Outro ponto que merece destaque é a concentração de 91% dos 107 decretos de 

situação de emergência nos meses de Verão e Outono. Conforme discutido neste trabalho, a 

concentração de registro nos meses de Verão e Outono está possivelmente relacionada com o 

ciclo agrícola das principais espécies cultivadas na área de estudo, nomeadamente o milho e a 

soja, onde o Verão e Outono correspondem a períodos críticos de seu desenvolvimento no que 

diz respeito à disponibilidade hídrica no ambiente, enquanto o Inverno e a Primavera não 

constituem período críticos no desenvolvimento destas espécies.  

Nestes períodos com concentração de decretos de situação de emergência, os dados 

Deviation NDVI indicaram uma queda na produção de fitomassa vegetal, indicando a 

ocorrência de um período de deficiência hídrica no ambiente. É importante ressaltar que 

também foram evidenciados, com base nas imagens Deviation NDVI, outros períodos em que 

a vegetação apresentou uma situação de estresse hídrico, mas com ausência de decretos de 

situação de emergência. 

Neste sentido, depreende-se que as imagens Deviation NDVI possuem a capacidade de 

caracterizar a ocorrência de secas enquanto perigo natural (natural hazard). Nem sempre a 

ocorrência do perigo natural resulta na ocorrência de um desastre, uma vez que, para isso, 

existe a necessidade de registros oficiais que indiquem a existência de danos 

socioeconômicos.  

Sendo assim, com base nas imagens Deviation NDVI foi possível identificar 

ocorrência deste perigo natural nos seguintes períodos, classificado em intensidade crescente 

(com base na classe seca moderada): Outono de 2002, Verão de 2002, Verão de 2004, Outono 

de 2006, Verão de 2006, Outono de 2009, Verão de 2008, Verão de 2005 e Outono de 2010. É 

importante ressaltar que, diante da concentração de 91% dos decretos de situação de 

emergência nos Verões e Outonos, não foi considerado como perigo natural os momentos em 

que a classe seca moderada atinge valores significativos.  

Enquanto os dados Deviation NDVI podem ser utilizados para caracterização da seca 

enquanto perigo natural, os decretos de situação de emergência refletem a real ocorrência de 
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danos socioeconômicos, caracterizando o quadro de desastre natural. Neste sentido, 

depreende-se que a potencialidade de danos relacionados à ocorrência do perigo natural foi 

materializada em 2002, 2004, 2005, 2006, 2009.  Ao se comparar a quantidade de municípios 

afetados em cada um destes episódios, o Verão de 2005 apresentou o quadro mais severo, 

seguido pelo Outono de 2009, Verão de 2006, Verão de 2004, Outono de 2006, Verão de 

2002 e Outono de 2002.  

As secas (desastres) que afetaram a área de estudo foram  reflexo não só de uma 

condição ambiental adversa, como mostram os dados NDVI, mas também de outros fatores 

socioeconômicos relacionados às especificidades das atividades agropecuárias desenvolvida 

pelos municípios da área de estudo. 

Considera-se, portanto, o método aplicado como eficiente para caracterização, 

espacialização e classificação da magnitude das secas enquanto perigo natural. A 

identificação da ocorrência do perigo natural permitiu avaliar se os decretos de situação de 

emergência realmente tiveram como componente à ocorrência de um período adverso do 

ponto de vista da disponibilidade hídrica no ambiente. 

Diante dos resultados obtidos, avalia-se que o uso de imagens NDVI, neste caso 

específicos derivadas do sensor MODIS, é adequado ao monitoramento das secas enquanto 

perigo natural. O monitoramento destes eventos é importante no que diz respeito à 

implementação de ações que visem o enfrentamento dos potenciais danos que estão 

associados aos eventos.   

Recomenda-se a realização de pesquisa semelhante com a utilização de dados 

oriundos de outros sensores. Além disso, recomenda-se a utilização de outros índices de 

vegetação com o objetivo de testar qual índice possui melhor  resposta às características da 

área de estudo.  
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APÊNDICE 

 

  

2001 Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

seca extrema 1122 350 140 204 203 192 255 57 37 90 92 191

seca moderada 5417 3086 2682 5067 3750 6951 11754 3764 14950 22101 3069 9232

normal 86458 92091 92302 89462 88803 86827 82353 89672 80017 72737 90271 85893

ótimo 2889 359 762 1153 3130 1916 1524 2393 882 958 2454 570

2002 Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

seca extrema 465 97 179 159 45 111 235 162 2 22 109 418

seca moderada 8958 4156 4289 6458 1848 2446 4695 3598 3669 17707 4059 4648

normal 85418 91453 91099 88251 90246 90309 89316 90559 89462 77196 90918 88749

ótimo 1045 180 319 1018 3747 3020 1640 1567 2753 961 800 2071

2003 Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

seca extrema 186 97 133 67 139 209 188 162 51 86 253 512

seca moderada 3329 1982 2617 3681 6896 6784 11375 3598 3955 3276 13178 9974

normal 91521 93635 92679 91602 88164 87872 83650 90559 86619 82736 82046 84866

ótimo 850 172 457 536 687 1021 673 1567 5261 9788 409 534

2004 Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

seca extrema 116 41 69 72 142 315 250 218 39 49 11 28

seca moderada 4127 6242 13129 5222 3897 9390 11334 10427 12434 11390 4100 6739

normal 90640 89503 82463 90150 90860 85551 83771 84626 81863 81031 78838 87050

ótimo 1003 100 225 442 987 630 531 615 1550 3416 12937 2069

2005 Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

seca extrema 128 130 185 166 114 210 149 236 4 40 107 197

seca moderada 10963 32415 41668 7476 4583 5414 5663 6880 2242 17030 8881 20612

normal 84636 63275 53989 88084 90353 88411 89212 88074 90384 75868 86549 74873

ótimo 159 66 44 160 836 1851 862 696 3256 2948 349 204

2006 Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

seca extrema 96 122 1859 25 59 97 66 178 57 170 174 851

seca moderada 15049 5115 10307 6052 12314 11983 8321 14664 2916 8165 9735 11208

normal 80540 90407 83504 89459 83064 83266 86850 80578 89810 85533 85525 82955

ótimo 201 242 216 350 449 540 649 466 3103 2018 452 872

2007 Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

seca extrema 111 49 45 37 110 168 216 293 30 80 43 114

seca moderada 2454 3434 3107 4458 5577 14180 11664 16804 3724 33268 2249 8966

normal 92853 92197 92290 90956 88822 81196 83189 78380 89553 58541 93117 86418

ótimo 468 206 444 435 1377 342 817 409 2579 3997 477 388

2008 Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

seca extrema 13638 87 58 171 101 325 193 124 84 87 440 140

seca moderada 36580 4175 4451 11396 11954 20298 8798 2583 26302 16332 11143 13079

normal 45277 91421 90769 83939 83147 74437 85522 89765 68397 60877 83353 82389

ótimo 391 203 608 380 684 826 1373 3414 1103 18590 950 278

2009 Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

seca extrema 136 114 28 61 219 304 579 297 129 112 135 119

seca moderada 4298 3597 1845 18191 27633 19550 18784 6489 35201 13969 4691 3412

normal 90641 92023 93320 77303 67183 74377 74480 86633 59658 79708 90515 91200

ótimo 811 152 693 331 851 1655 2043 2467 898 2097 545 1155

2010 Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

seca extrema 455 183 166 213 8351 479 434 674 100 99 225 279

seca moderada 5342 5774 8118 9757 43230 8297 7147 13260 10827 15933 9544 4969

normal 89174 89794 87175 85011 43085 83811 76652 79896 82876 77914 84589 89470

ótimo 915 135 427 905 1220 3299 11653 2056 2083 1940 1528 1168

Quantidade de pixels (reclassificação Dev. NDVI) - Bacia do Rio do Peixe, SC


