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A bacia hidrográfica do rio Pajeú, área objeto deste trabalho, está localizada na porção centro-ocidental do 
Estado de Pernambuco. É uma das bacias pernambucanas da vertente do Rio São Francisco e a mais extensa dentre as 
bacias hidrográficas do estado, com uma área de 16.685,65 km2, que corresponde a 17,02% da superfície estadual, 
segundo dados da Secretaria de Recursos Hídricos de Pernambuco. A área possui médias pluviométricas anuais 
inferiores a 800 mm, concentradas nos meses de fevereiro, março e abril, período no qual as precipitações representam 
até 70% do total anual e onde estão localizadas as nascentes dos primeiros formadores da rede hidrográfica. A forte 
dependência da agricultura em relação aos suprimentos sazonais (e irregulares) de chuva aliada à pressão dessa 
atividade e da pecuária sobre os recursos naturais (água, solo e cobertura vegetal) estão na base dos problemas 
socioambientais da bacia. Este trabalho apresenta o desenvolvimento de análise de sensibilidade ambiental a partir de 
cartas temáticas como base da análise visual e automática, em escala regional, do comportamento espacial com os 
índices: NDVI, NDWI e NDBI. Este trabalho faz parte do Projeto: TECNOLOGIAS SOCIAIS PARA GESTÃO E 
RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS NO ALTO TRECHO DA BACIA DO PAJEÚ – PERNAMBUCO, 
Proc. 562858/2010-5, do EDITAL MCT-INSA/CNPq/CT-Hidro/Ação Transversal N° 35/2010 Desenvolvimento 
Sustentável do Semiárido Brasileiro. Estas cartas são importantes para revelar os diferentes comportamentos espaciais 
da vegetação, em diferentes épocas do ano. Também podem indicar que a qualidade da água e a situação da cobertura 
vegetal possuem forte relação com a pluviometria e com uso e ocupação do solo.   Pode-se a partir dos dados de entrada 
obter respostas as questões: Quais as áreas mais degradadas? Ou como mais preservadas? Com base nas respostas a 
estas duas perguntas, poderemos mapear em três atlas (para 2011, 2012 e 2013) as áreas mais sensíveis a futuras 
degradações, as áreas mais resistentes (se houver), e as áreas onde o balanço NDVI/altitude e de sensibilidade ambiental 
regional a desmatamentos. Áreas com solos mais sujeitos a salinização (ou já salinizados), e as áreas com solos menos 
suscetíveis a salinização, formam uma tríade de sensibilidade ambiental (NDVI/altitude/suscetibilidade a salinização), 
tríade que contribui regionalmente para recomendar (nesta escala) diferentes manejos do solo e dos recursos hídricos. 
Os problemas com a contaminação da água e solo, os problemas com desmatamentos, todos medidos in locu (e cujos 
pontos de amostragem podem ser plotados nas cartas temáticas), fornecem maior precisão ao atlas regional de 
sensibilidade ambiental NDVI/altitude/tipo de solo. Os recursos hídricos considerados neste trabalho estão constituídos 
pelos corpos d’água superficiais e subterrâneos, ali, existentes. Incluem-se os reservatórios localizados no próprio rio 
Pajeú e nas sub-bacias de seus principais afluentes bem como os aquíferos (porosos e fissurais) e as fontes, olhos 
d’água, minações ou surgências situados no topo, na encosta ou no sopé das elevações. Foram estudadas as sub-bacias 
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dos riachos da Volta, São Pedro, das Batatas, Cachoeira Grande, Boa Vista ou Curral Velho, da Chinela e da Malhada. 
Nos diagnósticos realizados em campo no alto trecho do Rio Pajeú foram identificadas: Vegetação arbórea fechada, 
Vegetação arbustiva arbórea aberta, Vegetação arbustiva arbórea fechada e Mata ciliar. Já para os solos observaram-se 
três classes de solos predominantes: Neossolos, Luvissolos, Planossolos. São usados neste trabalho: as imagens do 
sensor indiano IRS-P6, as imagens OLI do Landsat8, imagens TM do Landsat5, dados do Zoneamento Ambiental de 
Pernambuco (ZAPE), cartas topográficas e, dados de campo. 


