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APRESENTAÇÃO
Apraz-me, sobremodo, apresentar o livro APLICAÇÕES AMBIENTAIS
BRASILEIRAS COM GEOPROCESSAMENTO E SENSORIAMENTO REMOTO. Faço
este prefácio na qualidade de aprendiz, pouco comum a prefaciador. Quem
prefacia geralmente tem a suposta capacidade e competência para julgar a obra
que está prefaciando e avalizá-la para o público alvo. Pode não ser o caso aqui.
Por se tratar de um livro de ciência e considerando que em ciência não há
autoridade, recorro a minha especialidade para tratar do tema.
A coleta de informações espaço-temporal dos recursos naturais é de
suma importância em diversas atividades de sociedades organizadas. Até
recentemente, essas informações eram feitas apenas em documentos e mapas
em papel, dificultando, portanto, uma análise que combinasse mapas e dados.
Com o desenvolvimento da tecnologia de informática, após a II Guerra Mundial,
tornou-se possível o armazenamento e representação dessas informações em
ambiente computacional, ensejando o aparecimento do Geoprocessamento.
O Geoprocessamento utiliza técnicas matemáticas e procedimentos
computacionais para tratar as informações espacial e temporal. Essa ferramenta
vem influenciando vertiginosamente as áreas de Recursos Naturais, Cartografia,
Energia, Comunicação, Transportes e Planejamentos Urbano e Regional. Devido
às dimensões continentais do Brasil, associada à carência de informações
ambientais adequadas para a tomada de decisões, o uso de Geoprocessamento
para o diagnóstico ambiental é quase impositivo.
Esta obra é uma coletânea de artigos de pesquisadores experientes e
renomados do Brasil que trata da Produtividade primária bruta, Diagnóstico da

vegetação e degradação da caatinga, Estimativa da evapotranspiração real por
imageamento de satélite, Coeficiente de cultivo, Absorção de carbono pela
vegetação da caatinga, Indicadores hídricos, Sistema de monitoramento por
satélite, Avaliação do uso consultivo de água doce, Secas e Estimativa da perda
de solo.
O organizador desta obra coletiva e andragógica é o prof. Dr. Bernardo
Barbosa da Silva, nosso colega na Unidade de Ciências Atmosféricas (UACA) do
Centro de Tecnologia e Recursos Naturais (CTRN) da Universidade Federal de
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Campina Grande (UFCG). O prof. Bernardo, pioneiro no uso do modelo SEBAL no
Brasil, tal qual a fênix arregimenta forças para transportar em voo mais uma
carga pesada. Publicar livro no nosso país não é uma tarefa fácil.
Por fim, o Geoprocessamento é uma ferramenta computacional que
apresenta um enorme potencial, principalmente se for baseado em tecnologias
de baixo custo. O organizador e os autores oferecem aos estudiosos do tema e
ao público em geral a oportunidade de conhecerem essa técnica aplicada aos
problemas ambientais. Divirtam-se.

Campina Grande, 1 de novembro de 2013.
Prof. Dr. Francisco de Assis Salviano de Sousa
UACA/CTRN/UFCG
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Capítulo 1

DETERMINAÇÃO DA PRODUTIVIDADE PRIMÁRIA BRUTA
DA BACIA DO TAPEROÁ-PB E PERÍMETRO IRRIGADO SÃO
GONÇALO-PB POR SENSORIAMENTO REMOTO
Bernardo Barbosa da Silva
Célia Campos Braga
Alexandra Chaves Braga

1. INTRODUÇÃO
Após a divulgação do IV Relatório do IPCC (IPCC, 2007) em fevereiro de
2007, o tema mudanças climáticas tem recebido da mídia e organismos
científicos de grande prestígio internacional grande destaque. Os gases do efeito
estufa – GEE resultantes de atividades humanas têm sido apontados como os
principais responsáveis pelas mudanças climáticas em curso no nosso planeta.
Embora não haja unanimidade no meio científico da responsabilidade das
emissões antrópicas, vários organismos internacionais têm apelado a diversos
líderes mundiais e chefes de estado para que sejam desprendidas ações que
objetivamente promovam diminuição das emissões dos GEE e, ao mesmo tempo,
para que se fomente o desenvolvimento de tecnologias de extração e
armazenamento do carbono atmosférico.
De acordo com as projeções de diversos modelos empregados pelo IPCC
as regiões semiáridas do planeta serão as mais afetadas pelas mudanças
climáticas. Nesse sentido, a Caatinga brasileira deve ser substancialmente afetada
por tais mudanças climáticas, se não bastassem as secas que recorrentemente se
abatem sobre esse importante bioma. Aliás, nos dois últimos anos a agricultura e
pecuária em grandes extensões do Nordeste brasileiro foram mais uma vez
submetidos às intempéries provocadas pela seca. Até mesmo as cidades
litorâneas foram duramente afetadas, como foi o caso da cidade do Recife que
chegou a adotar racionamento de água em diversos bairros, o que ocorreu até
poucos meses atrás.
A Caatinga é um bioma exclusivamente brasileiro, que cobre grande
2
parte do semiárido brasileiro, abrangendo uma área de 844.000 Km , o que
corresponde a 11% do território nacional. Essa região apresenta uma grande
9

diversidade de ambientes, que propicia uma rica biodiversidade, apresentando
muitas espécies endêmicas de alto valor biológico. Contudo, este bioma ainda é
pouco estudado, apesar de ser uma das regiões semiáridas mais populosas do
planeta, abrigando mais de 27 milhões de pessoas (PAN-Brasil, 2004). Nas áreas
do semiárido brasileiro que reúnem condições para a prática da agricultura
irrigada (solo adequados e disponibilidade hídrica), a produtividade das culturas
alcança altos padrões. No entanto, o papel da Caatinga e das áreas irrigadas no
que concerne ao sequestro e fixação de carbono é ainda muito pouco estudado.
As instituições de ensino e pesquisa, além das agências estaduais e
federais de fomento à pesquisa, precisam efetivamente disponibilizar mais
recursos para que as possíveis alternativas de exploração sustentável dos
recursos naturais da caatinga sejam efetivamente identificadas. Dessa maneira,
poderá ser promovido o desenvolvimento de técnicas sustentáveis de exploração
desse bioma de modo a propiciar a geração de emprego e renda para os milhões
de habitantes do nosso semiárido. De outro modo, os habitantes da Caatinga se
veriam compelidos a continuar com o uso indiscriminado dos seus recursos
naturais. Concorre para esse estado de coisas, o baixo nível cultural e de renda
das populações sertanejas, apontados como fatores determinantes do
desequilíbrio ambiental, indutores de processos de desertificação de muitas das
regiões semiáridas brasileiras (Sampaio et al., 2003; Oliveira-Galvão & Saito, 2003;
Sarmento, 2005).
No campo da pesquisa climática, ainda não se conhece satisfatoriamente o
papel da Caatinga no processe de estocagem e sequestro do carbono
atmosférico. As técnicas consagradas de levantamento da quantidade de
carbono presente na atmosfera, e também daquele fixado pela vegetação, são de
custos elevados e somente recentemente começaram a ser efetivadas as
primeiras medições no Semiárido brasileiro.
Existem diversos métodos destinados à quantificação do carbono estocado
na vegetação (Gallon et al., 2006; Lefsky et al., 2005; Santos & Costa, 2003),
dentre os quais se destaca a técnica da covariância de vórtices turbulentos, muito
empregada para quantificar o fluxo de CO 2 em diversos ecossistemas florestais
(Falge et al., 2002; Baldocchi, 2003; Aguiar et al., 2006; Oliveira et al., 2006;
Kirschbaum et al., 2007; Beer et al., 2010; Cabral et al., 2011). Esta técnica goza de
grande prestígio junto à comunidade científica, mas como já mencionado acima,
seu custo e operacionalidade muitas vezes se apresentam proibitivos para vários
grupos de pesquisa nos países em desenvolvimento. Outra questão que restringe
o uso de tal técnica é a sua representatividade, que cobre apenas alguns
quilômetros quadrados, salvo nos casos de áreas extensas e homogêneas. Nesse
sentido, os métodos que empregam o sensoriamento remoto (Wu et al., 2009;
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Zhao et al., 2005; Xiao et al., 2004; Sims et al., 2008; Gitelson et al., 2008; Hilker et
al., 2008; Li et al., 2007; Turner et al., 2006; Kalfas et al., 2011) apresentam como
grande vantagem a ampla cobertura espacial, baixo custo e maior
operacionalidade. Muitas dessas técnicas se fundamentam no conceito de
eficiência de uso da luz - LUE (do inglês Light Use Efficiency) proposto por
Monteith (1972). A sua aplicação prática resultou de grande contribuição dada
por Field et al. (1995) e, mais recentemente, Bastiaanssen & Ali (2003) e Silva et
al. (2013) apresentaram contribuição significativa ao empregar o conceito de
fração evaporativa com vistas a contabilizar o fator água no processo de fixação
do carbono por parte da vegetação. Um dos grandes problemas associados com
o emprego de tais técnicas reside na identificação da eficiência de uso da luz por
parte da Caatinga, vez que o seu conhecimento tem sido determinado para
culturas agrícolas de grande apelo econômico.
Diversos sensores orbitais têm sido empregados na determinação da Gross
Primary Production - GPP, destacando-se dentre os mesmos, o ETM+ do Landsat
7 (Gitelson et al., 2008), o TM – Landsat 5 (Silva et al., 2013), o Moderate
Resolution Imaging Spectroradiometer – MODIS (Running et al., 2004; Sakamoto
et al., 2011) e o Advanced Very High Resolution Radiometer – AVHRR (Kitamoto
et al., 2007). Com o lançamento do Landsat 8 em fevereiro deste ano, mais dois
importantes sensores (OLI e TIRS) se encontram em operação e devem contribuir
substancialmente para o monitoramento de diversas variáveis biofísicas, como os
índices de vegetação, temperatura da superfície, albedo e a GPP.
Muitos modelos da GPP baseados em sensoriamento remoto se
fundamentam no relacionamento entre a eficiência de uso da luz – ε e a radiação
fotossinteticamente ativa absorvida pela vegetação - RFAA. Um dos maiores
desafios no uso de tais modelos consiste em se obter “ε” numa grande área. Isto
em virtude de sua dependência de fatores ambientais e da própria vegetação.
Uma das soluções consiste em relacionar “ε” em função do seu valor máximo εmax, mais as contribuições ambientais sintetizadas pela temperatura do ar e o
status de água na vegetação (Bastiaanssen & Ali, 2003). Outro elemento chave na
modelagem da GPP é a determinação e/ou medição da radiação
fotossinteticamente ativo - RFA, em virtude de seu papel na fotossíntese e dada
sua dependência à dinâmica da atmosfera. Embora estejam disponíveis para
diversos ecossistemas terrestres mapas da GPP integrante do produto MOD17A2,
o mesmo possui resolução de 1 km, é gerado para períodos de oito dias e a RFA
é estimada com base em dados de radiação solar global extraídos de bancos de
reanálises. Nesse sentido, estão sendo apresentados neste capítulo mapas
temáticos do NDVI, fração evaporativa e GPP, resultado de pesquisa que objetiva
avaliar a capacidade de fixação de carbono na bacia hidrográfica do rio Taperoá e
11

Perímetro Irrigado São Gonçalo, localizados no estado da Paraíba. As imagens de
satélite empregadas são oriundas do sensor TM do satélite Landsat 5,
complementadas com medições da radiação solar efetuadas nessa bacia.
2. MATERIAL E MÉTODOS

Áreas de estudo
Uma das áreas de estudo compreende a bacia hidrográfica do rio
Taperoá, que possui uma extensão territorial de 5.686,37 km² e se localiza no
Planalto da Borborema, estado da Paraíba (Figura 1).

Figura 1. Mapa de localização da área de estudo. Fonte: Adaptado por Francisco
(2013)
A bacia do Taperoá limita-se ao norte com a bacia do rio Seridó; a leste,
com as bacias do rio Camaratuba, Mamanguape e do Médio Paraíba; a oeste,
com a bacia do rio Espinharas; e ao sul, com a bacia do Alto Paraíba (Francisco,
2013). Seu principal rio é o Taperoá, de regime intermitente, que nasce na Serra
do Teixeira e desagua no açude Presidente Epitácio Pessoa (Boqueirão).
Compõem essa bacia os municípios de Areia de Baraúnas, Assunção, Boa Vista,
Cacimbas, Cabaceiras, Desterro, Gurjão, Junco do Seridó, Juazeirinho, Junco do
Seridó, Livramento, Olivedos, Parari, Pocinhos, São José dos Cordeiros, Soledade,
Serra Branca, Seridó, Santo André, São João do Cariri, Tenório, Teixeira, Taperoá e
integra a mesma ainda pequenas áreas de Barra de Santa Rosa, Boqueirão,
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Cacimbas de Areia, Cubati, Campina Grande, Salgadinho, Sumé e Teixeira
(Francisco, 2013).
A outra área de estudo compreende o Perímetro Irrigado São Gonçalo –
PISG, formado principalmente por fruticultura irrigada, Açude de São Gonçalo,
áreas de vegetação nativa e agricultura de sequeiro (Figura 2). O recorte
selecionado para a pesquisa possui 17,2 mil ha, com destaque para o rio
Piranhas. O clima da região de estudo é classificado como semiárido, tipologia
DdA’, segundo classificação de Thornthwaite (Varejão-Silva et al., 1985), com
estação chuvosa concentrada no período de fevereiro a maio. As médias anuais
de temperatura do ar, precipitação e evapotranspiração potencial - ETp são
respectivamente iguais a 25,3°C, 995,5 mm e 1480 mm. Os solos predominantes
na área são Latossolos e Cambissolos e a vegetação natural é classificada como
Contato Caatinga-Floresta Estacional e Formações Pioneiras com Influência
Fluviomarinha.

Figura 2. Recorte da área de estudo com destaque para o Perímetro Irrigado São
Gonçalo, cidade de Sousa, rios do Peixe e Piranhas e o Açude da São
Gonçalo, em combinação RGB123 de imagem TM – Landsat 5 de 01 de
novembro de 2008.
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Imagens de satélite empregadas na pesquisa
Foram obtidas imagens geradas pelo Mapeador Temático – TM do satélite
Landsat 5, órbita 215 e ponto 65, junto ao Instituto de Pesquisas Espaciais – INPE.
Essas imagens são compostas de sete bandas espectrais com resolução espacial
de 30 m x 30 m, exceto a banda 6 (banda termal), com resolução de 120 m x 120
m. A passagem do Landsat 5 na área de estudo ocorre aproximadamente às
09h30min (tempo local) e foram utilizadas na bacia do Taperoá imagens obtidas
em 17 de maio de 1990 e 28 de outubro de 2009. Para o perímetro irrigado São
Gonçalo foram obtidas cinco imagens no ano de 2008: 29 de agosto, 14 de
setembro, 1 e 17 de novembro, e 19 de dezembro. Dados empregados no
cômputo das diferentes componentes dos balanços de radiação e energia estão
representados na Tabela 1.
Tabela 1 – Datas das imagens do TM, ângulo zenital do Sol - Z (grau), quadrado
da razão entre a distância Terra-Sol e seu valor médio - dr, cosseno de Z
- cos Z, temperatura do ar - Ta (oC), umidade relativa do ar - UR (%),
pressão atmosférica - po (KPa) e transmitância atmosférica - τoc,ins no
momento da passagem do satélite na área de estudo em diferentes dias.
o

Data

Z(grau)

dr

cos Z

Ta( C)

UR(%)

po (KPa)

τoc,ins

17/maio/1990

44.68

0,9828

0,8161

28,5

49,0

98,0

0,743

28/outubro/2008

26,12

0,9912

0,8495

27,8

64,0

97,8

0,749

29/agosto/2008

35,30

0,9828

0,8161

29,1

46,2

98,1

0,737

14/setembro/2008

31,84

0,9912

0,8495

29,2

47,1

98,9

0,740

01/novembro/2008

27,94

1,0174

0,8834

29,5

45,0

98,7

0,744

17/novembro/2008

29,48

1,0244

0,8705

28,6

46,3

98,3

0,745

19/dezembro/2008

33,53

1,0324

0,8336

29,6

47,5

93,4

0,737

Métodos empregados
Produtividade primária bruta – GPP
A produtividade primária bruta – GPP corresponde à fotossíntese bruta
(Hunt Jr. et al., 2004; Xiao et al., 2004; Silva et al., 2013). A sua determinação com
sensoriamento remoto pode ser obtida ao se combinar o modelo de estimativa
da radiação fotossinteticamente ativa absorvida - RFAA pela vegetação, proposto
por Monteith (1972), com o modelo de eficiência de uso da luz na fotossíntese de
Field et al. (1995), adaptado por Bastiaanssen & Ali (2003), que sugerem o
emprego da fração evaporativa - FE como elemento quantificador do status da
água pela vegetação. Essa fração evaporativa é obtida por meio do Surface
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Energy Balance Algorithm for Land - SEBAL. A radiação fotossinteticamente ativa
- RFA corresponde à fração da radiação solar, situada entre 400 nm e 700 nm,
que é absorvida pela clorofila no processo da fotossíntese. Na ausência de
medições da RFA pode-se estimá-la em função da radiação solar global diária –
-2
Rs,24h segundo expressão: RFA = 0,48 x Rs,24h (W m ). No entanto, apenas uma
fração da RFA é absorvida pelo dossel vegetativo no processo de fixação do
carbono, recebendo a denominação de radiação fotossinteticamente ativa
absorvida – RFAA (W m-2), podendo ser obtida em função do IVDN (Running et
al., 2004; Bastiaanssen & Ali, 2003; Silva et al., 2013), por:
(

)(

(1)

)

em que NDVI é o Índice de Vegetação da Diferença Normalizada que tem sido
obtido por vários sensores orbitais. De acordo com o modelo de Monteith (1972),
a produtividade primária bruta diária – GPP (g C m-2) é dada por:
GPP =

(

)

(2)

em que ε (g C MJ-1) é a eficiência do uso de luz, que embora dependa de outros
elementos da comunidade vegetal, pode ser quantificada pelo modelo de Field
et al. (1995), modificado por Bastiaanssen & Ali (2003):
(3)
em que ε’ representa a eficiência máxima de uso da luz pela vegetação
(considerada na pesquisa igual a 2,15 g C MJ-1), FE é a fração evaporativa, que
reflete a contribuição do fator umidade na fotossíntese, e T1 e T2 refletem a
contribuição da temperatura na eficiência de uso da luz pelas plantas, podendo
ser calculados por:
(4)
(

)

(

(

)

(5)

em que Topt é a temperatura média do ar (°C) do mês de máximo NDVI e Tdia é a
temperatura média diária do ar (°C). A fração evaporativa – FE representa a
contribuição do elemento água na fotossíntese e pode ser determinada com
base no balanço de energia segundo o SEBAL (Bastiaanssen et al., 1998; Silva e
Bezerra, 2006; Allen et al., 2007; Bezerra et al., 2008, 2010). No SEBAL se obtém a
-2
densidade do fluxo de calor latente - LE (W m ) como resíduo do balanço de
-2
energia à superfície, qual seja: LE = Rn – G – H, em que Rn (W m ) é o saldo de
-2
-2
radiação, G (W m ) é a densidade do fluxo de calor no solo e H (W m ) é a
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densidade do fluxo de calor sensível. Os valores da fração evaporativa – FE foram
obtidos com base nos valores instantâneos de Rn, G e LE, segundo a expressão:
(6)
(
)
Detalhes dos balanços de radiação e energia podem ser obtidos em Allen
et al. (2007), Bezerra et al. (2010) e Silva et al. (2011). Com base nos dados diários
da radiação solar global diária (MJ m-2), obtidos na estação meteorológica
automática do INMET localizada em São Gonçalo e na estação automática
localizada em Parelhas, RN, pertencente ao CPTEC, obteve-se a Radiação
Fotossinteticamente Ativa (MJ m-2), bem como os demais dados meteorológicos
para todos os dias selecionados para a pesquisa (Tabela 2).
3. ALGUNS RESULTADOS PRELIMINARES
Os dados complementares às imagens do TM – Landsat 5 empregados no
cômputo da GPP estão representados na Tabela 2. Observa-se que dentre os dias
com baixa presença de nebulosidade e que foram selecionados para o estudo no
PISG, a temperatura do ar manteve-se entre 21,8 ºC e 36,1 ºC, enquanto que a
umidade relativa do ar variou de 27,2% a 92,1%. A radiação fotossinteticamente
-2
-2
ativa - RFA diária manteve-se entre 12,13 MJ m e 13,85 MJ m em São Gonçalo,
e entre 10,37 MJ m-2 e 12,23 MJ m-2, na bacia do Taperoá. Uma variável
importante no processo de cômputo da GPP é o NDVI, que apresentou valor
médio em todos os dias selecionados próximo a 0,68 e por essa razão está sendo
apresentado apenas o seu mapa temático do dia 1 de novembro de 2008 (Figura
3). Os parâmetros T1 e T2, que refletem a contribuição da temperatura na
eficiência de uso da luz pelas plantas, situaram-se entre 0,945 e 0,970 em São
Gonçalo, e entre 0,950 e 0,968 na bacia do Taperoá.
Na Figura 2 estão representados os mapas temáticos do IVDN
(adimensional), saldo de radiação instantâneo (W m-2), fração evaporativa
(adimensional) e produção primária bruta - GPP (g C m-2) para o dia 1 de
novembro de 2008, no PISG. De acordo com a referida figura os valores do IVDN
no PISG situaram-se acima de 0,6, que os diferencia em relação às áreas não
irrigadas. O mapa da fração evaporativa – FE também possibilita identificar
padrões que definem claramente os contornos do PISG, com valores de FE
-2
geralmente superiores a 0,74. O saldo de radiação – Rn (W m ) no instante da
passagem do Landsat 5 sobre a área de estudo, segundo ainda a Figura 2,
apresentou valores entre 400 e 875 W m-2 e, mais uma vez, o IVDN modula os
valores desta importante variável, uma vez que altos valores do IVDN estão
associados a valores baixos do albedo e da temperatura da superfície (Silva et al.,
2011), o que faz aumentar o saldo radiativo. Embora a radiação solar incidente
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seja a mesma na área recortada (devido a ausência de nuvens), os valores de Rn
são muito variáveis e registram os maiores valores no PISG. O mapa da GPP
-2
revela que em alguns pixels no PISG os valores da GPP superaram os 10 g C m ,
resultado da combinação da elevada radiação solar, alto índice de vegetação e
elevada fração evaporativa.
Tabela 2 – Datas das imagens do TM, temperaturas do ar máxima – Tmax (oC) e
o
mínima- Tmin ( C), umidades relativas máxima – Urmax (%) e mínima –
Urmin (%), radiação fotossinteticamente ativa diária – RFA (MJ m-2),
valores de T1 e T2, referentes aos dias selecionados para a pesquisa na
bacia do Taperoá e em São Gonçalo – PB.
Data

Tmax

Tmin

URmax

URmin

RFA,24h

T1

T2

17/mai/1990
28/out/2008
29/ago/2008
14/set/2008
1/nov/2008
17/nov/2008
19/dez/2008

33,4
35,0
32,4
32,2
32,5
33,1
36,1

21,5
23,5
22,6
22,0
24,0
25,4
21,8

78,0
73,1
73,0
77,1
87,3
92,1
84,1

47,1
54,9
57,1
64,9
66,0
76,3
27,2

12,23
10,37
12,23
12,13
13,15
13,19
13,85

0,968
0,971
0,970
0,971
0,970
0,971
0,970

0,968
0,950
0,967
0,953
0,945
0,945
0,950
-2

Na Figura 3 são apresentados os mapas temáticos da GPP (g C m )
relativos aos dias 29 de agosto, 14 de setembro, 17 de novembro e 19 de
dezembro de 2008, no PISG. Observa-se que não há diferença perceptível entre
os padrões da GPP, que revelam claramente que nas áreas do PISG os valores são
substancialmente superiores àqueles das demais áreas do recorte selecionado,
exceto nas proximidades do rio do Peixe, mas que também compreendem áreas
irrigadas. De acordo com as legendas/escalas de cada um dos dias, os maiores
valores da GPP foram registrados em dezembro, provavelmente resultado da
maior oferta de RFA, que em 19 de dezembro foi igual a 13,85 MJ m-2 dia-1.
Deve-se registrar que em virtude de tratar-se de áreas irrigadas, os mapas do
IVDN no PISG não apresentaram grandes diferenças entre as imagens, daí as
diferenças na GPP estarem mais diretamente associadas às flutuações na
radiação solar. Fica claro que em todos os dias analisados, a GPP em grande
parte do PISG se mostra superior a 7 g C m-2, o que demonstra a importância do
PISG na fixação de carbono.
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Figura 2 – Mapas temáticos: a) do Índice de Vegetação da Diferença
Normalizada – IVDN; b) Fração Evaporativa – FE; c) Saldo de Radiação
Instantâneo – Rn (W m-2); e d) Produção Primária Bruta – GPP (g C m-2),
do dia 01 de novembro de 2008 no PISG.

-2

Figura 3 – Mapas temáticos da Produção Primária Bruta – GPP (g C m ) dos dias
29 de agosto, 14 de setembro, 17 de novembro e 19 de dezembro de
2008 no PISG.
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Figura 4 – Mapas temáticos da produtividade primária bruta – GPP (g C m-2) na
bacia do rio Taperoá em: 28 de outubro de 2008 (parte superior) e 17 de
maio de 1990 (parte inferior).
Na Figura 4 estão representados os mapas da GPP em dois dias bem
distintos dos anos de 1990 e 2008, na bacia do rio Taperoá, PB. Há grande
diferença entre os dois mapas. As diferenças são resultantes da grande influência
da estação chuvosa (estoque de umidade do solo) sobre o vigor da vegetação e
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consequentemente na produção de biomassa. Os padrões da GPP no mês de
maio (plena estação chuvosa) se assemelham aos observados nas áreas irrigadas
do PISG. Já no mês de outubro (fora da estação chuvosa), a GPP é muito
reduzida, destacando-se algumas áreas serranas da bacia. Embora em anos bem
distantes temporalmente, pode-se deduzir que a Caatinga desempenha um
papel de destaque no processo de fixação do carbono,, durante a estação
chuvosa, mas que a sua fixação cai acentuadamente alguns meses após o final da
estação chuvosa, diferentemente do PISG, que mantém cobertura vegetal muito
ativa por todo o ano.
Na Figura 5 estão representas algumas classes de GPP para os dois dias
selecionados para a bacia do rio Taperoá. Mais uma vez, fica evidenciada a
diferença nos valores da GPP entre os meses de maio e outubro.
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Figura 5 – GPP (gC m2 dia-1 ) em diferentes classes na bacia do Taperoá,
PB: 1) GPP=0; 2) 0<GPP<2; 3) 2<GPP<4; 4) 4<GPP<6; 5)
6<GPP<8; 6) 8<GPP<10; 7) GPP>10 gC m-2 dia-1.
Validação dos dados de GPP no PISG
Para validação dos dados de GPP no PISG foram usados dados de GPP
derivados do MODIS - Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer, produto
denominado de MOD17A2. Uma desvantagem deste produto em comparação ao
obtido nesta pesquisa reside na sua resolução espacial, que é de 1 km, e que o
mesmo emprega dados de reanálise com dados em ponto de grade, o que pode
provocar alguma incompatibilidade (Zhao et al., 2005). Para tanto, os dados de
GPP obtidos com imagens TM foram reamostradas para 1 km de modo que fosse
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possível a comparação com a GPP desta pesquisa com aquele do MOD17A2. Na
Tabela 3 estão representados os dados da GPP de um pixel da área central do
PISG, obtidos segundo as imagens TM – GPPTM e segundo o produto MOD17A2 –
-2
GPPMOD. Os valores da GPPTM situaram-se entre 6,22 e 8,37 g C m , enquanto os
-2
da GPPMOD entre 5,57 e 8,46 g C m , com maior amplitude entre os dias
selecionados. No estado americano de Nebraska, Kalfas et al. (2011) registraram
valores da GPP em milho maiores que 20 g C m-2 dia-1. Ao se comparar os valores
obtidos nas duas bases observou-se que o Erro Absoluto Médio – EAM foi de
0,91 g C m-2, enquanto que o Erro Relativo Médio – ERM e a Raiz do Erro
Quadrático Médio – REQM foram respectivamente iguais a 11,81% e 1,12 g C m-2.
Considerou-se ainda que os pixels das áreas irrigadas possuíam IVDN ≥ 0,40, o
que resultou em 69.640 pixels no dia 29 de agosto e 57.066 em 19 de dezembro.
A média dos valores da GPP no PISG situou-se entre 3,96 a 5,57 g C m-2,
resultante da combinação da RFA, do fator temperatura e do fator água, que nas
áreas do PISG não era restritivo. Computou-se, também, o carbono total que fora
fixado pela vegetação nas áreas com tal característica, qual seja, IVDN ≥ 0,40.
Conforme análise dos resultados depreende-se que o total de carbono fixado em
cada um dias selecionados para a pesquisa no PISG variou de 200,3 a 295,3 ton C
dia-1. Observou-se, com base na GPP de duas áreas representativas da área não
irrigada e vegetação nativa com outra no interior da área irrigada, que na média
a razão entre a irrigada e não irrigada foi de 14,3, o que indica que a GPP na área
não irrigada de mesmo tamanho das irrigadas teria GPP total variando de 14,0 a
20,6 ton C dia-1, o que evidencia a importância da irrigação na fixação de carbono
no Semiárido brasileiro.
CONCLUSÕES
De acordo com os resultados obtidos pode-se concluir que o PISG
apresenta um grande potencial de sequestro de carbono, uma vez que a
diferença entre a GPP obtida nas áreas irrigadas com aquelas com vegetação
nativa não irrigada foi muito elevada, com razão entre as mesmas de 14,3.
Embora as diferenças entre a GPP obtida com imagens Landsat e a derivada do
MOD17A2 tenham sido de apenas 11,7 %, na média, a maior vantagem da GPP
obtida com imagem TM reside na resolução espacial, possibilitando ver mais
detalhadamente as grandes diferenças existentes entre áreas irrigadas e não
irrigadas. Na bacia hidrográfica do rio Taperoá, PB a GPP na estação chuvosa
apresenta padrões semelhantes aos observados nas áreas irrigadas do PISG, no
entanto, fora da estação chuvosa a mesma se reduz acentuadamente,, conforme
os resultados preliminares apresentados neste capítulo.
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Capítulo 2

ÍNDICES ESPECTRAIS, DIAGNÓSTICO DA VEGETAÇÃO E
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INTRODUÇÃO
A Caatinga é um bioma exclusivamente brasileiro, que ocorre na região
semiárida, localizada em grande parte na região Nordeste do Brasil. Apresenta
grande diversidade de ambientes, o que propicia uma rica biodiversidade,
apresentando muitas espécies endêmicas de alto valor biológico (PAN-BRASIL,
2005), ainda desconhecidas e/ou não catalogadas (Alves et al., 2009). Sua
variabilidade espacial e temporal na composição e no arranjo de seus
componentes botânicos é resposta aos processos de sucessão e de diversos
fatores ambientais, onde a densidade de plantas, a composição florística e o
potencial do estrato herbáceo variam em função das características de solo,
pluviosidade e altitude (Bispo et al., 2010).
Os resultados apresentados neste capítulo dizem respeito a um estudo
que foi desenvolvido na bacia hidrográfica do rio Taperoá, localizada na região
do Cariri Paraibano, sobre o Planalto da Borborema, área que se insere no
Programa Nacional de Combate à Desertificação (PAN-Brasil). Esta, considerada
com grau de desertificação grave, tendo sido escolhida pelo programa como
uma das áreas-piloto, prioritária para o desenvolvimento de ações mitigadoras
(BRASIL/MMA, 2005).
ESTIMATIVA DA BIOMASSA DA CAATINGA
O Bioma Caatinga caracteriza-se por apresentar grande diversidade de
paisagens, principalmente quanto à densidade e ao porte das plantas (Carvalho
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& Freitas, 2005). Os padrões morfológicos da vegetação dependem das
condições edafoclimáticas locais, podendo apresentar-se com um porte arbóreo
e denso, até um subarbustivo aberto. Com frequência, em áreas mais impactadas,
a densidade de plantas lenhosas diminui, predominando gramíneas e cactáceas.
Um dos fenômenos mais espetaculares da Caatinga é a perda da folhagem da
maioria das espécies no período de estiagem e sua exuberante recuperação no
período das chuvas (Guimarães, 2009).
Modelos classificatórios específicos para a vegetação da Caatinga,
baseados nos seus aspectos fisionômicos, ecológicos ou florísticos, têm sido
usados. Contudo, pela diversidade dos métodos e os tratamentos dos dados
observados, não tem sido possível encontrar um modelo-síntese de classificação
abrangente com resultados satisfatórios (Sampaio e Rodal, 2000).
Com o objetivo de inventariar a biomassa da vegetação de Caatinga a partir de
índices espectrais de imagens de satélite, Chaves et al. (2008) propuseram uma
classificação morfoestrutural baseada na composição das plantas, quanto ao
porte e a densidade do recobrimento do terreno (Índice de Biomassa da
Vegetação Lenhosa - IBVL). Para uma condição de máxima preservação (caatinga
arbórea muito densa), o IBVL é considerado igual à unidade. Para um mesmo
ambiente edafoclimático, a biomassa lenhosa de um bosque de vegetação pode
ser estimada a partir da descrição da vegetação, quanto à classe (composição dos
portes) e subclasse (grau de recobrimento da superfície).
ÍNDICE DE VEGETAÇÃO E SENSORIAMENTO REMOTO
No domínio do semiárido, estudos da vegetação e uso da terra vêm sendo
desenvolvidos, com o objetivo de obter informações a partir de imagens de
satélite e de outros produtos do sensoriamento remoto, em busca de facilitar a
análise e a interpretação dos dados de superfície.
A cobertura vegetal vem sendo estudada, segundo os mais diferentes
níveis de abordagem, que incluem estudos taxonômicos, botânicos, fisiológicos,
fitossociológicos e outros. Com a constatação de que os vegetais extraem da
radiação eletromagnética emitida pelo Sol a energia de que necessitam para
viver, esta subtração de energia passou a ser um parâmetro para os estudos da
vegetação a partir dos sensores elétrico-magnéticos (Ponzoni, 2001). Sendo
assim, a detecção qualitativa e quantitativa da vegetação verde é uma das mais
importantes contribuições do sensoriamento remoto para os estudos ambientais
(Oliveira et al., 2009).
A utilização de índices de vegetação gerados de imagens de satélite se
constitui em ferramenta importante para o monitoramento das alterações
naturais e/ou produzidas pelo homem nas superfícies continentais (Feitosa et al.,
2004), pois os índices de vegetação ressaltam o comportamento espectral da
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vegetação, possibilitando distinguir diferentes tipos de cobertura e uso da terra
(Moreira, 2005).
A importância do sensoriamento remoto como ferramenta para avaliar os
processos de desertificação fica mais evidente quando se verifica que, em escala
global, um dos quatro indicadores utilizados pela ONU para avaliar o problema
são os índices de vegetação derivados de imagens de satélite, dos quais um dos
mais utilizados é o Índice de Vegetação da Diferença Normalizada – NDVI
(UNITED NATIONS, 2001; Moreira, 2004; Menezes e Netto, 2001).
ÁREA DE ESTUDO
A área de estudo compreende a bacia hidrográfica do rio Taperoá, com
uma extensão territorial de 5.686,37 km², estando localizada sobre o Planalto da
Borborema, na posição central do Estado da Paraíba (Figura 1). Seus pontos
extremos são delimitados pelas coordenadas de 6051’44” e 7034’31” de latitude
sul e 36000’10” e 37014’30” de longitude oeste. A bacia hidrográfica confronta-se
ao norte com a bacia do rio Seridó, que drena para o Rio Grande do Norte; a
nordeste com as bacias do rio Jacú e Curimataú; a leste com a sub-bacia do
Médio Paraíba; ao sul com a bacia do Alto Paraíba (da qual faz parte) e a
sudoeste com a bacia do rio Pajeú, no Estado de Pernambuco. O rio Taperoá, de
regime intermitente, nasce na Serra do Teixeira e deságua no açude Presidente
Epitácio Pessoa (Boqueirão), no município de Cabaceiras, percorrendo uma
extensão de aproximadamente 145 km.

Figura 1. Mapa de localização da área de estudo. Fonte: Francisco (2013).
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Em toda a área a vegetação é do tipo Caatinga hiperxerófila. A bacia
apresenta, em grande parte, um relevo suave ondulado e altitudes variando de
300 a 600 m (Figura 2). A depressão da drenagem voltada para sudeste facilita a
penetração das massas atlânticas e à medida que se eleva o terreno, ocorre um
gradiente adiabático uniforme, fazendo baixar a temperatura e aumentar a
precipitação.

Figura 2. Mapa hipsométrico da área de estudo. Fonte: Francisco (2013).
BASE DOS DADOS
Visando a classificação da vegetação utilizou-se de forma auxiliar as
imagens do programa Google Earth, onde foram pré-selecionados pontos de
observação com diferentes padrões de vegetação, representativos dos tipos de
uso e cobertura da terra nas três principais unidades de mapeamento de solos da
bacia. Com a complementação de trabalhos de campo, procurou-se obter pelo
menos 4 repetições para cada padrão de cobertura de vegetação e uso da terra
(áreas agrícolas, campos de pastagens, algarobais e culturas permanentes –
capineiras, palma forrageira e campos de sisal). Cada área de observação e coleta
de material foi devidamente descrita e georreferenciada.
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Figura 3. Mapa de solos da área de estudo. Fonte: Francisco (2013)
A época da coleta dos dados foi no final do período seco, em novembro
do ano de 2011, ocasião em que a vegetação está sem folhagem, condição que
uniformiza comparativamente as unidades de observação e o manto herbáceograminóide está bem reduzido, facilitando o deslocamento e a visualização do
conjunto arbustivo-arbóreo. Por outro lado, neste período a identificação de
algumas espécies fica dificultada pela ausência das folhas e flores, órgãos
característicos identificadores das plantas.
No campo, os alvos foram identificados e a descrição das unidades de
observação foram feitas de acordo com a metodologia proposta por Chaves et al.
(2008), também utilizada por Oliveira (2009), Guimarães (2009) e Francisco (2013).
Foram utilizadas imagens do sensor TM do satélite Landsat 5, órbita 215 e ponto
65, das datas de 28/10/2009 e 24/05/2010, que correspondem aos dias Julianos
(DJ) 301 e 144; com horário de captura de 12:25:28 e 12:25:59; elevação solar de
63,9934º e 50,3096º e cosseno do ângulo zenital, cos Z, de 0,8987 e 0,7695,
respectivamente.
Para o processamento das imagens digitais utilizou-se o software SPRING,
criando-se uma base de dados georreferenciada. Em seguida, as imagens foram
importadas para o software ERDAS e empilhadas. A correção radiométrica das
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diferentes bandas espectrais foi feita utilizando o algoritmo empregado por Silva
et al. (2005) e depois foram geradas imagens dos índice de vegetação NDVI,
SAVI e EVI, conforme descrição de Allen et al. (2002).
Para cada imagem índice de vegetação e reflectância das bandas 3 e 4 dos
períodos úmido e seco, foram lidos os valores de 6 pixels de cada ponto de
observação georreferenciado no campo, estabelecendo-se assim um valor médio
representativo para cada alvo. Para os dados correspondentes à vegetação de
Caatinga, dos períodos seco e úmido, foram estabelecidas correlações com os
valores do IBVL, estabelecendo-se assim curvas teóricas de correlação entre este
e os índices de vegetação utilizados, assim como com a reflectância das bandas 3
e 4.
AVALIAÇÃO DA REFLETÂNCIA E DOS ÍNDICES DE VEGETAÇÃO
Para todos os índices de vegetação (Figura 4) as correlações foram mais
baixas no período úmido, denotando esta ser uma época inadequada para
trabalhos de classificação e mapeamento da vegetação da caatinga. Muitos
trabalhos que correlacionam índices espectrais com biomassa da vegetação de
caatinga tem adotado o período seco para coleta de informações (Maldonado,
1999; Guimarães, 2009; Francisco 2013). Os valores dos índices NDVI, SAVI e EVI e
da biomassa (IBVL) apresentam uma correlação direta, tanto para o período seco,
como para o período úmido (Figura 4). Enquanto que os valores de refletância da
banda TM3 são menores que os da banda TM4 e decrescem com o aumento do
volume da biomassa (IBVL). Ao contrário do que mostra a literatura (Maldonado,
1999), a refletância da vegetação de caatinga no período úmido na banda TM4
(vegetação fotossinteticamente ativa), não sofreu grande alteração devido ao
aumento da biomassa da caatinga. Os dados mostram uma leve tendência de
declínio e uma grande dispersão de respostas espectrais para uma ampla faixa de
classes de biomassa, fato corroborado pela baixa correlação entre as variáveis (R 2
= 0,0229).
Na região espectral do infravermelho próximo (banda TM4), uma
vegetação verde e sadia é caracterizada por alta refletância, alta transmitância e
baixa absortância quando comparada com a região do visível (banda TM3), o que
reforça a explicação sobre os altos valores para os pixels nas imagens-índice do
período úmido (Rosendo, 2005). Kazmierczac 1993, citado por Maldonado (1999),
observou para condição de clima semiárido, que a banda TM4 responde
rapidamente ao começo da época úmida, atingindo valores quase tão altos
quanto os da floresta tropical e, radiometricamente, de forma inversa a banda
TM3.
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Figura 4. Equações de regressão do IBVL com os índices de vegetação (NDVI, SAVI e EVI)
e as Bandas 3 e 4.
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Observa-se que é a banda TM3, para o período úmido (Figura 4), o
parâmetro que melhor discrimina as classes de biomassa, com um coeficiente de
determinação de 0,4261 e correlação de 0,65. Este, de alguma forma, vem a
influenciar os dados dos demais índices espectrais estudados, uma vez que
aqueles dependem da diferença entre as bandas TM4 e TM3. No geral, se pode
constatar que os valores de refletância da banda TM3 são decrescentes com o
aumento da biomassa, variando de 0,10 a 0,06 no período úmido enquanto que
os da banda TM4 são ligeiramente decrescentes e mais altos, variando de 0,27 a
0,24.
Considerando que os índices NDVI, SAVI e EVI levam em consideração as
diferenças entre os valores de refletância das bandas TM3 e TM4, observa-se
para o período úmido (Figura 4), que muitas das áreas com vegetação aberta
com valores de IBVL variando de 0,200 a 0,400, apresentam valores de NDVI,
SAVI e EVI iguais ou maiores do que os da vegetação de maior porte e mais
densa, com IBVL 0,800 e 0,850. Esse resultado confirmam as observações feitas
por Maldonado (1999; 2005) que, na Caatinga, a recomposição da vegetação se
dá de forma rápida com a chegada das primeiras chuvas.
No período úmido áreas com vegetação arbustivo-arbórea mais abertas e
com solos férteis e conservados, apresentam o manto herbáceo e graminóide,
com plantas colonizadoras como o Matapasto (Chromolaena maximilianii.
Schrad) e o Marmeleiro (Croton blanchetianus. Baill) que recobrem os espaços
entre as árvores. Essas plantas, por serem jovens e terem alta capacidade
fotossintética, absorvem mais energia luminosa (banda TM3), apresentando
refletância semelhante ou até superior a de áreas com vegetação adulta, arbórea
e mais densa.
Os baixos valores dos índices NDVI, SAVI e EVI, para o período úmido
(Figura 4), para alguns pontos com IBVL em torno de 0,20, representam áreas
degradadas. Neste caso, áreas com solos degradados perdem a capacidade de
restabelecimento da cobertura vegetal, apresentando aumento da refletância da
banda TM 3. Observações semelhantes foram feitas por Francisco et al. (2012)
avaliando a influência da umidade antecedente nas leituras do NDVI. Esta
também é uma técnica de identificação de áreas degradadas utilizada na
modelagem da desertificação pelo programa DesertWatch Extention Project
(Desertwatch, 2012).
As leituras do período seco
No período seco (Figura 4) as correlações dos índices de vegetação com o
IBVL são mais altas que no período úmido, sendo positivas para NDVI, SAVI e EVI,
e negativas para as bandas TM3 e TM4, fato demonstrado pela menor dispersão
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dos dados e seus respectivos coeficientes de determinação. O período seco tem
se consagrado como a melhor época para se realizar o diagnóstico e o
mapeamento da vegetação de Caatinga, conforme constatado também por
Guimarães (2009), Oliveira et al. (2009), Lopes et al. (2010) e Chaves et al. (2012).
O EVI e o NDVI apresentaram os coeficientes de correlações mais altos, com os
valores do IBVL, de 0,7705 e 0,7659, respectivamente. Resultados semelhantes
foram também encontrados por Oliveira et al. (2009). Considerando a faixa mais
ampla dos valores do NDVI (0,180 a 0,340), do que os do EVI (0,068 a 0,108, em
relação aos valores de referência do IBVL (0,05 a 0,85) optou-se por trabalhar
com o NDVI, visando facilitar a discriminação dos limites das classes de
vegetação, além de que, o NDVI é, reconhecidamente, o índice de mais ampla
utilização.
Morais et al. (2011), trabalhando em área de transição de caatinga bem
preservada no município de Floresta (PE), encontraram valores de NDVI variando
de 0,208 a 0,803. Valores de NDVI abaixo de 0,4 para o período seco são mais
compatíveis para respostas da vegetação de caatinga hiperxerófila, como a da
área de estudo (Paixão et al., 2009; Lopes et al., 2010; Chaves et al., 2012). Uma
vez que os índices de vegetação são muito sensíveis à atividade fotossintética e
as espécies de caatinga apresentam diversos mecanismos adaptativos à captação
e uso da água (Coppin et al., 2004; Maldonado, 2005), a detecção de mudanças
da vegetação de Caatinga, pode, muitas vezes, estar influenciada por diferenças
das condições de umidade. Francisco et al. (2012) observaram, numa análise
temporal da vegetação na bacia do rio Taperoá, falsas mudanças influenciadas
pela variação das condições de umidade. Neste sentido, qualquer trabalho com
vegetação de caatinga deve ter um rigoroso controle dos dados de umidade.
Quanto maior a área de estudo, mais difícil torna-se este controle, uma vez que
os postos de registros pluviométricos são normalmente esparsos e é alta a
variabilidade da distribuição espacial das precipitações na caatinga.
DISCRIMINAÇÃO DA VEGETAÇÃO E DO USO DA TERRA
Influência do Período Estacional
Confrontando-se os dados da biomassa lenhosa (IBVL) obtidos das
observações de campo, com os valores do NDVI para o período seco, foi feita a
segmentação das classes, estabelecendo-se limites inteiros para as classes de
vegetação (IBVL) e estimando-se, pela equação da correlação, os valores limites
teóricos de NDVI, conforme apresentados na Tabela 1. Além das classes água e
solo exposto, foi possível se estabelecer sete classes de vegetação com valores
crescentes de biomassa e denominações baseadas na nomenclatura das classes
descritas da metodologia proposta por Chaves et al. (2008).
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Tabela 1. Classes de NDVI correspondentes aos índices de biomassa (IBVL) da
vegetação de Caatinga para a época seca.
Classes
Arbórea Subarbórea densa
Subarbórea Arbustiva densa
Arbustiva Subarbórea densa
Arbustiva Subarbórea aberta
Arbustiva Subarbustiva aberta
Subarbustiva Arbustiva rala
Subarbustiva Arbustiva muito rala
Solo exposto
Corpos d’água

IBVL
> 0,60
0,50 a 0,60
0,40 a 0,50
0,30 a 0,40
0,20 a 0,30
0,10 a 0,20
0,05 a 0,10
< 0,05
-

NDVI
>0,300
0,285-0,300
0,265-0,285
0,250-0,265
0,225-0,250
0,180-0,225
0,150-0,180
0-0,150
<0

Para o período seco, as áreas agrícolas e de pastagens, os campos com
lavouras de agave e palma forrageira, bem como os plantios de algaroba,
comuns na região, se confundem com o amplo espectro de respostas de
vegetação de caatinga (Figura 5).
Apenas plantio de palma e de sisal mais vigorosos, e bosques mais densos
de algarobeiras que ocorrem ao longo dos canais de drenagem podem ser
identificados, pois apresentam valores de NDVI mais altos do que a caatinga
arbórea muito densa e densa. Observação semelhante também foi feita por
Guimarães (2008).
Para o período úmido (Figura 6), os valores de NDVI da vegetação de
Caatinga praticamente dobraram, para todas as classes, enquanto que culturas
permanentes como o agave, a algaroba de várzea e capineiras,
fotossinteticamente ativas no período seco, tiveram, proporcionalmente, um
ganho menor. A resposta destacada dos campos de palma, no período úmido,
deve-se tanto a tonalidade mais escura de suas folhas, como a vegetação
espontânea das entrelinhas, mais vigorosas e ativas neste período.
A classe cultura (Figuras 5 e 6) diz respeito a culturas irrigadas identificadas
neste trabalho. São culturas de ciclo curto e de porte pequeno, como tomate,
feijão e cebola, e de baixa densidade de recobrimento da superfície do solo, fato
que pode explicar a invariabilidade e os mais baixos valores do NDVI para os dois
períodos de observação. Em áreas irrigadas com culturas permanentes e de
maior porte, os valores de NDVI são mais altos, superiores a 0,600, como
observado em Silva et al. (2009) e Viganó et al. (2011).
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Figura 5. Valores de NDVI do período seco referentes a classes de vegetação de
Caatinga e culturas agrícolas identificadas na área de estudo.

Figura 6. Valores de NDVI do período úmido referentes a classes de vegetação
de Caatinga e de culturas agrícolas identificadas na área de estudo.
Influência da Umidade Antecedente
Confrontando dados de NDVI da vegetação da bacia do rio Taperoá, para
o período seco de 1996 e 2009, Chaves et al. (no prelo) observaram a influência
da umidade antecedente, indicando falsas mudanças no padrão de vegetação
(Figuras 7).
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Analisando os dados da Tabela 2, observa-se que no ano de 1996 a
precipitação anual foi bem mais baixa, em quase todos os postos pluviométricos
da bacia. Em alguns postos a precipitação anual foi inferior a 400 mm.
1996
2009

Figura 7. Mapa da cobertura vegetal da bacia hidrográfica do rio Taperoá-PB
para o período seco dos anos de 1996 e de 2009.
Da mesma forma, as precipitações dos meses antecedentes a data da
imagem foram, em muitos postos, insignificantes, o que garantiria certa
uniformidade da condição de umidade para a bacia. Contudo, para os postos de
Cabaceiras (43,4 mm) e Junco do Seridó (46,0 mm), no mês da data da imagem,
novembro, as precipitações foram expressivas. Estas precipitações no ano de
1996 favoreceram ao aumento da umidade na área com vegetação arbórea
subarbórea densa, mapeadas em alguns pontos ao longo do eixo central, de
sudeste (Cabaceiras) a norte (Junco do Seridó) (Figura 7). Por outro lado, a
Fazenda Almas, uma área grande preservada de caatinga, uma RPPN (Reserva
Particular do Patrimônio Natural) com 5.503 hectares, situada na área central do
limite sudoeste da bacia, no município de São José dos Cordeiros, sofreu
depleção de sua vegetação arbórea subarbórea densa, como de resto,
comparativamente, toda a vegetação da área do terço sudeste da bacia.
As observações meteorológicas mostram que a variabilidade da
distribuição da precipitação aumenta com a diminuição da precipitação média
anual e em anos mais secos. Com a maior dimensão da área de estudo, aumenta
a dificuldade de uniformização das condições de umidade, que indiretamente,
afeta os resultados do diagnóstico da vegetação.
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Influência da Linha do Solo
Em regiões semiáridas um dos grandes problemas é a influência
secundária do solo, bem como a mistura dos espectros solo-vegetação. A
refletância do solo, da vegetação e as sombras se misturam interativamente para
produzirem uma refletância composta (Richardson e Wiegand, 1990).
Tabela 2. Dados de precipitação dos três meses antecedentes das datas das
imagens e dos anos 1996 e 2009, para 14 postos pluviométricos da bacia
hidrográfica.
POSTOS

1996
Set
7,2
12,1
5,5
0
36,4
21,0
20,0
10,2
30,3
15,5
3,2
8,1
30,8
0

Out
3,8
0
0
0
3,0
4,0
5,3
0
0
8,1
0
1,0
0
0

Nov
24,0
43,4
12,3
0
0
46,0
17,0
15,0
17,3
0
6,1
20,4
21,0
18,2

Anual
362,4
396,1
523,0
307,0
358,3
470,2
434,2
363,3
520,3
409,7
696,7
458,4
500,0
762,7

2009
Ago
46,2
66,7
53,7
49,6
51,7
44,2
42,3
38,1
47,8
61,3
41,0
18,4
71,4
0

Set
0
2,6
0
0
0
0
2,8
2,7
0
0
0,2
0
0
0

Out
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Anual
429,8
677,8
1.224,4
626,8
626,8
1.085,4
567,3
462,5
777,9
1.246,7
511,1
528,3
1.239,7
1.322,7

Boa Vista
Cabaceiras
Desterro
Gurjão
Juazeirinho
Junco do Seridó
Olivedos
Pocinhos
Serra Branca
Soledade/Pendência
São José Cordeiros
São João do Cariri
Taperoá
Teixeira
Fonte: AESA (2011).
Os solos normalmente refletem mais que as plantas na região do visível, e
menos na região do infravermelho próximo. Solos claros refletem mais que solos
escuros, ocorrendo influência também da textura, umidade, conteúdo de matéria
orgânica e de minerais de ferro. Índices baseados na razão, tais como o índice de
vegetação da diferença normalizada, tende a aumentar quando o solo do
substrato é escuro, de baixa refletância (Tood et al., 1998; Moreira, 2005;
Schucknecht et al., 2013).
Utilizando-se da diversidade dos solos da bacia do Taperoá, procurou-se
analisar a influência das suas características nos dados espectrais da vegetação.
Os solos predominantes da área I, Planossolo e Neossolo Regolítico (Figura 3),
têm em comum a cor clara, textura arenosa e ocorrem em situação de relevo
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plano a suave ondulado; o da área II é o Luvissolo Crômico, com cores brunoavermelhadas e ocorrendo em relevo suave ondulado a ondulado, e o solo da
área III, com menor número de dados coletados, o Neossolo Litólico, tem cor
bruno-acinzentado e ocorre em relevo ondulado.

Figura 8. Equações de regressão entre o NDVI e o índice de biomassa da
vegetação lenhosa de Caatinga (IBVL) para unidades de mapeamento de
solos (geoambientes), na bacia hidrográfica do rio Taperoá, PB.
Analisando os dados da Figura 8, se observa que para a área I, solos claros,
os valores do NDVI foram mais dispersos (R2 = 0,5114) e mais altos que os das
demais áreas, para os pontos com biomassa mais baixa (IBVL entre 0,2 e 0,4).
Nesta situação de vegetação rala e aberta em solos claros (Planossolo e
Regossolo), segundo a literatura (Todd et al., 1998), os valores da refletância na
banda TM3 são mais elevados, o que faria diminuir os valores de NDVI, o que
não se observou neste trabalho. Já os valores do NDVI para os mesmos padrões
de vegetação, nos solos brunos avermelhados (Luvissolos) e acinzentados
(Litólicos) das áreas II e III, foram mais baixos, e no conjunto, apresentaram,
respectivamente, altos coeficientes de correlação, 0,8676 e 0,8598. Este é um
tema que precisa ser melhor investigado, uma vez que é discordante dos
resultados da literatura, e que, no conjunto dos dados, faz aumentar o erro de
determinação da biomassa da vegetação.
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MAPEAMENTO DA VEGETAÇÃO DA CAATINGA
Com base nos limites estabelecidos a partir da equação da curva teórica da
correlação NDVI com IBVL, para o período seco (Figura 4), utilizando-se do
programa LEGAL do SPRING, foram mapeadas as classes de vegetação e da
cobertura da terra da bacia hidrográfica, conforme apresentadas na Figura 9, e
calculadas as áreas correspondentes (Tabela 3).
Numa análise conjunta dos dados de vegetação da bacia hidrográfica
(Figura 9), pode se observar que o terço sudoeste é onde se concentra o maior
percentual de áreas com vegetação de maior porte e densidade. Fazendo uso do
mapa hipsométrico (Figura 2) e do mapa de solos (Figura 3), constata-se que
existe neste terço da bacia uma estreita relação entre áreas mais altas (500 a
700m), solos Litólicos e vegetação mais densa. Esta relação se dá também, em
outras áreas da bacia e em serras interiores, em situações de terrenos mais
declivosos, onde são comuns a presença de afloramentos de rochas. As subclasses de vegetação densa, relacionadas com as classes Arbórea subarbórea,
2
2
Subarbórea arbustiva e Arbustiva subarbórea, ocupam 1.042,5 km , 369,4 km e
2
582,1 km da bacia, respectivamente. Estas correspondem no conjunto, a 35% da
área da bacia (Tabela 3). Trabalhando em sub-bacias da bacia do Taperoá, PaesSilva et al. (2003) e Guimarães (2009) também observaram esta relação entre
vegetação e áreas declivosas e de difícil acesso, normalmente distantes das linhas
de drenagem (Figura 9).
Por outro lado, pode-se observar que as áreas que apresentam vegetação
de menor porte e densidade de recobrimento, rala (1.368,6 km 2) e muito rala
(251,8 km2), estão normalmente associadas às áreas de ocorrência do solo
Luvissolo Crômico, que se localizam, predominantemente, na parte mais baixa da
paisagem (< 400 m) e próximas a rede da drenagem (Figura 9). Deve-se
considerar que nestas classes de vegetação estão incluídas as áreas agrícolas e de
pastagens, não mapeadas neste trabalho. Os Luvissolos foram os solos
tradicionalmente utilizados pelo binômio algodão e gado, além de que, pela
proximidade da água e dos solos férteis de várzea, essas são áreas mais
densamente povoadas, que sofrem mais fortes pressões das atividades humanas.
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Figura 9. Mapa de tipologias de vegetação de Caatinga da bacia hidrográfica do
rio Taperoá (PB).
2

Tabela 3. Áreas de ocupação em km e porcentagem das classes de vegetação de
Caatinga e cobertura de uso da terra da bacia hidrográfica do rio Taperoá.
Áreas
Classes de vegetação e uso da terra
2
(km )
(%)
Arbórea Subarbórea densa
1.042,5
18,3
Subarbórea Arbustiva densa
369,4
6,5
Arbustiva Subarbórea densa
582,1
10,2
Arbustiva Subarbórea aberta
666,5
11,7
Arbustiva Subarbustiva aberta
1.101,1
19,4
Subarbustiva Arbustiva rala
1.368,6
24,1
Subarbustiva Arbustiva muito rala
251,8
4,4
Solo exposto
55,4
1,0
Corpo d'água
32,1
0,6
Nuvem
216,9
3,8
Área Total
5.686,4
100,00

Em situação intermediária, as classes de vegetação aberta, Arbustiva
subarbórea (666,5 km2) e Arbustiva subarbustiva (1.101,1 km2), se distribuem de
forma difusa na bacia, ocupando um percentual de 31,1% da sua área. Essas são
áreas de dupla função, pois além da oferta de madeira, são utilizadas como área
de pastagem.
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Estimativa da Biomassa da Vegetação Lenhosa
Para a estimativa da biomassa da vegetação de caatinga da bacia do
Taperoá adotou-se como referência o IBVL = 1, que corresponde a estimativa
apresentada por Francelino et al. (2003), de 108m3 ha-1 de madeira (Tabela 4).
Este dado foi obtido de uma área de caatinga preservada, descrita como
Caatinga fechada do tipo florestal 4, com alto valor de recobrimento do solo e
com presença de sub-bosques. Utilizando-se das áreas das classes de vegetação
mapeadas e dos seus respectivos valores médios do IBVL, obteve-se o
rendimento médio por hectare de biomassa de cada classe de vegetação.
Observa-se na Tabela 4, que o rendimento médio de madeira por hectare variou
de 8,1 m3 ha-1 para a classe Subarbustiva arbustiva muito rala a 70,2 m 3 h-1 para a
classe Arbórea subarbórea densa.
Tabela 4. Dados de referência para estimativa do volume da biomassa lenhosa.
Classes
Arbórea
Subarbórea
densa
Subarbórea
Arbustiva densa
Arbustiva
Subarbórea
densa
Arbustiva
Subarbórea
aberta
Arbustiva
Subarbustiva
aberta
Subarbustiva
Arbustiva rala
Subarbustiva
Arbustiva muito
rala
Solo exposto
Corpo d'água
Nuvem
Total

Volume
Referência
(m3 ha-1)

IBVL
médio

Rendimento
(m3 ha-1)

Área
(ha)
x102

Volume de
Biomassa
(m3 103)

108

0,65

70,2

1.042,5

7.318,4

108

0,55

59,4

369,4

2.194,2

108

0,45

48,6

582,1

2.829,0

108

0,35

37,8

666,5

2.519,4

108

0,25

27,0

1.101,1

2.973,0

108

0,15

16,2

1.368,6

2.217,1

108

0,075

8,1

251,8

204,0

-

-

0
-

55,4
32,1
216,9
5.686,4

0
20.255,1

Para cada classe de vegetação o volume total de biomassa lenhosa é
estimado pelo produto entre o rendimento médio e a área ocupada por cada
classe de vegetação na bacia hidrográfica. Observou-se que os valores de
3
-1
biomassa lenhosa totais, variaram entre classes de vegetação de 204.000 m ha ,
39

para a classe Subarbustiva arbustiva muito rala, a 7.318.400 m 3 ha-1, para a classe
Arbórea subarbórea densa, totalizando um volume estimado para a bacia de
3
-1
3
20.255.100 m ha (Tabela 4). Considerando que 1 m de madeira é igual a 3,4
estéreis (metro cúbico de lenha empilhada), teríamos assim um estoque de lenha
na bacia de 68.867.340 estéreis. Costa et al. (2002), para a região do Seridó, no
Rio Grande do Norte, encontraram para melhor condição de preservação da
vegetação, um valor de apenas, 48 m3 ha-1.
Estimativa da Degradação da Vegetação Lenhosa
A estimativa da degradação da vegetação da Caatinga pode ser
considerada como um parâmetro quantitativo importante para medir o grau de
intervenção humana e o estado de conservação de uma bacia hidrográfica.
Embora assuma as limitações impostas à obtenção dos dados deste trabalho,
quais sejam o grau de imprecisão das estimativas das classes de vegetação e a
impossibilidade de discriminação dos diferentes tipos de uso da terra, pode-se
considerar que a metodologia utilizada neste trabalho apresenta resultados
satisfatórios.
Para a estimativa da degradação da vegetação, os dados utilizados são os
mesmos para a estimativa do volume de biomassa (Tabela 5). Parte-se da
condição hipotética de que toda a área da bacia, descontadas as áreas relativas a
corpos d’água e cobertura de nuvem, estaria numa condição de máxima
preservação (IBVL = 1). Neste caso, foram calculadas as frações de degradação de
cada classe de vegetação em relação à condição de máxima preservação (1 IBVL), coluna 3 da Tabela 5. Estima-se pelo produto das áreas ocupadas por cada
classe de vegetação, os totais de biomassa degradada de cada classe de
vegetação, e pela soma dos totais das classes, a biomassa degradada total da
bacia hidrográfica, que foi de 38.488.900 m3.
Estabelecendo-se a razão comparativa entre o volume total de biomassa
degradada em relação ao volume hipotético total de biomassa da bacia, expresso
em porcentagem, obtém-se o índice de degradação de biomassa da vegetação
lenhosa que é de 65,5%.
Em cálculo feito utilizando os dados do diagnóstico da vegetação da bacia
hidrográfica do açude de Soledade, realizado por Guimarães (2009) utilizando a
mesma metodologia deste trabalho, foi obtido um índice de degradação de 72%.
A bacia de Soledade é uma sub-bacia desta área de estudo, portanto, um valor
comparável ao encontrado neste trabalho, o que vem a confirmar o alto grau de
degradação das terras da região do Cariri Paraibano.
Tabela 5. Dados e estimativa da degradação da vegetação da bacia do rio
Taperoá.
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Classes
Arbórea Subarbórea densa
Subarbórea Arbustiva densa
Arbustiva Subarbórea densa
Arbustiva Subarbórea aberta
Arbustiva Subarbustiva aberta
Subarbustiva Arbustiva rala
Subarbustiva Arbustiva muito
rala
Solo exposto
Corpo d'água
Nuvem
Área
útil
e
volume
de
degradação
Máximo de biomassa
Índice de Degradação

108
108
108
108
108
108

Fração
de
Degradação
(1-IBVL)
0,35
0,45
0,55
0,65
0,75
0,85

Volume
Degradado
3
1
(m ha )
37,8
48,6
59,4
70,2
81,0
91,8

108

0,925

108
-

Volume
Referência
3
-1
(m ha )

Área
(ha)
2
x 10

Volume
Biomassa
3
3
(m 10 )

1.042,5
369,4
582,1
666,5
1.101,1
1.368,6

3.940,7
1.795,3
3.477,7
4.678,8
8.918,9
12.563,7

99,9

251,8

2.515,5

1,00
0,00
0,00

108,0
-

55,4
0,0
0,0

598,3
-

-

-

-

5.437,4

38.488,9

108
-

-

-

-

58.723,9
65,5%

MODELAGEM E MAPEAMENTO DA DEGRADAÇÃO DA CAATINGA
A degradação ambiental é quase sempre o resultado da pressão excessiva
do uso das terras ao longo do tempo e do espaço, acelerando o processo erosivo
dos solos. A desertificação definida como a degradação das terras áridas,
semiáridas e subúmidas, se constitui um grave problema mundial, com
consequências ambientais, sociais e econômicas preocupantes.
Como uma contribuição para a avaliação da degradação das terras da caatinga,
foi proposta a utilização de um modelo, que é uma simplificação da Equação
Universal de Perdas de Solos (Wischmeier e Smith, 1978). O modelo estima o
grau de degradação das terras a partir do índice de degradação das terras da
Caatinga (IDTC), que é função inversa do índice de cobertura da vegetação (IV) e
direta da declividade do terreno (ID) e do índice da erodibilidade do solo (IE).
Podendo ser assim representado:
IDTC = IV * ID * IE
(Eq. 1)
Em comparação com a análise que poderia ser feita pelo modelo da
Equação Universal de Perdas de Solo (Wischmeier e Smith, 1978), não se
considerou o fator erosividade da chuva, uma vez que a área de estudo é
relativamente homogênea do ponto de vista climático; nem o fator prática
conservacionista, uma vez que considera-se como uso da terra, apenas a
vegetação natural da caatinga. Outro fator não levado em conta nesta
modelagem é o fator tempo. Como se sabe, para as mesmas condições de uso e
manejo da terra, o grau de degradação varia com o tempo.
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Geração do Índice de Vegetação
Para a parametrização dos índices de vegetação adotou-se a segmentação
de cinco classes de risco a degradação (Tabela 6), baseadas nos valores limites
possíveis do Índice de Biomassa da Vegetação Lenhosa (IBVL). Utilizando a
equação de correlação, a partir dos valores limites de IBVL, foram calculados os
valores limites das classes correspondentes de NDVI. Após a obtenção desses
valores foi gerado o mapa de risco a degradação devido ao grau de cobertura da
vegetação no programa LEGAL do SPRING (Figura 10a). Cada classe de risco
recebeu um índice numérico correspondente ao grau de intensidade de risco da
classe no processo erosivo (Tabela 6).
Tabela 6. Classes e índices da vegetação relativos aos riscos de degradação das terras.
Classes de risco
Muito Baixa
Baixa
Média
Alta
Muito Alta

Vegetação (IBVL)
0,8-1,0
0,6-0,8
0,4-0,6
0,2-0,4
0,0-0,2

Índice da Classe
1
3
5
7
9

Geração do índice da declividade (ID)
Para a geração do índice de declividade foi utilizado um mosaico digital do
SRTM dos quadrantes SB24ZB, SB24ZD da área de estudo utilizando o programa
Global Mapper e a partir deles foram geradas as curvas de nível com
equidistância de 10 metros. Para gerar a grade triangular foi utilizado o programa
SPRING e as curvas de nível como base de dados. Em seguida foi realizado o
fatiamento da grade triangular, baseado nos limites das classes de declividade,
procedendo-se o mapeamento de cinco classes de declividade de acordo com a
Tabela 7, e sua representação pela Figura 10b.
Esta metodologia utiliza o modelo proposto por Denardin (1990),
modificado, adaptando os dados de textura do boletim de solos para obtenção
do parâmetro granulométrico (M) e convertendo as descrições da drenagem dos
perfis dos solos em classes de permeabilidade (P), para aplicação na fórmula de
determinação proposta por Denardin (1990):
2

K = 0,00000797 (M) + 0,0029283 (P)
(r = 0,9561)
(Eq. 2)
Para ordenação dos dados dos solos e estimativa da erodibilidade foi
utilizada a planilha Excel Microsoft. Para cada unidade de mapeamento foram
utilizados apenas os dados do horizonte superficial da classe representativa das
associações dos solos de cada unidade de mapeamento. Os valores da
42

erodibilidade foram agrupados em cinco classes de risco, de acordo com os
dados da Tabela 8, e sua representação pela Figura 10c.
Tabela 7. Classes e índices de declividade relativos aos riscos de degradação das terras.
Classes de Declividade
Plano
Suave Ondulado
Moderado Ondulado
Ondulado
Forte Ond./Montanhoso

Limites de Classe (%)
0-3
3-6
6-12
12-20
>20

Classes de risco
Muito Baixo
Baixo
Médio
Alto
Muito Alto

Índice da Classe
1
3
5
7
9

Fonte: Adaptado de Francisco (2010).
Tabela 8. Classes e índices de erodibilidade relativos aos riscos de degradação das terras.
Classes de risco
Muito Baixa
Baixa
Média
Alta
Muito Alta

Erodibilidade
-1
-1
(Mg mm MJ ha )
<0,01
0,01-0,02
0,02-0,03
0,03-0,04
>0,04

Índice da Classe
1
3
5
7
9

Estimativa e mapeamento da degradação da caatinga
O Índice de degradação das terras da caatinga (IDTC) é estimado pela
Equação 1, a partir do produto entre os subíndices dos parâmetros vegetação,
declividade e solo. Como se pode observar na Tabela 9, adotou-se um
escalonamento dos valores dos subíndices (1 a 9), procurando-se representar
esquematicamente o efeito exponencial da aceleração do processo erosivo. A
definição dos limites das classes de Degradação foi feita por aproximação das
condições de risco de erosão, oferecidas pela conjunção do grau de riscos dos
três parâmetros do modelo, baseado nos critérios de limitação da Classificação
de Capacidade de Uso das Terras (Lepsch et al., 1991).
Utilizando-se a linguagem algébrica (LEGAL) do SPRING foi montada a
equação para estimativa do IDTC (Equação 1), procedendo-se o cruzamento dos
subíndices temáticos para geração automática do mapa de degradação das
terras da bacia do Taperoá (Figura 10d). Os valores do IDTC podem variar de 1,
para uma condição de risco mínimo a degradação, a 729, para uma condição em
que a vulnerabilidade a degradação é máxima para todos os parâmetros do
modelo.
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Tabela 9. Parâmetros para estimativa das classes de degradação das terras.
Classes
de
Risco
Muito
Baixa
Baixa
Média
Alta
Muito
Alta

Erodibilidade
(Mg mmMJ-1 ha-1)

Índice
Class
e

Limites
Classes
Degradaçã
o

1

<0,01

1

0-3

3-6
6-12
12-20

3
5
7

0,01-0,02
0,02-0,03
0,03-0,04

3
5
7

3-15
15-45
45-175

>20

9

>0,04

9

>175

Cobertura
Vegetal
(IBVL)

Índice
Classe

Declividad
e (%)

Índice
Classe

80-100

1

0-3

60-80
40-60
20-40

3
5
7

0-20

9

A Figura 5d representa a espacialização dos prováveis níveis de
degradação em que se encontram as terras da bacia hidrográfica do rio Taperoá.
Embora se reconheçam as limitações relativas aos métodos e procedimentos da
determinação e obtenção dos dados, a exemplo da dificuldade na discriminação
dos diferentes tipos de uso e cobertura vegetal, a representatividade das
amostras e precisão das determinações da erodibilidade dos solos, e em menor
grau, a precisão da determinação da declividade, pode-se afirmar que os
resultados obtidos são satisfatórios para prognosticar a degradação das terras da
bacia do Taperoá.
Baseado nos dados da Tabela 10 pode-se afirmar que 11,9% das terras da
bacia do rio Taperoá apresentam grau muito alto e 15% grau alto de degradação.
Observando-se a Figura 10d pode-se constatar uma grande área de ocorrência
destas classes de degradação, no terço inferior da área, abrangendo os
municípios de Cabaceiras, São João do Cariri e Parari, ao longo do rio Taperoá.
Consultando os mapas temáticos de solos e vegetação observa-se que essas
classes de degradação estão associadas às áreas de ocorrência dos Luvissolos
Crômicos vérticos, com erodibilidade alta (Figura 10c) e a classe muito alta de
risco a erosão devido a vegetação arbustiva e subarbustiva rala, ali
predominantes (Figura 10a).
Pode-se constatar uma imprecisão deste prognóstico de degradação, que
corresponde às áreas de ocorrência do solo Neossolo Regolítico, classificado
como de erodibilidade muito alta (Figura 10c). Essas são áreas agrícolas,
portanto, com baixo índice de proteção do solo (alto risco a degradação), Figura
10a, o que resultou num prognóstico de degradação alta (Figura 10d). Contudo
são áreas planas (Figura 10b) onde não se constatam problemas sérios de
degradação. Por outro lado, a área de Cambissolo classificado como de
erodibilidade muito baixa (Figura 10c), na linha do divisor a noroeste, guarda
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uma classificação coerente: degradação baixa, uma vez que, apesar de ser área
declivosa, está bem protegida pela vegetação.
a) Vegetação

c) Erodibilidade

b) Declividade

d) Degradação das terras

Figura 10. Mapas de classes de riscos relativos à degradação das terras da bacia
hidrográfica do rio Taperoá.
Apesar da predominância dos solos Neossolos Litólicos no terço oeste da
bacia, classificados como de erodibilidade alta (Figura 10c), observa-se nessa
área, um grande percentual de áreas com degradação baixa e muito baixa (Figura
10d), isto devido a maior cobertura vegetal e ao relevo mais plano, como se pode
observar nos mapas temáticos (Figuras 10a e b).
Em termos de área de abrangência, Tabela 10, os fatores que mais
contribuem para a degradação das terras na bacia do Taperoá são a
erodibilidade alta dos solos (53,8%) e a baixa cobertura da vegetação nas classes
de risco alta (29,6 %) e muito alta (29,69%). Por outro lado, a declividade, com
classes de risco muito baixo e baixo, contribui para amenizar os riscos de
degradação em 87% da área da bacia hidrográfica.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A diversidade e as nuanças do conjunto dos elementos que formam a
paisagem da Caatinga, além da dinâmica dos componentes atmosféricos do
clima tropical, tornam a análise e a interpretação dos registros das imagens, um
trabalho bastante complexo.
As leituras dos Índices de Vegetação para as plantas fotossinteticamente
ativas da Caatinga (período úmido) apresentam baixa correlação com a biomassa
(IBVL), e na média, praticamente dobram de valores, em comparação com as
leituras do período seco. Neste caso, análises temporais de mudanças da
cobertura da terra de ambientes semiáridos devem ter um rigoroso controle da
condição de umidade. Numa análise preliminar da vegetação de Caatinga da
bacia do Taperoá, em uma sequência plurianual de imagens Landsat do período
seco, foram observadas variações inconsistentes do padrão da cobertura da
vegetação verificados nos valores de NDVI. Esse fato provavelmente ocorreu
devido a diversidade das condições de umidade do solo e atmosférica, de ano
para ano.
Tabela 10. Áreas de abrangência de classes de risco a degradação e de
degradação das terras da bacia do rio Taperoá.
Classes de risco

Erodibilidade
2

Declividade
2

Cobertura Vegetal
2

Degradação
2

(km )

(%)

(km )

(%)

(km )

(%)

(km )

(%)

Muito baixa

0

0

3.370

59,3

1.045

18,4

539

9,5

Baixa

130

2,3

1.576

27,7

369

6,5

738

13,0

Média

2.174

38,2

502

8,8

667

11,7

2.635

46,2

Alta

3.056

53,8

154

2,7

1.682

29,6

851

15,0

Muito alta

326

5,7

85

1,5

1.675

29,6

675

11,9

Corpo d’água

-

-

-

-

32

0,6

32

0,6

Nuvens

-

-

-

-

216

3,8

216

3,8

Total

5.686

100

5.686

100

5.686

100

5.686

100

A reflectância do solo é outro fator que pode induzir a erros de leituras da
vegetação. Os dados de NDVI para vegetação de Caatinga rala e aberta em área
de solos claros (Planossolo e Regossolo) foram mais altos e dispersos do que as
dos solos mais escuros (Luvissolo Crômico e Neossolo Litólico) da bacia. Neste
caso, para minimizar o erro de estimativa da biomassa da vegetação recomenda-
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se fazer uma curva de calibração do índice espectral com a vegetação, para cada
unidade ambiental.
Embora os resultados obtidos tenham mostrado um sucesso relativo na
avaliação quantitativa da biomassa lenhosa da Caatinga, a discriminação
qualitativa de diferentes tipos de uso e de padrões de vegetação ainda precisa
ser resolvida, para permitir automatizar a análise e o monitoramento das terras
do Semiárido.
Apesar da utilização de modelos preditivos para estimativa da degradação
da Caatinga, utilizando-se de parâmetros mais diretamente relacionados ao
fenômeno da erosão hídrica, seus resultados ainda precisam ser melhor
avaliados. A erodibilidade do solo é um parâmetro que necessita ser mais
estudado para as condições dos solos da região do Semiárido, para que possa
dar uma contribuição efetiva na avaliação da vulnerabilidade à degradação das
terras.
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Capítulo 3

ESTIMATIVA DA EVAPOTRANSPIRAÇÃO REAL DIÁRIA EM
SUB-BACIAS DO PARACATU UTILIZANDO PRODUTOS DO
SENSOR MODIS
Evaldo de Paiva Lima

1. INTRODUÇÃO
A estimativa da evapotranspiração é essencial em sistemas de irrigação,
perdas de água em reservatórios, cálculo do balanço hídrico, modelagens
hidrológicas e climáticas. O manejo da água de irrigação é importante em locais
onde a produção agrícola irrigada representa grande percentagem da economia
regional e, principalmente, onde também se verifica conflitos pelo uso da água. A
estimativa mais acurada da demanda de água pelas culturas e da programação
dos intervalos de irrigação e a melhora da aplicação dos métodos de estimativa
do consumo de água pelas culturas promovem maior eficiência no uso dos
recursos hídricos (Medina et al., 1998).
O sensoriamento remoto aplicado à agricultura oferece vantagens, como a
obtenção de informações que possibilitam a geração de séries temporais da
região em estudo. Também proporciona ampla cobertura espacial, que favorece
a análise de uma região por inteiro. Essas informações geralmente revelam
aspectos importantes para o planejamento agrícola das áreas irrigadas. Assim,
este capítulo tem o objetivo de determinar a evapotranspiração real diária, com a
utilização de produtos do sensor MODIS (Moderate Resolution Imaging
Spectrometer) a bordo do satélite Terra, nas sub-bacias do ribeirão Entre Ribeiros
e rio Preto.

2. REFERENCIAL TEÓRICO
Para Bastiaanssen (2000), a agricultura irrigada é o maior consumidor
hídrico em bacias hidrográficas. Os impactos dessa atividade também poderiam
ser avaliados por meio de modelos hidrológicos, inclusive os que propõem
interação com a atmosfera, uma vez que procuram explicar os processos do ciclo
hidrológico, mas, em geral, esses modelos requerem alto número de medições
de campo para que suas calibrações sejam realizadas de maneira satisfatória
(Hemakumara et al., 2003).
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Em razão disso, o uso dos dados de sensoriamento remoto tem-se
tornado ferramenta potencial para a determinação de fluxos de superfície e da
evapotranspiração. Além das dificuldades de obtenção da evapotranspiração que,
na maioria das vezes, está relacionada à escassez de dados necessários para a
implementação de alguns dos métodos, outro fator importante a ser considerado
é a distribuição espacial da evapotranspiração.
Os métodos de estimativa da evapotranspiração, em geral, permitem a sua
obtenção em escala local. No entanto, regiões marcadas por heterogeneidade da
superfície, como tipo de solo e vegetação, apresentam taxas de
evapotranspiração bastante diferentes, que podem não ser percebidas nas
formas tradicionais de estimativas. Diferentemente disso, o sensoriamento
remoto permite à estimativa da evapotranspiração em grandes áreas como
função das características biofísicas encontradas em cada pixel. Outra grande
vantagem do emprego de imagens de satélites na estimativa da
evapotranspiração, em escala regional, reside no fato de que a água utilizada no
processo de evapotranspiração pode ser obtida diretamente sem a necessidade
de quantificar outros parâmetros hidrológicos, como a umidade do solo.
A aplicação de técnicas de sensoriamento remoto permite a determinação
espacial da evapotranspiração, ou seja, a energia necessária para esse processo
pode ser obtida como um termo residual do balanço de energia à superfície. O
balanço de energia descreve as interações físicas entre a superfície e a atmosfera.
Resolver a equação do balanço de energia envolve a subdivisão da energia
líquida disponível em fluxos utilizados em diferentes processos na superfície
terrestre, como fluxo de calor latente, fluxo de calor sensível e fluxo de calor no
solo (Timmermans & Meijerink, 1999).
Nesse contexto, o SEBAL (Surface Energy Balance Algorithm for Land) é um
algoritmo que possibilita a estimativa dos fluxos de energia que ocorrem na
interface solo-vegetação-atmosfera com os dados obtidos por meio de
sensoriamento remoto. O SEBAL estima o fluxo de calor latente como resíduo da
equação clássica do balanço de energia. No entanto, o saldo de radiação, o fluxo
de calor no solo e o fluxo de calor sensível precisam ser estimados.
Segundo Latuf (2007), as bacias hidrográficas do ribeirão Entre Ribeiros e
rio Preto, afluentes do rio Paracatu, drenam uma área de aproximadamente
14.149km2, dos quais 74,87% (10.621km2) encontram-se no Estado de Minas
Gerais, 15,71% (2.212km2) no Estado de Goiás e 9,42% (1.316km2) no Distrito
Federal. Rodriguez (2004) cita que, como consequência da grande expansão da
agricultura irrigada, sérios conflitos tem surgido em várias partes da bacia do rio
Paracatu, principalmente nas sub-bacias do ribeirão Entre Ribeiros e rio Preto.
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Dessa forma, estudos que busquem avaliar os padrões de distribuição
espacial, quer seja do balanço de energia à superfície ou da evapotranspiração,
favoreceriam o conhecimento adequado da dinâmica espacial e temporal, dessas
variáveis e de suas inter-relações, para uma melhoria tanto nas modelagens de
enfoque hidrológico como atmosférico. Essas melhorias viabilizariam medidas
mais eficazes de tomada de decisões em gestão hídrica.

2. MATERIAL E MÉTODOS
A bacia do rio Paracatu é uma importante sub-bacia do rio São Francisco.
Localizada no Médio São Francisco drena uma área de aproximadamente
2
45.600 km , que representa cerca de 7% da área de drenagem da bacia do São
Francisco (Brasil, 1996).
As sub-bacias do ribeirão Entre Ribeiros e rio Preto, localizadas na região
do Alto Paracatu, abrangem parte do Distrito Federal e dos Estados de Goiás e
Minas Gerais (Figura 1). Segundo Latuf (2007), as sub-bacias do ribeirão Entre
2
Ribeiros e rio Preto drenam uma área de aproximadamente 14.149 km , dos
2
quais 74,87% (10.621 km ) encontram-se no Estado de Minas Gerais, 15,71%
2
2
(2.212 km ) no Estado de Goiás e 9,42% (1.316 km ) no Distrito Federal.

Figura 1. Localização da área de estudo. No primeiro plano, em cinza “claro”,
localiza-se a bacia do Paracatu e no segundo, as sub-bacias em estudo.
O clima da bacia do Paracatu é predominantemente tropical chuvoso,
havendo concentrações das chuvas no período de outubro a abril, com destaque
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para o trimestre novembro, dezembro e janeiro como o mais chuvoso. A
precipitação média anual na bacia é de 1.338 mm, enquanto a evapotranspiração
média anual é de 1.140 mm (Brasil, 1996).
Os principais usos dos recursos hídricos nas sub-bacias do ribeirão Entre
Ribeiros e rio Preto são para o atendimento das demandas de abastecimento
urbano, animal e irrigação. A maior parte das áreas irrigadas na bacia do Paracatu
está concentrada nas cabeceiras até a metade do seu sistema de drenagem,
sobretudo no ribeirão Entre Ribeiros e no rio Preto, concentrando 53% da área
irrigada identificada na bacia pelo Plano-Diretor de Recursos Hídricos da Bacia do
Paracatu – PLANPAR (Brasil, 1996).
Na bacia do rio Preto, o uso do solo é caracterizado pela pecuária intensiva
e a agricultura mecanizada de alta tecnologia, especialmente da utilização
intensiva de pivôs centrais no processo de irrigação. Borges (2008), utilizando
imagens do sensor LANDSAT/ETM+ do ano de 2003, identificou 226 pivôs na
bacia do rio Preto. Destes, 87 estavam localizados no Distrito Federal, 81 em
Minas Gerais e 58 em Goiás. Este autor ainda cita que as principais atividades
desenvolvidas na bacia são as produções de leite e de grãos, com destaques para
as culturas do milho, soja, feijão, sorgo, trigo e hortaliças em geral.

Aquisição e processamento dos dados
Os produtos do sensor MODIS: MOD09GA (refletância espectral de
superfície, bandas 1 a 7), MOD11A1 (temperatura da superfície, bandas 31 e 32) e
MOD07 (ângulo zenital) dos dias 14 de julho, 13 de agosto, 16 de setembro e 16
de outubro de 2007 foram obtidos no formato HDF (Hierarchical Data Format) e
convertidos para o formato GeoTIFF com a utilização do programa MRT ( MODIS
Reprojection Tool).
Os dados de velocidade do vento e radiação de onda curta incidente, dos
dias relacionados no estudo, foram utilizados da estação meteorológica
automática (A542) localizada no Município de Unaí, MG. A estação meteorológica
possui as seguintes coordenadas geográficas: latitude 16º 33’ 14” Sul, longitude
46º 52’ 55” Oeste e 631 m de altitude, conforme localização apresentada na
Figura 1, e pertence a rede de estações automáticas do Instituto Nacional de
Meteorologia (INMET). As informações desta estação serviram como dados de
entrada no SEBAL para estimar a evapotranspiração real diária.
Todas as etapas envolvidas no processo de estimativa dos componentes
do balanço de energia, e consequentemente, na determinação da
evapotranspiração real diária para a área das sub-bacias em estudo foram
desenvolvidas com o auxílio da ferramenta Model Maker do programa Erdas 9.1.
Para descrição completa dos procedimentos adotados, consultar o trabalho de
Lima (2010). O saldo de radiação instantâneo (Rninst.) foi a primeira componente
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do balanço de energia a ser obtida. Para tanto, aplicou-se a equação sugerida
por Allen et al. (2002):

Rninst.  Rs  Rs  RL  RL  (1   o ) RL

(1)

em que, Rs  é a radiação de onda curta incidente (W.m-2), α é o albedo da
superfície (adimensional),
atmosfera (W.m-2),
2

) e,

o

RL é a radiação de onda longa emitida pela

RL é a radiação de onda longa emitida pela superfície (W.m-

é a emissividade da superfície (adimensional).

Após a estimativa do Rninst. realizou-se, com a aplicação da equação
empírica sugerida por Bastiaanssen (2000), a determinação do fluxo instantâneo
de calor no solo (G).

T

G   s (0,0038 α 0,0074 α 2 )(1  0,98 NDVI 4 ) Rn inst.
α

em que,

(2)

Ts é a temperatura da superfície (°C) relativa ao produto MOD11A1 e

NDVI é o índice de vegetação da diferença normalizada. Para efeito de correção
dos valores do fluxo de calor no solo para corpos d’água (NDVI < 0), considerouse G = 0,3Rn (Silva & Bezerra, 2006).
Na sequência, obteve-se o fluxo instantâneo de calor sensível (H). Esta
componente do balanço de energia expressa à taxa de calor transferido da
superfície para o ar pelos processos de convecção e condução. Este fluxo foi
calculado utilizando a velocidade do vento (u), a resistência aerodinâmica da
superfície (rah) e a diferença da temperatura do ar (dT) entre dois níveis acima da
superfície, ou seja, nas alturas de 2,0 m e 0,1 m. A Figura 2 apresenta o
fluxograma das etapas utilizadas na estimativa do fluxo de calor sensível.
No SEBAL, procedeu-se com o cálculo de dT para cada pixel por meio de
uma relação linear entre dT e Ts. Esta relação é dada pelos coeficientes a e b que
são obtidos pelos pixels denominados “âncoras”, também chamados de “quente”
e “frio”. No pixel “frio” a temperatura da superfície e a do ar próxima à superfície
foi considerada igual. Nesse caso, assumiu-se que o fluxo de calor sensível é igual
a zero, e então, determinou-se o fluxo de calor latente máximo. Entretanto, no
pixel “quente” assumiu-se igual a zero o fluxo de calor latente, e então, obteve-se
o fluxo de calor sensível máximo. Os pixels “quente” e “frio” foram selecionados
ao consultar simultaneamente os mapas temáticos do NDVI e da temperatura da
superfície (Ts). Dessa forma, o pixel “frio” foi escolhido numa situação em que o
valor do NDVI era negativo, geralmente sobre corpos d’água, e possuía um baixo
valor da Ts. Entretanto, o pixel “quente” foi selecionado para a condição em que a
Ts era elevada e o NDVI entre 0,1 e 0,2, que representa uma área não irrigada e
considerada seca.
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Figura 2. Fluxograma para a estimativa do fluxo instantâneo de calor sensível.
O fluxo instantâneo de calor latente (λET), em W.m-2, foi calculado, como
resíduo da equação do balanço de energia, pela simples diferença entre os
mapas temáticos do saldo de radiação, fluxo de calor no solo e fluxo de calor
sensível.
(3)
ET  Rn  G  H
inst.

Posteriormente, foi possível calcular a fração evaporativa por meio da
expressão sugerida por Bastiaanssen et al. (1998):

FE 

ET
ET  H



ET

(4)

Rninst.  G

Estudos micrometeorológicos indicam que esse termo pode ser
considerado constante durante o período diurno (Ayenew, 2003). Dessa forma,
estima-se a evapotranspiração por meio da seguinte expressão:

ETrdiária 

86400 FE Rn 24h

(5)


-1

em que, ETrdiária é a evapotranspiração real diária (mm.d ), FE é a fração
evaporativa (adimensional), Rn24h é o saldo de radiação médio ocorrido em um
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-2

-1

período de 24 horas (W.m .d ) e,
(MJ.kg-1).

 é o calor latente de vaporização da água

Comparação entre a evapotranspiração obtida pelo SEBAL e a no campo
Para efetuar a comparação da evapotranspiração, obtida por meio do
SEBAL (ETr), e a evapotranspiração da cultura (ETc), ao nível diário, foram
utilizadas informações da ETc para o feijão fornecidos pela IRRIGER, que é uma
empresa de base tecnológica com prestação de serviço na área de
gerenciamento da irrigação. A ETc foi determinada com base no coeficiente de
cultura (Kc), relativo à fase de desenvolvimento da cultura, o método de PenmanMonteith FAO (1998) e coeficiente de estresse hídrico (Ks).
Utilizaram-se as informações da evapotranspiração da cultura de um dos
pivôs centrais da Fazenda Decisão, localizada no Município de Unaí, MG, que faz
a utilização intensiva de pivôs centrais no processo de irrigação de várias
culturas. Essa fazenda encontra-se a Oeste da sede do Município em questão e
está localizada próxima a área das sub-bacias do ribeirão Entre Ribeiros e rio
Preto.
O pivô utilizado possuía uma área de 120,22 ha e as coordenadas
geográficas do ponto central era: latitude 16º 27’ 31,7” Sul, longitude 47º 18’ 4,7”
Oeste e 979 m de altitude. Nesse pivô, plantou-se a cultivar de feijão Pérola, que
é proveniente de trabalho de seleção de linhas puras da cultivar Aporé –
realizado pela Embrapa Arroz e Feijão –, em duas datas distintas. Na primeira
metade do pivô, o feijão foi plantado no dia 8 de maio de 2007 e na segunda, no
dia 12 de maio de 2007. Os ciclos finalizaram nos dias 18 e 24 de agosto,
respectivamente, e apresentaram produtividade de 52 sacas/hectare.
Para realizar a comparação, utilizaram-se datas em que se tinham
disponíveis produtos do sensor MODIS, ou seja, 10, 14 e 23 de julho, e 6 e 13 de
agosto de 2007. A cultura encontrava-se na Fase III nos dias 10/07, 14/07, 23/07
e 6/08 e na Fase IV no dia 13/08. Dessa forma, os valores da evapotranspiração,
obtidos por meio do SEBAL, do pixel referente à coordenada do ponto central do
pivô, bem como dos oito pixels adjacentes serviram para verificar, conforme
proposta de Oliveira (2012), o comportamento dos erros relativo e absoluto de
cada pixel em comparação a evapotranspiração da cultura do feijão.
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
O saldo de radiação instantâneo (Rninst.) estimado por meio do SEBAL, com
o uso de produtos do sensor MODIS, é apresentado na Figura 3 para as áreas das
sub-bacias do ribeirão Entre Ribeiros e rio Preto. A variação espacial do saldo de
radiação observada nos mapas temáticos é devida as diferentes superfícies
(cerrado, pastagem, áreas irrigadas com variados tipos de culturas, cursos d’água,
etc.) presente nas sub-bacias do ribeirão Entre Ribeiros e rio Preto, pois o albedo
da superfície – modelador do balanço de ondas curtas – varia conforme as
características físico-químicas das superfícies e com o ângulo zenital.
Em nenhum dos mapas temáticos visualizou-se nitidamente a hidrografia
dessas sub-bacias. Isto é por causa da resolução espacial de cada pixel
(500m×500m) que compõe os mapas, sendo muitas vezes a informação do pixel
a combinação de diferentes superfícies que compõe a área do pixel em questão.
Devido à resolução espacial do sensor MODIS, um elemento de cena,
correspondente a um pixel da imagem, pode incluir mais de um tipo de
cobertura do terreno. Quando um sensor observa a cena, a radiância detectada é
a integração, denominada mistura, de todos os objetos contidos no elemento de
cena (Aguiar et al., 1999).
Apesar da hidrografia das sub-bacias não ser completamente visualizada
nos mapas temáticos, observou-se que os valores do saldo de radiação
instantâneo eram mais elevados sobre superfícies líquidas, neste caso
representada pelos rios, do que os valores observados nos demais tipos de
superfícies. Para ilustrar essa afirmação, observa-se parte da hidrografia do rio
Preto, áreas circuladas na cor preta (Figuras 3a e 3b), com elevados valores do Rn.
Segundo Lima et al. (2009), a tendência de maiores valores do Rn sobre
superfícies líquidas e menores sobre os demais tipos de superfícies pode ser
explicada pelo efeito combinado do albedo e da temperatura da superfície, pois
o primeiro termo influência o balanço de ondas curtas e o segundo o balanço de
ondas longas.
Comparando-se os mapas da Figura 3 verifica-se o aumento do saldo de
radiação instantâneo, especialmente quando se observa a Fig. 3d, com a
-2
presença de muitas áreas com valores acima de 651 W.m , e a Fig. 3a. Essa
tendência pode ser explicada pela sazonalidade da radiação de onda curta
incidente, que varia em função da declinação solar. Na maior parte dos mapas
temáticos o Rn variou entre 451 e 650 W.m-2 (tonalidades de cinza mais claros),
porém existiram algumas áreas no Alto rio Preto (Figura 3a) com o saldo de
radiação < 450 W.m-2 (tonalidade branca). O saldo de radiação instantâneo
-2
-2
médio variou entre 509,41±22,24 W.m e 643,33±33,19 W.m , com valor mínimo
-2
-2
de 419,13 W.m no dia 14 de julho e máximo de 797,35 W.m no dia 16 de
outubro de 2007, conforme observa-se na Tabela 1.
55

a)

b)

c)

d)

-2

Figura 3. Saldo de radiação instantâneo (W.m ) para os dias 14 de julho (a), 13
de agosto (b), 16 de setembro (c) e 16 de outubro (d) do ano de 2007.
Mendonça (2007) estimou o Rn instantâneo para a região Norte
Fluminense, Estado do Rio de Janeiro, utilizando imagens do sensor MODIS, e
-2
-2
encontrou valores entre 411,76 e 646,64 W.m , com média de 527,87 W.m no
dia 29 de agosto de 2005; 499,06 e 873,28 W.m-2, com média de 683,58 W.m-2
em 16 de novembro de 2005; 482,40 e 818,32 W.m-2, com média de 661,31 W.m-2
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no dia 05 de fevereiro de 2006; e entre 270,04 e 438,72 W.m -2, com média de
-2
339,82 W.m em 15 de junho de 2006. Embora os dois locais estejam em
latitudes diferentes, o Rn mínimo de 419,13 W.m-2, encontrado nesse trabalho, foi
compatível com o de Mendonça (2007) no dia 29 de agosto de 2005; e o Rn
máximo de 797,35 W.m-2, encontrado para as sub-bacias do ribeirão Entre
Ribeiros e rio Preto, foi compatível com o de Mendonça (2007) no dia 05 de
fevereiro de 2006.
Tabela 1. Valores mínimos, médios, máximos e desvio padrão (DP) instantâneos
do saldo de radiação (Rninst.), fluxo de calor no solo (G), fluxo de calor
sensível (H), e, da evapotranspiração real diária (ETrdiária) observadas nos
mapas temáticos.
-2

Datas
14/07
13/08
16/09
16/10
Méd.

Rn,inst (W m
Mín
Méd
419
509
446
582
422
566
502
643
447
575

)
Máx
633
737
758
797
731

-2

Mín
26.8
33.6
55.6
66.4
45.6

G (W m )
Méd
Máx
71
185
88
212
118
223
134
222
103
211

-2

Mín
-18
-89
-0.8
-1.0
-27

H (W m )
Méd
Máx
62
520
154
720
167
441
263
694
161
594

ETr,24h (mm)
Mín Méd Máx
4.4
0.
2.9
5.5
0.
3.0
6.1
0.
3.0
6.9
0.
2.8
5.8
0.
2.9

Ataíde (2006) estimou o Rn instantâneo para o município de Quixeré, no
Estado do Ceará, utilizando informações do sensor MODIS, a bordo do satélite
Terra, e encontrou valores entre 719 e 848 W.m-2 no dia 10 de setembro de 2005;
-2
-2
733 e 864 W.m no dia 10 de outubro de 2005; 686 e 817 W.m em 14 de
outubro de 2005; e entre 661 e 809 W.m-2 no dia 25 de outubro de 2005.
-2
Verifica-se que o valor do Rn máximo instantâneo de 797,35 W.m , estimado
para as sub-bacias do ribeirão Entre Ribeiros e rio Preto, foi compatível com os
encontrados para o Município de Quixeré, CE, nos dias 14 e 25 de outubro de
2005. Porém, o valor do Rn mínimo instantâneo de 419,13 W.m-2, encontrado
para a região do rio Paracatu, foi menor que os encontrados no Município de
Quixeré, CE. Essa diferença pode ser devida ao albedo da superfície, pois
alterações neste termo afetam diretamente o saldo de radiação. É válido ressaltar
que o α depende do ângulo de incidência dos raios solares e das condições da
superfície, como coloração do solo, umidade, tipo de cobertura e fase de
desenvolvimento das culturas. Outra questão a ser considerada, para explicar a
diferença nos valores mínimos desse estudo e os encontrados por Ataíde (2006),
são as diferenças metodológicas na determinação do Rn.
Com a elaboração dos mapas temáticos do albedo da superfície, que
podem ser visualizados no trabalho de Lima et al. (2012), juntamente com os
mapas de temperatura da superfície, índice de vegetação da diferença
normalizada, e saldo de radiação instantâneo foram obtidos os mapas temáticos
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do fluxo de calor no solo (Figura 4) para as sub-bacias do ribeirão Entre Ribeiros
e rio Preto.

a)

b)

c)

d)

Figura 4. Fluxo de calor no solo (W.m-2) para os dias 14 de julho (a), 13 de agosto
(b), 16 de setembro (c) e 16 de outubro (d) de 2007.
A variação espacial do fluxo de calor no solo observada em cada um dos
mapas temáticos, com exceção de pequenas áreas isoladas, foi bastante
homogênea. Verifica-se que nos dois primeiros mapas (Figs. 4a e 4b) a
tonalidade predominante foi da classe de valores entre 51 e 100 W.m -2. Na Figura
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4a observam-se pequenas áreas com as tonalidades branca (< 50 W.m -2) e cinza
-2
“escuro” (151 a 200 W.m ), ao passo que, no Alto rio Preto (Figuras 4b) existem
áreas com tonalidade cinza “intermediário” (101 a 150 W.m-2). Entretanto, nas
-2
Figuras 4c e 4d observa-se a predominância dos valores entre 101 e 150 W.m
de fluxo de calor no solo (tonalidade cinza “intermediário”). O aumento nos
valores do G, verificado nas Figs. 4c e 4d, pode estar relacionado a baixos valores
do NDVI e/ou presença de água nos pixels.
Apesar dessa relação de dependência entre o fluxo de calor no solo e o
saldo de radiação disponível à superfície, não se pode esquecer que o índice de
vegetação da diferença normalizada, temperatura e albedo da superfície também
foram utilizados na determinação do G. Conforme observa-se na Tabela 1, o fluxo
de calor no solo médio variou entre 71,26±5,91 e 134,06±6,57 W.m -2, com valor
-2
-2
mínimo de 26,81 W.m no dia 14 de julho e máximo de 223,34 W.m no dia 16
de setembro de 2007.
Mendonça (2007) estimou o fluxo de calor no solo instantâneo para a
região Norte Fluminense, RJ, utilizando imagens do sensor MODIS, e encontrou
valores entre 30,49 e 86,77 W.m-2, com média de 68,97 W.m-2 no dia 29 de
-2
-2
agosto de 2005; 10,00 e 126,65 W.m , com média de 96,51 W.m no dia 16 de
novembro de 2005; 10,00 e 121,95 W.m-2, com média de 94,21 W.m-2 no dia 05
de fevereiro de 2006; e entre 10,00 e 46,72 W.m-2, com média de 36,99 W.m-2 no
dia 15 de junho de 2006.
Os resultados obtidos por Mendonça (2007) serviram para confrontar os
resultados do fluxo de calor no solo encontrados para as duas sub-bacias do rio
Paracatu, visto que a estação meteorológica automática (A542) do Município de
Unaí, MG, não dispunha de informações do G. Alguns valores mínimos do fluxo
de calor no solo obtidos por Mendonça (2007) foram de 10,00 W.m -2. Pela análise
desses resultados chega-se a conclusão que esse autor pode ter estabelecido
uma condição, no momento do processamento por meio do SEBAL, para que o
valor mínimo não fosse inferior a 10,00 W.m-2. Entretanto, os valores máximos do
fluxo de calor no solo nas sub-bacias do ribeirão Entre Ribeiros e rio Preto foram
superiores aos encontrados por Mendonça (2007). Como exemplo, o valor
máximo do G encontrado por Mendonça (2007), no dia 16/11/05, foi de 126,65
-2
W.m , enquanto que, o encontrado para as sub-bacias do Paracatu, no dia
-2
16/09/07, foi de 223,34 W.m . Vale destacar que, a cobertura do solo, as datas e
o horário de imageamento da superfície pelo satélite foram distintos, e isso pode
explicar as diferenças observadas nas duas áreas de estudo.
Na Figura 5 apresentam-se os mapas temáticos dos valores instantâneos
do fluxo de calor sensível para as sub-bacias do ribeirão Entre Ribeiros e rio
Preto. Todos os mapas foram marcados pela grande variabilidade espacial do
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fluxo de calor sensível. Na Figura 5a observa-se que grande parte da área de
-2
estudo foi dominada pela tonalidade cinza “claro” (0 a 200 W.m ).

a)

b)

c)

d)

Figura 5. Fluxo de calor sensível (W m-2) para os dias 14 de julho (a), 13 de
agosto (b), 16 de setembro (c) e 16 de outubro (d) de 2007.
Nas Figuras 5a e 5b verificam-se áreas na cor branca, circuladas em preto,
com valores do fluxo de calor sensível negativo. Silva & Bezerra (2006) explicam
que os pixels com H negativo correspondem aos pixels cuja temperatura da
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superfície (Ts) é inferior a temperatura do pixel “frio”. Isso ocorre em função da
aceitação da hipótese de que H=0 no pixel “frio”, assim qualquer pixel com a T s
inferior àquela do pixel “frio” terá necessariamente H<0.
-2
Valores elevados do fluxo de calor sensível, acima de 401 W.m , ocorreram
em muitas áreas no Alto rio Preto (Figura 5d), indicando baixa umidade na
superfície do solo. Isso significa que, com a baixa umidade, a maior parte da
energia disponível à superfície foi utilizada para aquecer o ar, e o restante o solo.
O fluxo instantâneo de calor sensível médio variou entre 61,70±56,48 W.m -2 e
-2
-2
263,38±87,06 W.m , com valor mínimo e máximo de -88,88 W.m e 720,36 W.m
2
, respectivamente, no dia 13 de agosto de 2007, conforme observa-se na Tabela
1.
Mendonça (2007) estimou o fluxo de calor sensível instantâneo para a
região Norte Fluminense, RJ, utilizando imagens do sensor MODIS, e encontrou
valores entre 0,00 e 480,64 W.m-2, com média de 228,25 W.m-2 no dia 29 de
agosto de 2005; 0,00 e 611,35 W.m-2, com média de 285,67 W.m-2 no dia 16 de
-2
-2
novembro de 2005; 0,00 e 615,40 W.m , com média de 266,78 W.m no dia 05
de fevereiro de 2006; e entre 0,00 e 291,74 W.m-2, com média de 125,42 W.m-2 no
dia 15 de junho de 2006 com a proposição “clássica”, sendo esta a que utiliza a
fração evaporativa (FE) na estimativa da evapotranspiração diária.
Nicácio (2008) estimou o fluxo de calor sensível no dia 12 de outubro de
2004, na região de Petrolina/Juazeiro, com a utilização de produtos do sensor
MODIS, a bordo do satélite Aqua, e observou valores mínimos (H<0) sobre o
leito do rio São Francisco, enquanto os maiores valores do fluxo de calor sensível
foram encontrados, especialmente, em região de solo aberto e áreas urbanizadas
(>754,4 W.m-2). Em áreas de savana estépica aberta, os valores encontrados, mais
predominantemente, estão na faixa de aproximadamente 535,0 W.m -2 a 754,0
W.m-2. Entretanto, em região de savana estépica densa foi possível encontrar
valores do H entre 120,0 e 535,0 W.m-2.
Os resultados do fluxo de calor sensível instantâneo obtido por Mendonça
(2007) e Nicácio (2008) foram comparados com os resultados obtidos neste
estudo. O valor máximo do H encontrado nas sub-bacias do ribeirão Entre
Ribeiros e rio Preto foi de 720,36 W.m-2. Este resultado foi compatível com o valor
máximo encontrado por Nicácio (2008), que no dia 12 de outubro de 2004
-2
encontrou valor do H superior a 754,4 W.m . No caso dos valores mínimos, tanto
o presente estudo como o de Nicácio (2008) encontrou valores negativos (H<0).
Entretanto, no estudo de Mendonça (2007) não foram verificados valores
negativos do fluxo de calor sensível.
Na Figura 6 são apresentados os mapas temáticos dos valores diários da
evapotranspiração real (ETrdiária), que foram determinados com base na fração
evaporativa e no saldo de radiação médio ocorrido num período de 24 horas. Da
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mesma forma que os mapas do fluxo de calor sensível, observam-se que os de
ETrdiária foram marcados pela grande variabilidade espacial. Nota-se também,
uma relação entre os baixos valores da ETrdiária, entre 0,0 e 2,0 mm.d-1 na área
circulada da Figura 6d, e os elevados valores do fluxo de calor sensível (> 401,00
W.m-2) na área circulada da Figura 5d. Devido à baixa umidade no solo a
evapotranspiração é menor, indicando que, a maior parte da energia disponível
foi utilizada para aquecer o ar.
Nos mapas temáticos relacionados à Figura 6, a ETrdiária predominou entre
-1
2,1 e 4,0 mm.d (tonalidade cinza “claro”). A “evapotranspiração real diária” foi
elevada sobre superfícies líquidas quando comparada com outras áreas. Para
exemplificar, observa-se parte do rio Preto, circulada na Figura 6a, com valores da
ETrdiária entre 4,1 e 6,0 mm.d-1. Porém, vale lembrar que, sobre superfícies líquidas
o processo predominante é a evaporação.
A evapotranspiração real diária média variou entre 2,82±1,16 e 2,99±0,74
-1
mm.d , com valor mínimo de 0,00 e máximo de 6,92 mm.d-1 no dia 16 de
outubro de 2007, conforme observa-se na Tabela 1. Na determinação da
evapotranspiração real diária, por meio do SEBAL, estabeleceu-se o critério de
-1
desconsiderar valores menores que 0,00 mm.d , por isso que os valores mínimos
obtidos neste estudo foram zero.
Mendonça (2007) estimou a evapotranspiração real diária para a região
Norte Fluminense, RJ, utilizando imagens do sensor MODIS, e encontrou valores
-1
-1
entre 0,00 e 7,39 mm.d , com média de 3,25 mm.d no dia 29 de agosto de
2005; 0,00 e 10,65 mm.d-1, com média de 4,50 mm.d-1 no dia 16 de novembro de
2005; 0,00 e 10,12 mm.d-1, com média de 4,65 mm.d-1 no dia 05 de fevereiro de
2006; e entre 0,00 e 5,45 mm.d-1, com média de 2,73 mm.d-1 no dia 15 de junho
de 2006. Esses resultados se referem a proposição chamada “clássica”, e que
utiliza o saldo de radiação médio ocorrido em um período de 24 horas (Rn24h).
A variação da evapotranspiração encontrada por Mendonça (2007) no dia
15 de junho de 2006 (0,00 a 5,45 mm.d-1) foi compatível com a encontrada nas
sub-bacias do ribeirão Entre Ribeiros e rio Preto no dia 13 de agosto de 2007
(0,00 a 5,54 mm.d-1). Os valores máximos da ETrdiária, obtidos no estudo de
Mendonça (2007), foram normalmente superiores aos encontrados para as subbacias do rio Paracatu. Destaca-se que, a cobertura do solo, as datas e o horário
de imageamento da superfície pelo satélite foram distintos nos dois estudos, e
isso pode explicar as diferenças nos resultados.
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a)

b)

Figura 6. Evapotranspiração real diária (mm.d-1) para os dias 14 de julho (a), 13
de agosto (b), 16 de setembro (c) e 16 de outubro (d) de 2007.
Além da comparação dos resultados com outros estudos, realizou-se a
comparação da evapotranspiração real (ETr), obtida pelo SEBAL, e a
evapotranspiração da cultura (ETc), verificada para o cultivar de feijão Pérola na
Fazenda Decisão (Figura 7). Vale destacar que, apesar dos termos serem
chamados de formas diferentes a evapotranspiração estimada pelo SEBAL, nesse
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caso específico, é referente a um pixel que retrata a área de uma cultura com
feijão. Na parte inferior da Figura 7 localiza-se o esquema de localização do pixel
referência – “a” em relação aos pixels adjacentes – pixels de “b” até “i”. As
coordenadas geográficas do ponto central do pivô coincidem com o pixel
“referência” e serviram para se identificar as informações da ETr diária, no pixel
“referência” e nos pixels adjacentes, gerada pelo SEBAL.
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Figura 7. Comparação da evapotranspiração real obtida pelo SEBAL – ETr
-1
(mm.dia ), conforme a localização de cada pixel em relação ao pixel
referência – “a”, e a evapotranspiração da cultura do feijão (ETc)
observada na Fazenda Decisão nos dias 10 de julho (a), 14 de julho (b),
23 de julho (c), 06 de agosto (d) e 13 de agosto (e) de 2007.
Nas Figuras 7a e 7c verifica-se que a maioria dos pixels teve valores da ETr,
obtida pelo SEBAL, menores do que a ETc, ou seja, valores menores que 3,23 e
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3,12 mm.d-1, respectivamente. Observa-se que nas Figuras 7b, 7d e 7e, a
informação do pixel referência – “a” foi próxima a evapotranspiração da cultura
(ETc), determinada para o feijão na Fazenda Decisão, com erros absoluto (EA) de
-1
0,25; 0,28; e 0,18 mm.dia , respectivamente (Tabela 2). Observa-se também na
Tabela 2, que os menores erros relativo médio (ERM) foram de 9,01%
(06/08/2007) e 6,88% (13/08/2007). Esses resultados foram compatíveis com os
encontrados por Oliveira (2012), nos dias 15/08/2010 (ERM = 10,36%) e
10/03/2010 (ERM = 6,56%) na bacia do rio Tapacurá, localizada no Estado de
Pernambuco.
-1

Tabela 2. Erro Relativo – ER (%), Erro Absoluto – EA (mm.dia ), Erro Relativo Médio – ERM
-1
(%) e Erro Absoluto Médio – EA (mm.dia ) entre a evapotranspiração real obtida
pelo SEBAL – ETr, em cada pixel, e a evapotranspiração da cultura do feijão
observada na Fazenda Decisão
10/07/2007

14/07/2007

23/07/2007

06/08/2007

13/08/2007

ER

EA

ER

EA

ER

EA

ER
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ER
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a

33,65

1,09

9,58
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0,28

4,50
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CONCLUSÕES
Os resultados do saldo de radiação instantâneo obtido por meio do SEBAL
são importantes, pois esse algoritmo pode estimá-lo para áreas onde há
deficiência de estações meteorológicas automáticas, especialmente quando não
existirem saldo radiômetros. Essa condição retrata bem as sub-bacias do ribeirão
Entre Ribeiros e rio Preto, com uma área aproximada de 15.000 km 2, que contam
com apenas uma estação automática, pertencente ao INMET, e sem a presença
do saldo radiômetro.
O saldo de radiação instantâneo, os fluxos instantâneos de calor no solo e
sensível, e a evapotranspiração real diária estimada por meio do algoritmo
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SEBAL, para as sub-bacias do ribeirão Entre Ribeiros e rio Preto, foram
compatíveis com os citados em outras literaturas.
Os resultados da comparação entre a evapotranspiração real (ETr), obtida
pelo SEBAL, e a evapotranspiração da cultura (ETc), verificada para o cultivar de
feijão Pérola, demonstraram que esse algoritmo pode ser utilizado como boa
opção para determinar, com a utilização de produtos do sensor MODIS, a
evapotranspiração diária nas condições da sub-bacias do ribeirão Entre Ribeiros e
rio Preto.
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Capítulo 4

COEFICIENTE DE CULTIVO (KC) DA CANA-DE-AÇÚCAR EM
REGIÃO SUB-ÚMIDA DO BRASIL, PELA APLICAÇÃO DO
ALGORÍTIMO SEBAL E PRODUTOS MODIS
José Carlos Mendonça
Elias Fernandes de Souza
Romísio Geraldo Bouhid André
Bernardo Barbosa da Silva
Nelson de Jesus Ferreira

1. INTRODUÇÃO
Sensoriamento remoto é o termo usado para definir a tecnologia que
permite o estudo de algumas características de um objeto, sem que,
necessariamente, se estabeleça contato com o mesmo. A tecnologia usada nos
satélites é um exemplo do sensoriamento remoto – os sensores colocados a
bordo dessas plataformas orbitais são capazes de registrar o nível de radiação
eletromagnética refletida e/ou emitida de um determinado local na superfície
terrestre.
A energia utilizada nos processos de aquecimento e resfriamento do ar e
do solo, na transferência de vapor d’água da superfície para a atmosfera e no
metabolismo das plantas e dos animais é proveniente da radiação solar. Neste
sentido, é importante se estudar a partição dos componentes do balanço de
energia à superfície e, sobretudo, aqueles relacionados com as perdas de água
para a atmosfera, função da crescente pressão sobre os recursos hídricos e da
demanda urgente por mecanismos de gestão da água disponível para as várias
atividades humanas.
Para Bernardo et al. (2005), a estimativa do consumo de água pelas
culturas agrícolas é um dos principais parâmetros para o correto planejamento,
dimensionamento e manejo dos recursos hídricos. O consumo total de água de
uma cultura é a quantidade de água requerida pela mesma, em determinado
período de tempo, de modo a não limitar seu crescimento e produção, sob as
condições climáticas locais, ou seja, é a quantidade de água necessária para
atender à evapotranspiração (ET) e a lixiviação dos sais do solo, sendo que a ET
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constitui a maior e mais importante parte deste processo. Esse é o conceito de
uso consuntivo em condições ideais.
Em diversas ocasiões, os cultivos não irrigados enfrentam situações que
diferem bastante de tais condições ideais, gerando várias implicações sobre sua
produtividade.
Allen et al. (1998) definem o requerimento de água por uma cultura livre
de doença, em pleno desenvolvimento fisiológico, como sendo aquela necessária
para repor a quantidade evapotranspirada em um solo sem restrições de
umidade e nutriente, alcançando sua produção potencial, sendo esse o conceito
adotado para Evapotranspiração da Cultura (ETc).
O Coeficiente de Cultivo (Kc) é um fator que relaciona a demanda hídrica
da cultura (ETc) com a do ambiente (ETo) e é determinado de acordo com o tipo
de planta e seu estádio de desenvolvimento fisiológico, e sua aplicação em escala
regional, envolve sérias dificuldades, pois valores para Kc são poucos ou
inexistentes para muitos tipos de espécies vegetais naturais. Também deve se ter
cuidado com o conceito da ETc, que deixa de ser máximo quando o solo
apresenta défices de umidade. Nesses pontos, a ETc torna-se ETr, ou seja,
Evapotranspiração Real da Cultura sendo, portanto, menor ou, no máximo, igual
à ETc.
Moran et al. (1989) ressaltam que estimativas da ETo baseadas em dados
de estações meteorológicas possuem o limitante de representar valores pontuais,
que podem representar, satisfatoriamente as condições locais, mas se o objetivo
for a obtenção de análises da variação regional da ET por métodos que utilizam
interpolações ou extrapolações dos parâmetros micrometeorológicos de uma
determinada área, os métodos pontuais podem aumentar as incertezas das
análises.
Buscando reduzir essas incertezas, diversos algoritmos foram
desenvolvidos nas últimas décadas com o objetivo de estimar os fluxos de
energia na superfície terrestre com base na utilização de técnicas de
sensoriamento remoto.
Bastiaanssen (1995) desenvolveu o “Surface Energy Balance Algorithm for
Land - SEBAL”, com sua validação em campanhas experimentais na Espanha e no
Egito usando imagens do satélite Landsat 5 Thematic Mapper. O modelo SEBAL
baseia-se no balanço de energia à superfície, o qual divide-se entre o fluxo de
calor sensível, o fluxo de calor latente e o fluxo do calor do solo e pode ser
utilizado com imagens digitais coletadas por qualquer satélite orbital que registre
a radiação nos comprimentos de onda do infravermelho termal, visível e
infravermelho próximo (Allen et al., 2002).
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A utilização de tecnologias utilizando o sensoriamento remoto para
geração de resultados temáticos e quantitativos pode contribuir com o processo
de gestão do sistema hídrico regional, bem como dos demais ecossistemas. Com
o monitoramento contínuo da cobertura vegetal, das matas ciliares e uso e
ocupação do solo associados ao balanço hídrico estimado com o SEBAL, pode-se
obter a evapotranspiração real dos cultivos agrícolas, da vegetação e, através de
correlações com dados estimados na superfície, obter valores de Kc com custo
relativamente baixo e de alta eficiência.
Desta forma, este trabalho teve por objetivo a obtenção do coeficiente de
cultivo (Kc) da cultura da cana-de-açúcar, na região Norte Fluminense, RJ,
mediante o SEBAL e produtos derivados de imagens MODIS.
2. MATERIAL E MÉTODOS
2.1. Área de Estudo
A área de estudo se encontra entre as coordenadas geográficas 21 o 10’ e
22o 25’ de latitude Sul e 40o 45’ e 42o 10’ de longitude Oeste e está inserida na
Região Norte Fluminense que abrange uma área de 9.755,1 km 2, correspondente
a 22% da área total do Estado do Rio de Janeiro e tem sua força produtiva
dividida basicamente entre a agricultura e a pecuária extensiva. Em sua utilização
agrícola, destaca-se o cultivo da cana-de-açúcar. Recentemente, a fruticultura
irrigada vem sendo implantada na região através de programas governamentais,
já ocupando uma área de cerca de 4.000 ha com cultivos de maracujá, abacaxi,
coco e goiaba (SEAAPI, 2004).
O clima da região, segundo Köppen, é classificado como Aw, isto é, clima
tropical úmido com verão chuvoso, inverno seco e temperatura do mês mais frio
superior a 18ºC. A temperatura média anual se situa em torno de 24ºC, com
amplitude térmica muito pequena. A precipitação pluviométrica média anual está
em torno de 1.023 mm (Gomes, 1999).

Figura 1 - Localização da área de estudo.
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Na Figura 1 pode-se observar a área de estudo, contida da região Norte
Fluminense, RJ em relação ao estado do Rio de Janeiro e ao Brasil. A região é
bem servida em termos de recursos hídricos estando no contexto de diversas
bacias hidrográficas, onde se destacam os rios Paraíba do Sul (bacia do Baixo
Paraíba do Sul), Muriaé (Sub-bacia do rio Paraíba do Sul) e Ururaí, as Lagoas Feia
(bacia hidrográfica da Lagoa Feia e Zona Costeira), de Cima e Campelo, dentre
outras, além de cerca de 1500 km de canais artificiais construídos pelo extinto
Departamento Nacional de Obras e Saneamento – DNOS, com funções de
drenagem e irrigação (Mendonça et al. 2002).
2.2. Imagens Digitais Orbitais Utilizadas
Para a elaboração deste trabalho foram utilizados os produtos MOD09 e
MYD09 (Reflectância de Superfície - GHK e GQK) e MOD11 e MYD11
(Temperatura de Superfície) referentes a 24 cenas sobre o “ tile” h14/v11
imageadas pelos sensores MODIS/Terra e MODIS/Água, nos dias de ordem do
ano (“Julianos”) 218, 227, 230, 241, 255, 285, 320 e 339 do ano de 2005 e 15, 36,
48, 63, 79, 102, 116, 139, 166, 186, 189, 190, 191, 200, 201, 205, 208 e 221 do ano
de 2006. Também foram usadas 11 cenas do produto MOD43B1 (Albedo da
superfície terrestre) dos dias de ordem do ano 15, 36, 48, 79, 102, 139, 166, 186,
189, 190 e 191 do ano de 2006. Esses dias foram selecionados por não apresentar
cobertura de nuvens sobre a região de estudo, ou seja, por serem dias de céu
claro.
As imagens foram obtidas junto ao Land Processes Distributed Active
Archive Center (LP-DAAC) pelo portal http://edcimswww.cr.usgs.gov/
pub/imswelcome/ e foram tratadas e reordenadas para a resolução espacial de
250 m utilizando-se a ferramenta MODIS Reprojection Tool (MRT), obtida
gratuitamente em: http://edcdaac.usgs.gov/landdaac/tools/modis/index.asp.
Para os empilhamentos, composições, recortes e álgebras das imagens
utilizou-se o software Erdas Image – Pro, Versão 8.7. Os mapas temáticos foram
gerados pelo aplicativo ArcGis 9,0.
2.3. Dados Meteorológicos de Superfície
Os dados de superfície foram coletados em uma estação meteorológicas
modelo Thies Clima, instalada na Estação Evapotranspirométrica da UENF (21º 24’
48” S e 41º 44’ 48” O) pertencente à Universidade Estadual do Norte Fluminense
- UENF. As coordenadas estão referidas ao Datum WGS 84 – zona 24, sendo a
altitude média local de 11 m.
2.4. Estimativas da Evapotranspiração de Referência
Penmam Monteith - FAO 56
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(ETo) - Método de

Para a estimativa da evapotranspiração de referência (ETo) foi utilizado o
método de Penmam Monteith - FAO 56 justificado por Allen et al. (1998) sendo
os valores das resistências parametrizados para uma cultura hipotética,
semelhante às que ocorrem em uma área de gramado uniforme. A equação para
a estimativa da ETo diária foi apresentada como:

900
u 2 (e s  e a )
T  273
   (1  0,34 u 2 )

0,408  ( Rn  G )  
ETo 

(1)

onde: ETo é a evapotranspiração de referência, em mm.dia-1; T é a temperatura
do ar, em ºC e U2 é a velocidade do vento, em ms-1, ambas medidas a 2 m de
altura.
Os valores diários do Kc simples são determinados através da relação entre
a ETc e a ETo, utilizando-se a seguinte relação:

Kc 

ETc
ETo

(2)

em que: Kc é o coeficiente de cultivo, ETc corresponde à lâmina de água
evapotranspirada pela cultura (mm), no intervalo de tempo considerado e ETo é a
de evapotranspiração de referência (mm) no intervalo de tempo, calculadas pelo
método de Penman-Monteith FAO 56.
2.5. O Algoritmo SEBAL
Para o cálculo do balanço de radiação à superfície, foram desenvolvidos
modelos através da ferramenta Model Maker do software ERDAS Imagine 9.1,
destinados às tarefas descritas no desenvolvimento do algoritmo. As estimativas
da radiação solar incidente e da radiação de onda longa emitida pela atmosfera
na direção da superfície foram realizadas utilizando-se uma planilha eletrônica.
Para propiciar uma melhor compreensão das etapas no processamento do
SEBAL, utilizando-se produtos MODIS, é apresentado na Figura 2, um fluxograma
generalizado das rotinas computacionais necessárias à estimação da
evapotranspiração.
Na Figura 3 é apresentado um fluxograma para a estimação do saldo de
radiação à superfície (Rn), adaptado às imagens MODIS.
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Figura 2 - Fluxograma do processo computacional para estimativa da
evapotranspiração utilizando o SEBAL, a partir de produtos MODIS.
Adaptado de Trezza (2002).

Figura 3 - Fluxograma com as etapas do processamento do Balanço de Radiação
à Superfície adaptado às imagens MODIS.
2.5.1. Fluxo de Calor Latente (λ E)
O fluxo de calor latente (transferência de vapor para a atmosfera devido
aos processos de transpiração vegetal e evaporação da água do solo) foi
computado através da simples diferença entre as cartas do saldo de radiação Rn, fluxo de calor no solo - G e fluxo de calor sensível - H:
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λE  Rn  G H

(3)

onde: λE é o valor do fluxo de calor latente instantâneo, em W.m -2 ou seja, seu
valor no momento da passagem do satélite, todos.
O valor do fluxo de calor latente instantâneo ( λE inst ) convertido em média
da hora centrada no instante de passagem do satélite (mm.h-1) foi obtido por:

 E inst  3600

λE
λ

(4)

λE inst é o valor de ET instantâneo, em mm.h-1; λE é a carta do fluxo de
calor latente no momento da passagem do sensor e λ é o calor latente de

onde:

vaporização da água, dado por:

  2,501 0,00236 (Ts  273,16) *10

6

(5)

onde: Ts é a carta de temperatura de superfície obtida pelo produto MODIS
MOD11A1 (K).
De posse das cartas do saldo de radiação, do fluxo de calor no solo e do
fluxo de calor latente, obteve-se a fração evaporativa através da seguinte
expressão:



λET
Rn  G

(6)

A fração evaporativa possui uma característica importante, que é sua
regularidade e constância em dia de céu claro. Nesse sentido, admite-se que seu
valor instantâneo representa, adequadamente, o seu valor médio diurno, o que
possibilita estimar a evapotranspiração diária, através da equação:
86400  Rn 24h
ET24h 
(7)



onde: Rn24hs, é o saldo de radiação médio ocorrido num período de 24 h, em
W.m-2, sendo obtido pela seguinte equação:
(8)

Rn 24h  (1   ) Rs 24h  110 sw 24h

sendo: α é o albedo de superfície, Rs24h a média diária da radiação de onda curta
-2
incidente, em W.m e  s 24h , a transmissividade atmosférica diária.
Para determinação dos valores de Rs24h, utilizou-se uma aproximação
similar à metodologia proposta por Lagouarde e Brunet (1983) para a estimação
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dos ciclos diurnos do Rn e da Rs↓ para dias de céu claro, apresentadas nas
seguintes expressões:
1

   (Tpass  Tnas)  
 Tini  Tnasc  
 *  
 *   * sen 
Rn  Rn sebal * sen 
Tpor
Tnas
Tpor
Tnasc
(
)


  
 
 


(9)

1

   (Tpass  Tnas)  
 Tini  Tnasc  
 *   * sen
 *  
Rs   Rs sebal * sen 
   (Tpor  Tnas)  
 Tpor  Tnasc  

(10)

onde: Tpass é o tempo local da passagem do sensor, Tnasc e Tpor o tempo local no
qual o valor do saldo de radiação se torna positivo e negativo, respectivamente,
e Tini é a hora local da primeira observação do dia, em UTM.
O cálculo do fotoperíodo (N), em horas, necessário para determinar os
horários do nascer (Tnasc) e do ocaso (Tpor) do Sol foi realizado pela seguinte
expressão:

N

2 H  0,83
15

(11)

onde: H, em graus, é dado por:

H  arc. cos(tg tg )

(12)

sendo: φ a latitude local e δ a declinação solar, em radianos.
Os horários, em UTC, do nascer e do ocaso do Sol foram determinados
pelas seguintes equações:

N
3
2
N
Tpor  12   3
2

Tnasc  12 

(13)
(14)

Para determinação dos valores de Rn24h e Rs↓24h utilizou-se as seguintes
equações:
1

Rn 24h  Rn sebal *


  Tpass  Tnasc   
 *   
12 *  * sen 


  Tpor  Tnasc   

* (Tpor  Tnasc)

(15)

Rs 24h  Rs sebal *


  Tpass  Tnasc   
 *    * (Tpor  Tnasc)
12 *  * sen 


Tpor
Tnasc

  


(16)

1
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De posse dos valores de Rn24h, Rs24h e do albedo de superfície, extraídos
do pixel da PESAGRO, efetuou-se uma regressão linear entre esses valores para
se obter uma equação de regressão, seus respectivos coeficientes a1 e b1 para
então, calcular a carta de Rn24h como função do balanço de onda curta.
Para a determinação da regressão linear utilizou-se a seguinte expressão:

Rn24h  a1 (1   ) * Rs 24h  b1

(17)

2.6. Coeficiente de Cultivo (Kc)
Para a estimativa do coeficiente de cultivo (Kc), a razão entre a ET24h_sebal e
a ETPM_FAO foi utilizada a seguinte relação:

Kc sebal 

ET24h _ sebal

(18)

ETPM _ FAO

em que: ET24h_sebal é a carta de ET obtida pela aplicação do algoritmo e ETPM_FAO a
evapotranspiração de referência estimada com dados observados na estação da
PESAGRO.
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
3.1. Determinação dos Valores de Rn24h
Para a determinação das cartas de Rn24, adotou-se uma adaptação da
proposta de Ataíde (2006) para um modelo senoidal estimador do ciclo diurno
do saldo de radiação para dias de céu baseado numa aproximação similar à
metodologia de Lagouarde e Brunet (1983).
Buscando-se praticidade e operacionalidade na geração das cartas Rn24h
a partir de valores de Rs↓24h, procedeu-se à regressão linear entre o balanço de
onda curta e do saldo de radiação diário (Eq.18) resultando a = 0,9111 e b = 23,918.
Os coeficientes a e b obtidos estão bem próximos dos citados por Alados
et al. (2003), com a = 0,709 e b = -25,4, sendo que para cálculo dos mesmos
foram utilizaram valores da irradiancia solar global (Rs↓) e não do balanço de
onda curta (BOC) na regressão linear, excluindo, dessa forma, o efeito do albedo
da superfície nos cálculos.
A Figura 4 apresenta o gráfico de correlação entre os valores do balanço
de onda curta (BOC) e do saldo de radiação diário (Rn24h).
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BOC_SEBAL x RN24h

Rn24h (W m-2)

400
y = 0,9111x - 23,918
R2 = 0,98

300
200
100
0
0
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400

-2
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Figura 4 – Regressão linear entre os valores do saldo de radiação diário e o
balanço de onda curta.
Considerando-se que os valores de Rs↓ foram determinados em uma
estação meteorológica padrão, instalada sobre um gramado, com valores de
albedo variando entre 20 e 25%, os coeficientes determinados pela regressão
linear entre os valores de BOC e Rn24h tendem a se ajustar com os citados por
Alados et al. (2003).
Dessa forma, o saldo de radiação para o período diário (Rn24h) passou a
ser determinado para cada pixel da cena de estudo a partir da seguinte equação:
Rn24h = 0,9111* (1 - carta de albedo) * Rs↓24h -23,918

(19)

Os valores do ângulo horário (h), dos horários do nascer e do pôr-do-sol
(Tnasc e Tpor), do fotoperíodo (N), do horário da passagem do satélite em UTC
(Tpass), da radiação de ondas curtas incidente estimada pelo SEBAL (Rs↓SB), do
saldo de radiação instantâneo também estimado pelo SEBAL (RnSB), da radiação
de ondas curtas incidente observada na estação da Pesagro, no horário da
passagem do sensor (Rs↓Pins), dos valores do saldo de radiação integrado para o
período diário (Rn24h), o valores do albedo da superfície (α) e do balanço de
ondas curtas (BOC) estimados pelo SEBAL são apresentados na Tabela 1, onde
pode-se observar a distribuição temporal das variáveis citadas, bem como a
ordem de grandeza das mesmas:
A metodologia utilizada por Ataíde (2006), para determinação do ciclo
diurno do saldo de radiação a partir de medidas pontuais observadas em
piranômetros e saldo radiômetros, foi adaptada, neste trabalho, e avaliada para
todos os dias utilizados neste estudo. Valores do Rn estimado pela equação de
Penman-Monteith FAO56 a partir de um piranômetro modelo CM11, da Thies
Clima coletados na estação da PESAGRO foram utilizados nesta comparação.
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Tabela 1 - Parâmetros utilizados para determinação do saldo de radiação diário (Rn 24h) e
do balanço de ondas curtas sobre a superfície, em todo o período de estudo.
DJ - dia juliano; h - ângulo horário solar; Tnasc - horário do nascer do Sol, em UTC; Tpor DJ

h

Tnasc

Tpor

N

Tpass

Rs↓
SB

Rn
SB

Rs↓
Pins,

Rs↓24
SB

RN
24h

α

Boc
SB

218

83.3

9.5

20.6

11.1

13.0

660

439

669

233

155

0.15

567

227

84.5

9.4

20.6

11.3

12.8

676

432

680

245

157

0.19

199

230

85.0

9.3

20.7

11.3

13.3

743

530

727

249

178

0.13

217

241

86.6

9.2

20.8

11.6

13.0

750

513

768

267

183

0.15

228

255

88.8

9.1

20.9

11.8

13.3

824

583

821

289

205

0.13

251

285

93.6

8.8

21.2

12.5

13.5

929

670

975

332

240

0.13

288

320

98.2

8.5

21.5

13.1

16.6

968

647

902

363

243

0.19

294

339

99.6

8.4

21.6

13.3

12.8

914

604

916

370

244

0.24

282

15

98.9

8.4

21.6

13.2

12.7

897

532

927

367

218

0.22

285

36

96.6

8.6

21.4

12.9

13.0

926

631

917

357

243

0.20

286

63

92.7

8.8

21.2

12.4

12.7

837

569

329

224

0.20

263

102

86.5

9.2

20.8

11.5

12.8

732

489

269

180

0.17

224

116

84.5

9.4

20.6

11.3

13.0

705

465

694

247

163

0.16

208

139

81.7

9.6

20.5

10.9

13.1

642

429

633

217

145

0.14

186

166

80.1

9.7

20.3

10.7

12.6

540

332

553

200

123

0.16

169

186

80.4

9.6

20.4

10.7

12.4

525

373

516

205

146

0.17

171

189

80.6

9.6

20.4

10.7

12.9

591

394

516

205

137

0.14

176

190

80.6

9.6

20.4

10.8

12.0

583

395

503

260

176

0.12

228

191

80.7

9.6

20.4

10.8

12.7

570

365

465

210

134

0.16

177

200

81.4

9.6

20.4

10.9

12.6

570

368

517

214

139

0.16

180

201

81.5

9.6

20.4

10.9

13.3

538

358

451

175

116

0.12

154

205

81.8

9.5

20.5

10.9

12.9

623

415

590

218

146

0.15

187

208

82.1

9.5

20.5

11.0

13.4

683

480

622

221

155

0.13

193

221

83.7

9.4

20.6

11.2

12.9

670

449

676

238

160

0.15

204

horário do por do Sol, em UTC; N – fotoperíodo; Tpass - horário da passagem do sensor,
em UTC; Rs↓SB - radiação de ondas curtas incidente estimada pelo SEBAL; RnSB - saldo
de radiação instantâneo estimado pelo SEBAL; Rs↓Pins - radiação de ondas curtas
incidente observada na estação da Pesagro, no horário da passagem do satélite; Rn24h saldo de radiação integrado para o período diário; α - albedo da superfície; BOCSB balanço de onda curta estimados pelo SEBAL.
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3.2. Determinação dos Valores de ET24h
De posse das cartas de Rn, G, H, λE, Ts e α e de valores de ETo24h e EToinst,
estimados a partir de dados observados na estação da PESAGRO, foram
estimados os valores de ET24h para cada cena estudada,
Na Tabela 2 são apresentados os valores médio, máximo, mínimo e
mediano obtidos nas cartas de evapotranspiração diária (ET24h) estimadas com a
proposição “H-PESAGRO”, em mm dia-1.
Na Tabela 2 também se observam valores médios e medianos na mesma
ordem de grandeza e uma ligeira superioridade dos valores estimados com o uso
do Rn24h. Os valores da ET 24h_SEBAL, observados no pixels onde estava
localizada a estação meteorológica (pixels da PESAGRO) foram correlacionados
com os valores de ETo estimados pela equação de Penman-Monteith_FAO (ETo
PM_FAO56). Na Figura 5a é apresentada a regressão linear usando os valores da
ETo 24 h e os estimados pelo SEBAL.
Hafeez et al. (2002) aplicaram o SEBAL utilizando imagens MODIS nas
Filipinas e observaram que a ET_SEBAL superestimou em 13,5% a ETo estimada
por PM_FAO56, justificando esse comportamento a resolução espacial de 1000 m
da carta de temperatura de superfície (MOD11A1).
Allen et al. (2001), utilizando imagens LANDSAT na bacia do rio Urso,
região Noroeste dos Estados Unidos, relatam que o SEBAL apresentou uma boa
precisão para estimativa da ET em relação a lisímetros de pesagem,
superestimando em 16% os valores médios mensais e em 4% os sazonais.
Tabela 2 - Dados estatísticos das cartas de evapotranspiração diária (ET 24h)
referentes à área de estudo, utilizando a proposta “H-PESAGRO” c/ Rn
-1
24hs, em mm dia .
DJ
218
227
230
241
255
285
320
339
15
36
63
102
116

Média

Máxima

4,45
4,65
4,83
5,84
6,00
7,29
7,31
7,01
7,92
8,12
6,69
5,41
4,62

6,51
6,89
6,99
7,44
8,26
9,75
10,69
10,81
10,96
10,23
9,46
7,75
6,95
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Mínima
2,39
1,87
0,78
4,44
3,78
5,17
4,64
2,17
2,60
5,79
3,90
0,80
0,0

Continuação Tabela 2
139
4,27
166
4,27
186
3,37
189
3,86
190
5,49
191
3,74
200
3,29
201
3,36
205
4,50
208
4,33
221
4,68

5,95
5,95
5,48
5,62
7,25
5,70
5,58
5,83
5,95
6,09
6,62

2,60
2,61
1,73
2,28
4,41
0,36
1,69
1,05
3,40
2,93
2,88

ET24h SEBAL x ETo PM_FAO56
8.0
7.0

y = 0,9337x
R2 = 0,90

6.0

6.0

ET (mm.dia -1)

-1
ETo_PM FAO56 (mm dia
)

8.0

4.0

5.0
4.0
3.0
2.0

2.0

1.0
0.0
0

0.0
0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

100

200

300

400

DAP (Ago/05-Ago06)

ET_SEBAL "H-PESAGRO Rn 24h (mm dia-1)

ETo_PMFAO56

ETr_SEBAL

Figura 5 – a) Correlação entre os valores de ET24h estimados pelo método da
FAO (PM_FAO56) com valores de ET24h estimados pelo SEBAL no pixel
da PESAGRO, em mm dia-1; b) Distribuição temporal dos valores de
ETo_PMFAO56 (PESAGRO) e ETSEBAL estimada pela proposição “HPESAGRO” c/ Rn24h sobre a cultua da cana-de-açúcar (Pixel Micromet
Cana).
3.3. Estimativa do Coeficiente de Cultivo (Kc)
A partir da razão entre os valores da ETSEBAL e da ETo observados na Figura
5.b, determinou-se o coeficiente de cultivo para a cana-de-açúcar, estimado pelo
uso do sensoriamento remoto. Na Figura 6, se apresenta a distribuição espacial
dos valores de Kc estimados sobre a cultura da cana e sua relação com os valores
máximos e mínimos propostos pela FAO, Allen et al.(1998).
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Na Figura 6 pode-se perceber que o Kc da cana-de-açúcar estimado variou
em torno dos valores máximos propostos pela FAO, o que pode ser explicado em
função das boas condições hídricas e de fertilidade do solo onde a cana estava
implantada, como também a forma de plantio adensado (23 gemas/metro linear)
que proveu a produção de grande biomassa vegetal. Não se observou na
literatura nacional, trabalhos científicos que relatam a estimativa de coeficiente
cultural (Kc) sobre culturas agrícolas utilizando o SEBAL, sendo este um trabalho
de grande potencialidade para estudos em gestão de recursos hídricos em bacias
hidrográficas, em escala regional.

1.6

Coeficiente de cultivo - Kc

1.4
1.2
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
0

100

200

300

400

DAP (Ago/05-Ago06)
Kc_SEBAL

Kc FAO_Máximo

Kc FAO_Mínimo

Figura 6 - Valores do coeficiente de cultivo (Kc) sobre a cultura da cana-deaçúcar.
Na Figura 7 é apresentada a variação espacial do coeficiente de cultivo
(KC) estimado pelo SEBAL para os dias 15/08/05 (DJ227), 16/11/05 (DJ320),
05/02/06 (DJ36) e 15/06/06 (DJ166).
Através da Figura 8, pode-se visualizar a variação espacial do coeficiente
cultural (Kc), estando esta coerente com as áreas agrícolas existentes na área de
estudo.
Como exemplo, pode-se citar a região localizada acima da Lagoa Feia e
cultivada predominantemente com cana-de-açúcar, onde os valores de Kc
observados nas datas utilizadas, 1,14 a 1,30 (A), 1,07 a 1,20 (B), 1,83 a 1,94 (C) e 1,
01 a 1,19 (D), exceto os valores observados em C, que podem ser explicados
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pelas inundações que ocorreram no período anterior, são bastante aceitáveis
para os períodos fenológicos em que a cultura se encontrava.

Figura 8 - Variação espacial do coeficiente de cultivo (Kc), estimado pelo SEBAL,
na região Norte Fluminense, RJ nos dias julianos 2005227 (A), 2005320
(B), 2006036 (C) e 2006116 (D).
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Neste trabalho, utilizou-se o algoritmo Surface Energy Balance Algorithm
for Land - SEBAL para estimar os componentes do balanço de energia na
superfície por intermédio de técnicas de sensoriamento remoto. Imagens do
sensor Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer – MODIS a bordo dos
satélites Terra e Aqua foram obtidas gratuitamente junto à National Aeronautics
and Space Administration – NASA. Uma estação meteorológica de superfície foi
utilizada para validação dos parâmetros estimados pelo sensoriamento remoto.
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Os resultados obtidos, durante um ano de monitoramento da região Norte
Fluminense, RJ, foram bastante satisfatórios, indicando que, em consonância com
os objetivos propostos no desenvolvimento deste trabalho, a metodologia
proposta para a estimação do coeficiente cultural utilizando-se o SEBAL
apresentou resultados bastante promissores para estudos de balanço hídrico em
bacias hidrográficas. Os resultados observados sobre a cultura da cana-de-açúcar
foram coerentes com os propostos pela FAO.
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Capítulo 5

ESTIMATIVA DA ABSORÇÃO DE CARBONO PELA
VEGETAÇÃO DA CAATINGA
José Ivaldo Barbosa de Brito
Robson Nascimento de Sousa

1. INTRODUÇÃO
A vegetação dominante no Semiárido do Nordeste Brasileiro é a caatinga,
nome de origem tupi, que significa mata branca. Este nome decorre da paisagem
esbranquiçada apresentada pela vegetação durante o período seco, pois como é
composta de muitas espécies estacional decídua e algumas semidecídua, na
estação seca a maioria das plantas perde as folhas e os troncos e galhos tornamse esbranquiçados e secos, poucas espécies não perdem as folhas na época da
seca. Entretanto, ao caírem às primeiras chuvas as folhas renascem e a vegetação
rapidamente torna-se verde.
Rizzini (1997) descreve que a caatinga apresenta três extratos: arbóreo (8 a
12 metros), arbustivo (2 a 5 metros) e herbáceo (abaixo de 2 metros). Ressalta-se,
que além dos tipos de vegetação citados por Rizzini (1997), também são
observadas na caatinga muitas Cactáceas e Bromeliáceas. Por ser um bioma
exclusivamente brasileiro, seu patrimônio biológico não é encontrado em
nenhum outro lugar do planeta.
Em relação ao poder de regeneração da caatinga Coura et al. (2009)
afirmam que a flora do semiárido é constituída por espécies com longa história
de adaptação ao calor e à seca, porém dificilmente se reestabelece naturalmente
quando submetida às ações antrópicas, principalmente se máquinas forem
usadas para alterar o solo. Portanto, a degradação pode ser considerada
naturalmente quase irreversível na caatinga.
A caatinga ocupa uma área de cerca de 850.000 km², aproximadamente
10% do território nacional, englobando de forma contínua parte dos estados do
Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas,
Sergipe, Bahia (região Nordeste do Brasil) e parte do norte de Minas Gerais
(região Sudeste do Brasil). De acordo com Coura et al. (2009) considerando as
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áreas marginais presentes nos estados de Minas Gerais e Espírito Santo, pode-se
2
admitir uma área provável para a caatinga de 1 milhão de km .
Pelo exposto observa-se que a caatinga abrange uma área equivalente a
da Alemanha e da França juntas e apresenta uma dinâmica da vegetação
bastante elevada, como períodos verdes intercalado com períodos secos.
Portanto, é salutar conjectura que a caatinga pode apresentar um padrão de
absorção de CO2 ao longo do ano semelhante aos das florestas temperadas.
Entretanto, com diferenças fundamentais nas observações da radiação
fotossinticamente ativa (PAR - Photosynthetically Active Radiation), que é a
porção da radiação solar global na faixa de comprimento de onda de 0,4 a 0,7µm
que está disponível para a fotossíntese, e da temperatura do ar, pois, a variação
destas variáveis ao longo do ano na área da caatinga, que se encontra na região
tropical, é muito inferior as das florestas temperadas, que estão localizadas nas
latitudes médias. Por outro lado, a variabilidade intrasazonal e interanual da
precipitação pluvial, outra variável chave para o processo da fotossíntese
principalmente nos trópicos, na região da caatinga é muito elevada (SANTO;
BRITO, 2007) e é capaz modificar a quantidade de absorção de gás carbono pelas
plantas da caatinga ao longo do ano e de um ano para outro. Portanto, o
objetivo do presente capítulo é mostrar a variabilidade interanual e anual da
quantidade de carbono que a caatinga é capaz de absorver.
2. CICLO DO CARBONO
O carbono utilizado pelos seres vivos está presente no ambiente,
combinado ao oxigênio e formando as moléculas de gás carbônico presentes na
atmosfera ou dissolvidas nas águas dos mares, rios e lagos. O carbono passa a
fazer parte da biomassa através do processo da fotossíntese. Os seres
fotossintetizantes incorporam o gás carbônico atmosférico, transformando-se em
moléculas orgânicas. A princípio, não há um ponto de partida para o início do
ciclo do carbono. Entretanto, para efeito práticos pode-se dizer que o ciclo do
carbono se inicia a partir do momento em que as plantas, ou outros organismos
autótrofos, absorvem o gás carbônico da atmosfera e o utilizam na fotossíntese
incorporando-o às suas moléculas. Então o carbono passa para o próximo nível
trófico quando os animais herbívoros ingerem as plantas e absorvem parte do
carbono incorporado na forma de açúcares. Uma segunda parte do carbono
fotossintetizado pelas plantas será absorvido pelos organismos decompositores,
ou ainda, devolvido diretamente à atmosfera como no caso de uma queimada.
Ao ser ingerido pelos animais herbívoros o carbono será devolvido à atmosfera
através da respiração ou, também, através da decomposição desses organismos.
Os oceanos também são grandes reservatórios de gás carbônico
realizando uma troca constante deste com a atmosfera em um processo
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recíproco e contínuo. No presente capítulo é tratado do gás carbônico absorvido
e redistribuído pelas plantas.
A soma de toda a produção fotossintética efetuada pelas plantas é
denominada de produção primária bruta, ou seja, é a soma de todo carbono que
é absorvido pelas plantas. Enquanto, a produção primária líquida é a aquisição de
matéria seca durante o período de crescimento da planta, ou seja, é
remanescente da produção primária bruta após ser descontado o gás carbônico
emitido para atmosfera através da respiração das plantas, cujas taxas, variam
conforme fatores ambientais, ou seja, é a diferença entre a fotossíntese e a
respiração autotrófica da vegetação natural. Assim, a produção primária líquida
seria o que realmente restou do que o organismo produziu, já que, com a
respiração, tal organismo perde parte da produção. Portanto, a produção
primária líquida é uma medida da absorção de carbono pelas plantas. Em geral, a
medida de carbono absorvido é a produtividade primária líquida (PPL) que é a
produção primária líquida por unidade de área e de tempo.
Dalmago et al. (2008) descrevem que a PPL é capaz de integrar as fases
fenológicas das plantas, a dinâmica interanual da vegetação, os fatores
climáticos, ecológicos, geoquímicos e a influência humana sobre o planeta.
Assim, a PPL se credencia como umas das principais variáveis para análise e
avaliação de impactos e/ou de pressão sobre o meio natural, promovida pela
ação antrópica, como a agricultura, em um determinado ambiente.
3. PRODUTIVIDADE PRIMÁRIA LÍQUIDA
Feng et al. (2007) conceituaram PPL de ambiente natural como sendo a
diferença entre a fotossíntese e a respiração autotrófica da vegetação natural, por
unidade de tempo e espaço. Anteriormente, Imhoff et al. (2004) tinham definido
como sendo a quantidade de energia solar, convertida pelas plantas, em matéria
orgânica pela fotossíntese.
A Produtividade Primária é um processo complexo no qual a energia
química ou solar é transformada para produzir biomassa. Os principais
produtores primários são as plantas verdes, que convertem energia solar, dióxido
de carbono e água em glicose, e eventualmente para tecido de planta (ROY;
SAUGIER, 2001).
Um dossel consiste de um conjunto de plantas com folhas que possuem
uma distribuição espacial e um sortimento de orientação angular. A
interceptação da luz do Sol pelas folhas e o uso da energia solar para assimilar
CO2 é a base da fotossíntese do dossel. Os maiores fatores que afetam a
fotossíntese incluem a relação angular entre folhas e geometria Terra-Sol e as
posições vertical e horizontal das folhas. Outros fatores que afetam a fotossíntese
incluem condições ambientais (temperatura, velocidade do vento, umidade e
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concentração de CO2), disponibilidade de umidade do solo, nutrientes e
condutância estomatal (BALDOCCHI; AMTHOR, 2001).
Segundo Ziska et al. (2004) as plantas experimentam grandes diferenças na
concentração de CO2 entre dia e noite, e pode ser que a diminuição na
temperatura influencie os processos biológicos de fixação de carbono e
respiração que governam as diferenças na concentração de CO 2 próximo à
superfície. Esses processos biológicos também resultam em consideráveis
variações espaciais na concentração de CO2 dentro dos dosséis das plantas
(BAZZAZ; WILLIAMS, 1991).
A temperatura se torna um fator importante quando seu aumento
acontece simultaneamente ao aumento da concentração de CO 2, pois ocorre um
estímulo de biomassa e ganho em colheita comparado com o aumento somente
do carbono (MOYA et al., 1998). Elevada concentração de CO 2 parece elevar a
temperatura máxima que as plantas podem sobreviver, de modo que se qualquer
planta exceder sua temperatura ideal de crescimento a mesma terá sérias
consequências em seu desenvolvimento, pois a resposta de uma espécie
particular às mudanças nos níveis de CO2 dependerá de quão distante suas
temperaturas ideais de crescimento estão dos altos níveis de CO 2 (SHALLCROSS
et al., 2003).
O dióxido de carbono pode afetar as plantas mudando o clima, mas ele
pode ter outra influência mais sutil por meio de seus efeitos diretos sobre a
fisiologia da planta. Uma vez que o CO2 é fundamental para a fotossíntese,
portanto, o aumento da quantidade de CO 2 na atmosfera tenderá deixar as
plantas a realizar uma fotossíntese mais rápida acelerando o seu crescimento. À
medida que o CO2 ambiente é usado para criar açúcar e carboidratos por meio
dos processos de fotossínteses mais rápidos, as plantas sequestram carbono da
atmosfera mais rapidamente (HOOGENBOOM, 2006), entretanto, este processo
tem um limite máximo de absorção de CO2, tanto para as plantas C3 como para
C4 (SAUGIER, 1996).
As plantas devem se prevenir quanto a perdas abundantes de água em
período de ar seco, mas elas precisam do CO 2 para a fotossíntese. Plantas
vasculares (aquelas com raízes, talos e folhas) têm resolvido o problema de um
modo satisfatório pelo uso de pequenos poros em suas folhas – denominados
estômatos – que podem abrir e fechar. Quando uma planta tem bastante água, o
estômato leva CO2 para o interior úmido da folha e a planta evapora água através
do estômato para a realização da fotossíntese. Quando a planta tem bastante
carbono, ou quando inicia perda de água, ela fecha os estômatos parcial ou
totalmente para prevenir adicional perda d’água. Se for adicionado mais CO 2 no
ar ao redor das plantas, frequentemente elas fazem o oposto, mantendo seus
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estômatos parcialmente abertos ou fechando após um curto espaço de tempo.
Assim, uma planta que tem mais CO2 pode realmente não fazer mais
fotossíntese, mas em vez disso pode evitar que morra durante secas prolongadas
devido ao suprimento de água ao redor de suas raízes (ADAMS, 2007).
No cálculo de medidas da produção primária devem ser levados em conta
os problemas de escala com respeito à variabilidade espacial e temporal. A escala
espacial da PPL usualmente envolverá cuidados subjetivos por parte do
pesquisador, e o alcance de aplicabilidade das medidas da produção primária
deve ser cuidadosamente avaliado antes e depois da análise da amostra, pois a
dificuldade do problema provavelmente dependa da magnitude da variação
espacial da PPL (FAHEY; KNAPP, 2007).
As primeiras estimativas de fixação de carbono pela vegetação fazendo
uso de dados meteorológicos ou climáticos, remota de aproximadamente quatro
décadas atrás, mas apenas na década de 1980 é que estimativas em escala
regional e global tornaram-se mais precisas devido à evolução dos modelos
climáticos, que em um primeiro momento trabalhavam com as trocas de energia
e vapor de água entre a superfície e a atmosfera, porém, em um segundo passo,
foi incorporado o gás carbônico e outros gases de efeito estufa, permitindo a
estimativa da PPL e, consequentemente, da fixação de carbono (SAUGIER, 1996).
Goward et al. (1985) mostraram que a PPL é relacionada com índices de
vegetação, como IVDN. Enquanto, Monteith (1977) sugeriu que sob condição não
estressada a soma da radiação fotossinteticamente ativa (PAR) é linearmente
relacionada com a PPL.
Hunt (1994) descreveu que a estimativa global da PPL baseada no índice
de vegetação poderia ser refinada por meio de uma classificação de floresta
estabelecida, floresta jovem e ecossistemas não florestais. Porém, para solucionar
o problema levantado por Hunt (1994), Hooda e Dye (1995) desenvolveram uma
técnica automática para a identificação de áreas agrícolas usando IVDN nos
modelos climáticos, de modo que este procedimento tem sido ampliado devido
a área de captação e monitoramento da vegetação, como pode ser visto no
trabalho de Al-Bakri e Taylor (2003).
Os modelos mais simples usados para estimar a PPL dos dados de
sensoriamento remoto são empiricamente derivados de algoritmos de
produtividade, que basicamente combinam relações de campo com propriedades
do dossel obtidas por sensoriamento remoto que se correlaciona fortemente
com as taxas de produção (OLLINGER et al., 2007). Esse método oferece o
benefício de gerar estimativas de produtividade, que são restringidas ao
conhecimento da configuração local de crescimento, mas não considera os
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mecanismos ecológicos pelo qual as estimativas podem ser estendidas à escalas
espacial e temporal mais amplas.
Os diferentes tipos de florestas exercem papel preponderante para cada
região na qual está inserida. Em regiões tropicais, raízes profundas podem
habilitar árvores a manterem alta produtividade durante a estação seca,
enquanto que a atividade metabólica dos micróbios na superfície do solo são
simultaneamente inibidas durante esses episódios, baixando a respiração
heterotrófica e levando a um sumidouro de carbono (SALESKA et al., 2003).
Enquanto, que para florestas decíduas Newman et al. (2006) mostraram que a
PPL acima do solo não é significativamente correlacionada com o solo úmido
mas é com a quantidade de nitrogênio contida no solo.
Outros fatores também influenciam na obtenção da PPL, por exemplo,
Imhoff et al. (2004) usaram dados de dois satélites e um modelo terrestre de
carbono e quantificaram o impacto da urbanização sobre o ciclo de carbono e a
produção de alimento nos Estados Unidos. Os resultados obtidos por eles
mostraram que a urbanização produz um grande impacto negativo sobre a PPL,
e que reduziu a quantidade de carbono fixado através da fotossíntese numa taxa
de 40 Gigacarbono por ano. O trabalho de Xu et al. (2007) também mostra o
impacto da urbanização sobre a PPL. A emissão da queima da biomassa também
produz uma grande variabilidade na PPL (VAN DER WERF et al., 2006).
A precipitação afeta a PPL e sua região de distribuição, principalmente
por afetar a demanda hídrica, o balanço hídrico e a fixação de dióxido de
carbono da vegetação no processo de fotossíntese. Sala et al. (1988) verificaram a
relação entre a PPL, a precipitação e a capacidade de retenção de água no solo e
observaram que quando a precipitação anual média era inferior a 370 mm por
ano o solo arenoso, com baixa capacidade de retenção de água no solo, era mais
produtivo do que o solo argiloso, que tem alta capacidade de retenção de água
no solo; enquanto o oposto ocorria quando a precipitação anual média excedia
370 mm por ano. Em geral, um aumento na precipitação prolongará o período de
crescimento da vegetação, proporcionando um aumento na PPL (DEYONG et al.,
2008). Contudo, a produção é extremamente sensível às temperaturas entre 0 e
15ºC, mas não muito sensível à temperaturas acima de 20ºC (WATSON; NOBLE,
2005).
Grace (2005) encontrou valores da PPL para alguns biomas, de modo que
as Florestas Tropicais sequestram 1250 gC.m-2.ano-1, as Florestas Temperadas 775
gC.m-2.ano-1, a Floresta Boreal 190 gC.m-2.ano-1 e a Savana Tropical 540 gC.m2
.ano-1. Waring et al (1998) realizaram experimentos em seis florestas sempreverde e em uma decídua em Oregon, EUA, em três plantações pinheiro no norte
da Austrália, uma floresta decídua em Massachusetts, EUA, e na floresta
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Nothofagus da Nova Zelândia, de modo que encontram valores de PPL no range
-2
-1
de 120 a 1660 gC.m .ano .
Os fluxos de carbono são altamente variáveis no espaço e tempo, de modo
que a análise da dinâmica temporal da vegetação em determinadas regiões e
suas relações com o clima são de particular interesse para o entendimento da
relação ecossistema-atmosfera, como pode ser visto no trabalho de Kobayashi e
Dye (2005). Entretanto, é necessário compreender que Produtividade é a taxa de
carbono atmosférico absorvido pela vegetação por meio do processo de
fotossíntese. A produtividade primária de uma comunidade de plantas pode ser
modelada como o produto da quantidade de PAR absorvida (APAR) pelo dossel e
o fator do uso eficiente da luz (ε). Teoricamente, muitos desses modelos se
originaram do uso de eficiência da luz, conceito proposto por Monteith (1972) e
procuram descrever a absorção da luz pelo dossel da planta através de uma
relação entre o IVDN e o fAPAR. Utilizar o conceito de Uso Eficiente da Luz para o
modelo de PPL é depender de uma relação robusta entre as variáveis biofísicas
fAPAR e IVDN. Mas, estudos como o de Myneni et al. (1995) têm demonstrado
que existe uma relação mais forte entre fAPAR e o IVDN do que o Índice de Área
Foliar (IAF) e IVDN.
4. ESTIMATIVA DE ABSORÇÃO DE GÁS CARBÔNICO DA ATMOSFERA
De acordo com Nascimento (2011) existem vários modelos de estimativa
da produtividade primária líquida. Os mais divulgados são: Ruimy et al. (1994);
Myneni e Williams (1994); Prince e Goward (1995) e Hooda e Dye (1996).
Nascimento (2011) realizou testes, com estes quatro modelos, para verificar qual
deles teria a melhor estimava da PPL para região Nordeste do Brasil. Nascimento
(2011) observou que as configurações espaciais de todos foram muito
semelhantes, porém o Hooda e Dye (1996) apresentou valores mais próximos
dos listados pela literatura para a região do semiárido. Ressalta-se que o modelo
de Hooda e Dye (1996) foi desenvolvido para estimar a distribuição espacial da
produtividade primária líquida toda Índia.
Portanto, no presente capítulo foi escolhido modelo utilizado de Hooda e
Dye (1996) para estimativa de PPL no Nordeste do Brasil, pois além da
recomendação de Nascimento (2011) ainda foram observados os seguintes
fatores: (a) O modelo de Hooda e Dye (1996) foi elaborado para estimar a
distribuição espacial da PPL para toda a Índia, que possui área aproximadamente
correspondente a duas vezes a área do nordeste do Brasil e possui regiões
semiáridas e de florestas tropicais diversas; (b) Dalgamo et al. (2008)
mencionaram que a produtividade primária líquida é altamente variável no
espaço e no tempo. A variação espacial está relacionada aos fatores de clima,
distribuição da vegetação e uso do solo em uma região. Já as mudanças
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temporais estão relacionadas à variabilidade diurna e sazonal das condições de
tempo e, em consequência, das respostas fisiológicas, bem como das mudanças
da composição da atmosfera, das mudanças climáticas e redistribuição dos
ecossistemas. Estas características estão presentes no modelo de Hooda e Dye
(1996). Outro fator importante foi a possibilidade da verificação da variabilidade
interanual que é o objetivo principal do presente capitulo. Ressalta-se que
Mohamed et al. (2004) descreveram que a variabilidade interanual da
produtividade primária líquida é esperada em todos os biomas devido às
variações da taxa de fotossíntese, densidade de plantas, extensão espacial que a
vegetação ocupa, tipo e idade da vegetação.
5. ESTIMATIVA DA ABSORÇÃO DE CARBONO PELA CAATINGA
5.1. Caatinga Norte e Caatinga Sul
É conhecido que na parte norte da Caatinga o período chuvoso, em geral,
é de fevereiro a maio, enquanto, na parte sul de novembro de um ano a março
do ano seguinte (KOUSKY, 1979). Portanto, na quantificação da PPL mensal a
Caatinga foi dividida em duas partes, uma denominada de norte e outra de sul,
como mostra a Figura 1.

Figura 1 - Divisão da Caatinga em Norte e Sul (Fonte: Adaptado de Kousky,
1979).
Para a estimativa para anual foi considerado o ano hidrológico que se
inicia em setembro de um ano é vai até agosto do ano seguinte. Isto devido ao
fato que, em geral, setembro é o mês mais seco de toda área da caatinga. As
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estimativas de PPL foram para anos (de setembro de um ano a agosto do ano
seguinte) de El Niño e de La Niña, no oceano Pacífico, de Dipolo positivo e
negativo, no oceano Atlântico Tropical, e anos com ausência de El Niño, La Niña
e de Dipolo.
El Niño é o aquecimento anômalo das águas superficiais e subsuperficiais
do Oceano Pacífico Equatorial. La Niña é o resfriamento anômalo. Dipolo positivo
é quando a anomalia da temperatura das águas da superfície do Atlântico
tropical norte é superior à anomalia1 das do Atlântico tropical sul. Dipolo
negativo é o inverso.
5.2. Estimativa da PPL para anos com ausência de El Niño, de La Niña e de
Dipolo
A distribuição espacial da PPL para toda a região de Caatinga nos períodos (anos)
que não ocorreram os fenômenos El Niño, La Niña e Dipolo positivo e negativo é
apresentada na Figura 2. Observa-se que as Figuras 2a (setembro/1983 a
agoto/1984) e 2b (setembro/1996 a agosto/1997) possuem configurações
semelhantes, porém a Figura 2a apresenta áreas com valores baixos para a
absorção de carbono, cerca de 400 gC.m-2.ano-1 (área circular). Isto se deve ao
fato de que a PPL na Figura 2a é precedida de um ano de El Niño forte (1982-83)
e possivelmente a PPL ainda está em uma fase de recuperação. Enquanto, na
Figura Figura 2b (1996-97), que é posterior a um evento de La Niña (1995-96),
-2
-1
verifica-se sequestro de carbono da ordem de 500 a 700 gC.m .ano (área
circular). Nas áreas do limite oeste a PPL da Figura 2a é aproximadamente 800 a
-2
-1
-2
-1
900 gC.m .ano , ou seja, 200 gC.m .ano inferior a da Figura 2b, cujos valores
são da ordem de 1000 a 1100 gC.m-2.ano-1 (área circular pontilhada). Em torno de
o
10 S na borda leste da caatinga a PPL do período 1996-97 é da ordem de 400 a
500 gC.m-2.ano-1 superior a estimada em 1983-84 (área retangular Figura 2).
Portanto, de um modo geral, pode conjectura que PPL da caatinga, em anos com
precipitação próxima da média climatológica, apresenta uma dependência das
condições do ano anterior. Caso o ano anterior tenha sido seco a PPL tende a ser
mais baixa, e em caso contrario mais elevada.
O comportamento mensal da PPL para as Caatingas Norte e Sul em anos
de ausência de El Niño, La Niña e de Dipolo no Atlântico tropical é apresentado
na Figura 3. Observa-se uma defasagem, no tempo, nas quantidades absorvidas
de carbono, isto em decorrência do regime de chuvas da Caatinga Sul que se
inicia primeiro, mas as Figuras 5.5b e 5.5c apresentam uma variabilidade grande
1

Anomalia é o valor observado de uma variável menos o seu valor médio climatológico.
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entre as duas caatingas, de modo que é mais acentuada para o período de 198586 (Figura 5.5c).
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Figura 2. Produtividade Primária Líquida em gC.m .ano para toda caatinga em anos com
ausência de El Niño, de La Niña e de Dipolo: a) 1983-84 e b) 1996-97.
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Figura 3. Comportamento mensal da PPL em gC.m .ano para a Caatinga Norte e Sul em
anos com ausência de El Niño, La Niña e Dipolo: c) 1983-84 e b) 1996-97. A linha
azul representa a Caatinga Norte e a linha vermelha, a Caatinga Sul.
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5.3. Estimativa da PPL para anos de El Niño
Em anos de El Niño fortes, em geral a precipitação sobre o Semiárido do
Nordeste é inferior a média climatológica e a temperatura do ar é superior a
média. Portanto, é salutar verificar a distribuição espacial da PPL para toda a
Caatinga em anos de El Niño. A propósito esta configuração é apresentada pela
Figura 4 e se observa que ocorre uma redução no sequestro de carbono para a
Caatinga comparado com os anos sem a influência do El Niño, La Niña e Dipolo
(Figura 2), bem como um aumento na área de abrangência dos valores baixos
sequestrados, onde o sequestro de carbono atingiu valores críticos de 100 gC.m 2
.ano-1 para o ano de 1991-92, como apresentado na Figura 4c (área circular). Os
menores valores da PPL, como mostram as Figuras 4 a-d, situa-se mais na parte
norte da Caatinga, porém é notória a variabilidade espacial no sequestro de
carbono pela Caatinga, pois mesmo no ano em que ocorreu o valor mais baixo
no sequestro, cerca de 100 gC.m-2.ano-1, determinadas áreas como o centro sul
da Bahia e oeste do Piauí, atingiu até 900 gC.m-2.ano-1, como mostra a Figura 4c.
Este valor mais elevado da PPL nessa região é decorrente da Caatinga estar em
uma área de transição com a Mata Atlântica e com a Floresta Amazônica,
respectivamente.
Na Figura 4b é apresentada a distribuição espacial da PPL em um período
de evento de El Niño (1986-87) forte, mas que antecedeu a um dipolo negativo
no Atlântico Tropical, isto produziu valores relativamente elevados de PPL
mesmo em um período seco, ou seja, de El Niño. A Figura 4c apresenta a
distribuição espacial de PPL para a Caatinga em um ano de El Niño após um
período seco decorrente de dipolo positivo no Atlântico Tropical. A Figura 4d
apresenta a configuração espacial de PPL para um ano de El Niño após um
período de atuação de dipolo positivo, o que levou a valores relativamente
baixos, mas superiores aos das Figuras 4a e 4c e inferiores aos da Figura 4b.
Os maiores valores de carbono sequestrados pela vegetação continuam
sendo localizados nas regiões de transição entre a Caatinga e a Floresta
Amazônica e Caatinga e Mata Atlântica, de modo que se observa, para a região
de transição entre a Caatinga e a Floresta Amazônica, o sequestro de carbono
atingir cerca de 1300 gC.m-2.ano-1 (Figura 4d) e 1000 gC.m-2.ano-1 para a
vegetação de transição entre a Caatinga e a Mata Atlântica (Figura 4c).
As Figuras 4a, 4c e 4d mostram que a região do Seridó do Rio Grande
Norte (círculo) é bastante afetada quanto ao sequestro de carbono,
apresentando valores baixos nas três situações. Portanto, observa-se que, em
geral, o evento El Niño é um inibidor da PPL da Caatinga, porém o total de
precipitação observado na área da Caatinga no ano anterior ao El Niño é de
importância fundamental nos valores da PPL da Caatinga.
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Figura 4. Produtividade Primária Líquida em gC.m-2.ano-1 para toda a Caatinga
nos seguintes períodos de El Niño: a) 1982-83, b) 1986-87, c) 1991-92 e
d) 1997-98.
O comportamento mensal da PPL para a Caatinga Norte e Caatinga Sul é
apresentado por meio da Figura 5. Observa-se que não ocorre uma diferença
considerável na distribuição mensal entre as Caatingas Norte e Sul, como
apresentam as Figuras 5a, b e d. Porém, a Figura 5c apresenta uma variabilidade
maior entre elas, de modo que a Caatinga Norte sequestra baixos valores de
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carbono de setembro de 1991 a janeiro de 1992, pois o regime de chuvas para a
Caatinga Norte se inicia mais tarde. De modo que em janeiro de 1992 o valor da
-2
-1
-2
-1
PPL é de 120 gC.m .ano passando para 1021 gC.m .ano em fevereiro de 1992.

Figura 5. Comportamento mensal da PPL em gC.m-2.ano-1 para a Caatinga Norte
e Sul para os seguintes períodos de El Niño: a) 1981-82, b) 1986-87, c)
1991-892 e d) 1997-98. A linha azul representa a Caatinga Norte e a linha
vermelha, a Caatinga Sul.
A Caatinga Sul também apresenta grande mudança no sequestro de
carbono entre um mês e outro, como pode ser observado na Figura 5c, onde a
-2
-1
-2
-1
PPL de 113 gC.m .ano em outubro de 1991 muda para 727 gC.m .ano em
-2
-1
novembro de 1991. Na Figura 5d observa-se que a PPL passa de 572 gC.m .ano
-2
-1
em outubro de 1997 e 1228 gC.m .ano em novembro de 1998.
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5.4. Estimativa da PPL para anos de La Niña
A configuração espacial da Produtividade Primária Líquida para toda a
Caatinga em anos de evento La Niña é apresentada por meio da Figura 6.
É importante notar que o valor mais baixo para a PPL, 400 gC m-2 ano-1, foi
para o ano de 1995-96 (Figura 6c), contudo este valor foi superior ao menor valor
-2
-1
registrado para o El Niño de 1991-92 que foi cerca de 100 gC m ano (Figura
4c). O evento de La Niña de 1995-96 foi de intensidade moderada e isto de certa
forma contribuição para o aumento da absorção de gás carbônico pela caatinga.
Além disso, a PPL de 1995-96 (Figura 6c) provavelmente recebeu contribuição do
ano anterior, que foi um ano de dipolo negativo no Atlântico Tropical.
Os maiores valores no sequestro estão na região de transição entre a
Caatinga e a Floresta Amazônica (círculo pontilhado), cujos valores atingem cerca
-2
-1
de 1400 gC.m .ano , como podem ser vistas por meio das Figuras 6a-c. Os
valores da PPL sequestrados na região de transição entre a Caatinga e a Mata
Atlântica não ultrapassaram 1000 gC m-2 ano-1, que foi o valor máximo
sequestrado por esta vegetação em eventos de El Niño (Figura 4), mas a
diferença está apenas na área de abrangência, pois a área de sequestro desta
vegetação é maior em eventos de La Niña (Figura 6).
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-1
É importante notar que o valor mais baixo para a PPL, 400 gC m ano , foi
para o ano de 1995-96 (Figura 6c), contudo este valor foi superior ao menor valor
registrado para o El Niño de 1991-92 que foi cerca de 100 gC m-2 ano-1 (Figura
4c). O evento de La Niña de 1995-96 foi de intensidade moderada e isto de certa
forma contribuição para o aumento da absorção de gás carbônico pela caatinga.
Além disso, a PPL de 1995-96 (Figura 6c) provavelmente recebeu contribuição do
ano anterior, que foi um ano de dipolo negativo no Atlântico Tropical. Os
maiores valores no sequestro estão na região de transição entre a Caatinga e a
Floresta Amazônica (círculo pontilhado), cujos valores atingem cerca de 1400
-2
-1
gC.m .ano , como podem ser vistas por meio das Figuras 6a-c. Os valores da
PPL sequestrados na região de transição entre a Caatinga e a Mata Atlântica não
ultrapassaram 1000 gC m-2 ano-1, que foi o valor máximo sequestrado por esta
vegetação em eventos de El Niño (Figura 4), mas a diferença está apenas na área
de abrangência, pois a área de sequestro desta vegetação é maior em eventos de
La Niña (Figura 6).
O comportamento mensal entre a Caatinga Norte e Caatinga Sul é
apresentado por meio da Figura 7, onde a Figura 7a mostra um aumento gradual
da PPL para a Caatinga Sul, não havendo mudanças bastante elevada de um mês
para outro, como é registrado para a Caatinga Norte, pois a PPL em janeiro de
-2
-1
1985 é de 605 gC.m .ano e em fevereiro de 1985 a PPL tem valor de 1228
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gC.m-2.ano-1, de modo que este padrão se repete de forma mais acentuada para
a Caatinga Norte e Sul para o período de 1995-96 (Figura 7c).
Ao observar a Figura 7 verifica-se a variabilidade no sequestro de carbono
entre as caatingas Norte e Sul, também as Figuras 7a-c mostram que o período
de meses entre o valor mais baixo e os mais alto sequestrados pela Caatinga
Norte e Caatinga Sul, não ultrapassa o período de três meses.
É importante observar que este padrão não se repete para eventos de El
Niño e nem em ausência de El Niño, de La Niña e de dipolo como pode ser visto
por meio das Figuras 5 e 3, respectivamente.
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Figura 6. Produtividade Primária Líquida em gC.m .ano para toda a Caatinga para os
seguintes períodos de La Niña: a) 1984-85, b) 1988-89 e c) 1995-96.
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5.5. Estimativa da PPL para anos de Dipolo positivo e Dipolo Negativo
A configuração espacial da PPL de toda caatinga para um período de
dipolo positivo no oceano Atlântico tropical é mostrada na Figura 6a, enquanto
para um período de dipolo negativo é apresentada na Figura 6b. Observa-se que
para o ano de dipolo positivo os menores valores de PPL da ordem de 200 a 300
-2
-1
gC.m .ano ocorreram no Seridó do Rio Grande do Norte/Paraíba e no Raso da
Catarina na Bahia. No ano de dipolo positivo os menores valores também
ocorreram nas mesmas mesorregiões (área circular da Figura 6), mas as
magnitudes foram de 600 a 700 gC.m-2.ano-1, no Raso da Catarina, e de 700 a 800
gC.m-2.ano-1, no Seridó. Na parte norte da Serra da Ibiapaba (divisa Ceará/Piauí)
no período de dipolo positivo a PPL foi de aproximadamente 900 gC.m -2.ano-1,
-2
-1
enquanto no de dipolo negativo foi em torno de 1300 gC.m .ano (Figura 6 área
circulo pontilhado). De um modo geral, para quase toda caatinga durante o
dipolo negativo a PPL foi de 400 gC.m-2.ano-1 superior à PPL do período de
dipolo positivo, exceto no extremo sul da Bahia (área retangular Figura 6).
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Figura 7. Comportamento mensal da PPL em gC m ano para a Caatinga Norte e Sul
para os seguintes períodos de La Niña: a) 1984-85, b) 1988-89 e c) 1995-96. A
linha azul representa a Caatinga Norte e a linha vermelha, a Caatinga Sul.
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O comportamento mensal da PPL para as caatingas norte e sul durante o período
de dipolo positivo é mostrado na Figura 7a, enquanto para o de dipolo negativo é
apresentado na Figura 7b. Observa-se que o máximo da PPL durante o dipolo positivo foi
-2
-1
-2
-1
inferior a 1200gC.m .ano e durante o dipolo negativo foi superior a1400 gC.m .ano . Os
decaimentos da PPL das caatingas norte e sul no período de dipolo positivo foram muito
semelhantes. No período de dipolo negativo o decaimento da PPL da caatinga norte foi
mais lento que da caatinga sul (Figuras 7a e 7b).
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Figura 8. Produtividade Primária Líquida em gC.m .ano para toda Caatinga em anos de
Dipolo no Atlântico: a) 1981-82 (positivo) e b) 1985-86 (negativo).
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Figura 9. Comportamento mensal da PPL em gC.m .ano para a Caatinga Norte e Sul
para os seguintes períodos de: a) 1981-1982 – dipolo positivo e b) 1985-86 –
dipolo negativo. A linha azul representa a Caatinga Norte e a linha vermelha, a
Caatinga Sul.
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6. COMENTÁRIOS FINAIS
A caatinga tanto da parte norte como da sul apresenta uma grande
variabilidade interanual de absorção de gás carbônico da atmosfera,
principalmente a caatinga norte. A proposito, a menor quantidade, em um
período de um ano, de carbono sequestrado pela caatinga norte, no intervalo de
-2
-1
setembro/1981 a agosto/2001, foi de 444 gC.m .ano no ano de setembro/19 82
-2
-1
a agosto/1983. Enquanto, na caatinga sul foi de 650 gC.m .ano também de
setembro/1982 a agosto/1983, ou seja, durante um período de evento de El
Niño. Já o maior valor anual estimado para a caatinga norte foi de 998 gC.m2
.ano-1, no ano de setembro/1985 a agosto/1986, e para a caatinga sul foi de 896
gC.m-2.ano-1, também no ano de setembro/1985 a agosto/1986, período de
dipolo negativo no Atlântico tropical precedido por um evento de La Niña.
Observa-se que até mesmo no período mais seco a caatinga como um todo é
capaz de absorver aproximadamente 0,5 gigatonelada de carbono por ano, e no
período mais úmido em torno de uma gigatonelada por ano. A distribuição
espacial anual da PPL também apresenta uma grande variabilidade espacial,
principalmente na parte norte da caatinga, como pode ser observado nas Figuras
2, 4, 6 e 8.
Em relação aos valores mensais os mínimos de absorção ocorreram entre
outubro e dezembro, na caatinga norte, e na parte sul entre agosto e outubro,
enquanto os máximos foram observados de março a maio, na caatinga norte, e
de dezembro a janeiro, na sul. Na parte sul ainda é observado um máximo
secundário entre março e maio. Ressalta-se, que os mínimos e máximos de certa
forma obedecem à marcha mensal do total precipitação pluvial das diversas
áreas da caatinga.
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Capítulo 6

MORFOMETRIA DO ALTO CURSO DA BACIA
HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÍBA E INDICADORES
HÍDRICOS DE SUSCEPTIBILIDADE A EROSÃO E À
DESERTIFICAÇÃO
Hermes Alves de Almeida
Cláudia Fernanda Costa Estevam Marinho

1. INTRODUÇÃO
A deterioração na paisagem natural, especialmente, nos recursos hídricos,
tem sido uma das questões mais preocupantes no mundo científico, pois as
consequências dessa ação na dinâmica da natureza são preocupantes para as
populações futuras.
Diante disto, há uma ampla preocupação com relação ao gerenciamento e
uso dos recursos hídricos em âmbito mundial. Diversas ações de forma conjunto
e/ou isolada vêm sendo realizadas procurando amenizar os efeitos da escassez de
água, sem, contudo representarem soluções adequadas ou definitivas.
As ações integradas no manejo das bacias e/ou sub-bacias hidrográficas
introduzem um novo “modelo” de gestão de desenvolvimento sustentável, que
visa preservar efetivamente os recursos naturais, integrando o homem ao meio.
Neste contexto, a interação homem com o ecossistema se inicia por um
planejamento do uso dos recursos naturais, ou seja, por planos e ações de
ocupação do espaço físico.
A utilização da bacia hidrográfica como unidade de planejamento permite
uma avaliação continua e eficiente do complexo ambiental, além se constituir em
um instrumento útil para administrar e tomar decisões sobre o ambiente, haja vista
que está baseada em fatores ecológicos mutáveis (GUERRA, SILVA & BOTELHO,
1999).
Guerra & Marçal (2006) chamaram atenção para a relevância da bacia
hidrográfica na recuperação de áreas degradadas, assim como a necessidade de se
conhecer a sua formação, constituição e dinâmica. Para Rocha & Kurts (2001), os
impactos ambientais que ocorrem no meio rural e urbano se “refletem” nos rios e
nos açudes e, portanto, eles mostram a degradação ambiental no ecossistema. Por
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isso, o diagnóstico de deterioração física conservacionista deve ser sempre o
primeiro a se elaborar para uma bacia, sub-bacia ou micro bacia hidrográfico.
A análise de bacias hidrográficas começou a apresentar caráter mais objetivo
a partir de 1945, com a publicação do notável trabalho do engenheiro hidráulico
Robert E. Horton que procurou estabelecer as leis do desenvolvimento dos rios e
de suas bacias, propondo de maneira precisa, os critérios da hierarquia fluvial.
Posteriormente surgiram outros sistemas, como os de Arthur N. Strahler e de
Adrian E. Scheidegger. Nesse contexto, a análise morfométrica de uma bacia
hidrográfica deve ser iniciada pelo estabelecimento da hierarquização fluvial,
seguindo-se pela determinação dos aspectos linear, areal e hipsométrico
(CHRISTOFOLETTI, 1980).
A erosão é o efeito da degradação ambiental e o responsável pelo início dos
agentes causadores do assoreamento, ou seja, por entulhar com sedimentos os
mananciais hídricos. O processo de erosão pluvial pode se dividido em três
estágios: salpicamento (splash), formação de poças (ponds) e escoamento
superficial (runoff). O escoamento superficial é o principal causador do processo
erosivo na superfície, ocasionando a erosão laminar, o fluxo linear, o
desenvolvimento e a formação de micro ravinas com cabeceiras. Já, as ravinas
podem evoluir por processos erosivos de maior proporção, denominadas de
voçorocas (GUERRA, SILVA & BOTELHO, 1999).
Estudar a morfometria do alto curso da bacia hidrográfica do Rio Paraíba e
estabelecer os indicadores hídricos de susceptibilidade a erosão e à desertificação,
justifica-se pela importância que a referida bacia hidrográfica representa para o
estado da Paraíba, por represar no açude Epitácio Pessoa a água necessária para o
abastecimento público de quase um milhão de habitantes, fora outras formas de
uso da água. Diante disto, houve a necessidade de se estabelecer as principais
características morfométricas do alto curso do Rio Paraíba, incluindo-se o regime
hídrico, o potencial de erosividade da chuva e os indicadores hídricos de
susceptibilidade a erosão e à desertificação, sendo essas determinações os
objetivos principais.
2. CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO
A bacia hidrográfica do Rio Paraíba, que compõe a sub-bacia do Rio
Taperoá e as regiões hidrográficas do alto, média e baixo curso (Figura 1). É a
segunda maior do estado da Paraíba e abrange 38 % da área territorial. Nasce na
Serra de Jabitacá, no município de Monteiro, a uma altitude superior a 1000 m,
drena uma área de 20.071,83 km², compreendida entre as latitudes 6°51’ e 8°26'
S e as longitudes 34°48' e 37°2' W.
O trecho denominado de alto curso do Rio Paraíba recebe o principal
afluente, a sub-bacia do Rio Taperoá, cujas águas são barradas no açude Epitácio
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Pessoa, Boqueirão, o responsável pelo abastecimento de água de quase um
milhão de pessoas. A área de drenagem do alto curso do Rio Paraíba é de
2
12.389,14 km e está compreendida entre as latitudes de 07º20’48” e 08º18’12” S
e longitude 36º07’44” e 37º21’22” W.

Figura 1 - Mapa do estado da Paraíba, com destaque para o alto curso do Rio
Paraíba. Fonte: Marinho (2011).
De acordo com a classificação climática de Köppen, a região hidrográfica
do Alto Curso do Rio Paraíba e a sub-bacia do Rio Taperoá possuem clima do
tipo BSwh’, ou seja, semiárido quente, com precipitação pluvial média anual
variando de 400 a 600 mm e com estação seca de 8 a 10 meses.
O relevo do alto curso do Rio Paraíba é ondulado a fortemente ondulado,
com variações hipsométricas que atingem a cotas acima de mil metros. É
formado por rochas do período pré-cambriano e solos do tipo Bruno não Cálcico
de pouca espessura, que cobre todo cristalino, com a presença de solos Litólicos,
Regossolos e Cambissolos.
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Os municípios que compõem o alto curso do Rio Paraíba, com suas
respectivas micro e mesorregiões geográficas, são mostrados na Tabela 1.
Tabela 1. Municípios com as suas respectivas micros e mesorregiões geográficas
do Alto Curso do Rio Paraíba.
Alto Curso do Rio Paraíba

Município

Microrregião

Mesorregião

Amparo
Cariri Ocidental
Borborema
Barra de São Miguel
Cariri Oriental
Borborema
Boa Vista
Campina Grande
Agreste
Boqueirão
Cariri Oriental
Borborema
Cabaceiras
Cariri Oriental
Borborema
Camalaú
Cariri Ocidental
Borborema
Caraúbas
Cariri Oriental
Borborema
Congo
Cariri Ocidental
Borborema
Coxixola
Cariri Ocidental
Borborema
Monteiro
Cariri Ocidental
Borborema
Ouro Velho
Cariri Ocidental
Borborema
Prata
Cariri Ocidental
Borborema
São João do Cariri
Cariri Oriental
Borborema
São João do Tigre
Cariri Ocidental
Borborema
Serra Branca
Cariri Ocidental
Borborema
Sumé
Cariri Ocidental
Borborema
São Domingos do Cariri
Cariri Oriental
Borborema
São Sebastião do Umbuzeiro
Cariri Ocidental
Borborema
Zabelê
Cariri Ocidental
Borborema
Fonte: Agência Executiva de Gestão das Águas do Estado da Paraíba (2010).

3. PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS MORFOMÉTRICAS DO ALTO CURSO DA
BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÍBA
A caracterização morfométrica de uma bacia hidrográfica é um dos
procedimentos mais comum nas análises hidrológicas ou ambientais. As
diferentes formas de relevo são oriundas da interação entre processos tectônicos,
pedogênicos e intempéricos, que atuam de forma diversificada nos diferentes
materiais rochosos.
As análises linear, areal e hipsométrica foram elaboradas com o auxílio do
software ArcGis 9.3 que permitiu, em ambiente SIG, extrair os seguintes
parâmetros morfométricos do alto curso do Rio Paraíba: área, perímetro,
comprimento da bacia, comprimento do rio principal, comprimento dos rios,
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densidade hidrográfica, índice de forma, declividade, padrão de drenagem,
dentre outros.
Para determinar as características fisiográficas do alto curso foram
utilizadas imagens de satélites SRTM, SB-24-Z-B, SB-24-ZD e SC-24-X-B, no
formato GEOTIFF, resolução coordenadas geográficas datum, WGS-84. Maiores
detalhes metodológicos encontram-se no trabalho de Marinho (2011). As classes
de declividade foram estabelecidas de acordo com o Sistema Brasileiro de
Classificação de Solos, proposto pela EMBRAPA (1999).
Utilizaram-se os shapefiles da drenagem principal, além das cartas
topográficas, em arquivo CAD, na escala de 1:100.000 de Juazeirinho, Boqueirão,
Monteiro, Sumé, Santa Cruz do Capibaribe e Sertânia, disponíveis no site da
Agência Executiva de Gestão das Águas do Estado da Paraíba (AESA, 2013).
Os parâmetros referentes às características morfométricas do alto curso do
Rio Paraíba foram determinados, usando-se as fórmulas propostas por
ChristofolettI (1980) e Silva, Schulz & Camargo (2004), cujos indicadores físicos
são mostrados na Tabela 2.
Tabela 2. Parâmetros morfométricos da bacia hidrográfica do alto curso do Rio
Paraíba. Fonte: Marinho (2011).
Hierarquia Fluvial
6ª Ordem
Análise Linear
Comprimento do Rio Principal
198 km
Gradiente de Canais
0,59%
Índice de Sinuosidade
1,27
Extensão do Percurso Superficial
0,652 km
Análise Areal
Área
12.368 km²
Perímetro
818 km
Padrão de Drenagem
Dentritica
Comprimento da Bacia
156,5 km
Comprimento dos rios
9.483 km
Densidade Hidrográfica
0,622 canais/km²
Densidade de Drenagem
0,76 km/km²
Coeficiente de Manutenção
130,4 m²/m
Índice de Forma
0,595 e 0,03
Análise Hipsométrica
Cota de Altitude Mais Alta
1.170 m
Cota de Altitude Mais Baixa
325 m
Amplitude Altimétrica
845 m
Relação de Relevo
0,43%

Com relação à análise linear, o comprimento do rio principal é de 198 km e
o valor do gradiente de canais de 0,59 %. O gradiente é um indicativo da
declividade do curso d’água, como afirma Horton (1945) e o baixo valor
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encontrado está de acordo com o obtido por Castro et. al (2001), para a bacia do
Rio do Tanque, Minas Gerais.
O índice de sinuosidade relaciona o comprimento verdadeiro do canal
(projeção ortogonal) com a distância vetorial (comprimento em linha reta) entre
os dois pontos extremos do canal principal. Quando o valor for próximo de 1,0 o
canal é retilíneo, valores superiores a 2,0 de canais tortuosos e os intermediários
de transicionais e irregulares. O valor da sinuosidade foi de 1,27, indicando que o
leito principal do alto curso do Rio Paraíba é retilíneo, forma essa que favorece
um maior transporte de sedimentos como cita (ANTONELI & THOMAZ, 2007).
A extensão do percurso superficial é de 0,652 km. Como definiu
Christofoletti (1980), o percurso superficial representa a distância média
percorrida pelas enxurradas entre o interflúvio e o canal permanente. Essa
distância percorrida pelo fluído é um parâmetro importante do curso d’água, por
indicar tanto o desenvolvimento hidrológico quanto o fisiográfico da bacia de
drenagem.
No que se refere à análise areal, o alto curso da bacia hidrográfica do Rio
Paraíba e a sub-bacia do Rio Taperoá apresenta área de 12.365 km² e o
perímetro de 818 km. O padrão de drenagem, ou rede de drenagem, representa
o formato ou o aspecto traçado pelo conjunto dos talvegues de uma bacia
hidrográfica. Esse padrão está intimamente relacionado às características
geológicas e geotectônicas da área, sendo, por isso, um indicador importante
para o diagnóstico físico.
A hierarquia de uma bacia hidrográfica consiste em estabelecer e classificar
a rede de drenagem do manancial (ou da área drenada). A Figura 2 apresenta a
classificação hierarquia do alto curso da bacia hidrográfica do Rio Paraíba.
A hierarquização do alto curso do Rio Paraíba (Figura 2), mostra que a
organização do referido manancial enquadra-se como sendo de 6ª ordem e o
sistema de drenagem tem uma boa ramificação, ou seja, contendo um número
expressivo de tributários de 1ª ordem.
Os comprimentos e os números de rios, calculados usando três escalas de
transformação são mostrados na Tabela 3. Como pode ser observado, na referida
Tabela, a depender da escala usada para transformar a imagem raster em vetor, a
variação do número de rios e/ou dos seus respectivos comprimentos diferem
entre si. Diante disto, recomenda-se o uso do valor intermediário que
corresponde a 7.687 rios e comprimento de 9.483 km.
Os ajustes de formas do alto curso do Rio Paraíba foram relacionados em
relação aos modelos teóricos de figuras geométricas conhecidas: triangular,
circular e retangular. Das formas testadas, a que mais se aproximou foi a da
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Figura geométrica de um retângulo (Figura 3), forma essa de área mínima é,
portanto, menos suscetível às enchentes.
Tabela 3. Transformação da imagem do formato raster em vetor.
Fonte: Marinho (2011)

Total de rios
Comprimentos dos rios

Expressões
1000
100
815
7.687
3.277 km
9.483 km

10
26276
62.450 km

Figura 2 - Hierarquia fluvial do alto curso da bacia hidrográfica Rio Paraíba.
Fonte: Marinho (2011).
A menor altitude do alto curso da bacia hidrográfica Rio Paraíba (Figura 4)
é de 325 m no município de Boqueirão, onde está localizado o açude Epitácio
Pessoa. As maiores altitudes, exceto as das nascentes, são as das Serras de
Caturité e de Carnoió com mais de 700 m, localizadas as margens direita e
esquerda do referido alto curso.
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Figura 3. Modelo geométrico de uma bacia hidrográfica retangular.
Fonte: Marinho (2011)

Figura 4. Modelo digital de elevação do alto curso da bacia hidrográfica do Rio
Paraíba. Fonte: Marinho (2011).
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Observa-se (Figura 4) que as altitudes aumentam gradualmente tanto no
sentido leste/oeste quanto sul, a porção mais elevada da bacia de drenagem tem
uma altitude de 1.170 m e localiza-se na Serra da Serraria, município de São João
do Tigre, divisa do Estado da Paraíba com Pernambuco.
A rede hidrográfica natural do alto curso da bacia hidrográfica do Rio
Paraíba e da sub-bacia do Rio Taperoá que drena o escoamento superficial
proveniente das chuvas é apresentada na Figura 5. De um modo geral a bacia
apresenta baixas declividades, em virtude da predominância de relevos planos
e/ou planos ondulados, com declividades que variam entre 0 e 8%.

Figura 5. Declividade média do alto curso da bacia hidrográfica do Rio Paraíba e
da sub-bacia do Rio Taperoá. Fonte: Marinho (2011).
Destaca-se que há áreas pontuais onde o relevo é ondulado, destacandose que as maiores declividades encontram-se nas extremidades do quadrante sul,
especialmente, no município de São João do Tigre em que as declividades variam
entre 8 e 20 % na maior parte do seu território. Em algumas áreas, há declividade
de 20 a 45%, nos relevos fortemente ondulados, além de pequenos recortes
territoriais que possuem relevo montanhoso, apresentando declividades entre 45
e 75% (Figura 5).
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4. PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DO REGIME PLUVIAL NO ALTO CURSO DO
RIO PARAÍBA
A caracterização do regime de distribuição de chuvas foi estabelecida,
estatisticamente, utilizando-se distribuições de frequência e de medidas de
tendências central e dispersão, das séries pluviais das localidades que compõem
o alto curso da bacia hidrográfica do Rio Paraíba, cedidas pela Agência Executiva
de Gestão das Águas do Estado da Paraíba (AESA), em Campina Grande.
As médias mensais da média, mediana e desvio padrão, para os locais
situados à margem esquerda (norte) e a direita (sul) do alto curso da bacia
hidrográfica do Rio Paraíba, são mostradas, respectivamente, nas Figuras 6 e 7.
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Figura 6. Médias mensais da média, mediana e desvio padrão da precipitação
pluvial, para os locais situados à margem esquerda (Norte) do alto curso
do Rio Paraíba.
As configurações apresentadas nas Figuras 6 e 7 mostram que às médias
aritméticas mensais estão sempre associadas a uma elevada dispersão (desvio
padrão). Nota-se, entretanto, que os desvios padrão da média (DPs), em, pelo
menos, 50% dos meses, para as localidades da margem Norte ou da Sul,
ultrapassam os valores das médias esperadas. Contabilizando-se as razões entre
as médias e o DPs, para ambas as margens, resultam numa dispersão de 1,31 e
1,42 mm, respectivamente, ou seja, a variabilidade é da ordem de 31 e 42 %
maior que a própria média esperada.
Outras características importantes do regime pluvial da margem norte
(Figura 6), quando comparada com a margem sul (Figura 7), são as diferenças
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existentes nas respectivas distribuições mensais e/ou nos totais anuais. A
mediana anual da chuva na margem norte, por exemplo, é 17 % (70 mm) maior
que a sul, além de ser 11 % menos dispersa.
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Figura 7. Médias mensais da média, mediana e desvio padrão da precipitação
pluvial, para os locais situados à margem direita (Sul) do alto curso do
Rio Paraíba.
O critério utilizado para o estabelecimento da estação chuvosa foi o da
sequência de meses com os maiores valores da média e/ou da mediana.
Analisando-se as distribuições mensais de precipitação das Figuras 6 e 7,
constata-se que as médias aritméticas mensais das séries são diferentes e
maiores que as respectivas medianas. Isso mostra, entretanto, que o “perfil” de
distribuição da chuva é assimétrico. Por isso, a média aritmética, mesmo sendo a
medida de tendência central mais usada, ela não é o valor mais provável de
ocorrer. Isso indica que o uso da mediana deve ser usado, em vez da média, o
que concorda com as indicações feitas por ALMEIDA (2012).
As médias mensais da média, mediana e desvio padrão da chuva, para os
meses da estação chuvosa, dos locais situados às margens norte e sul do alto
curso do Rio Paraíba, são mostradas nas Figuras 8 e 9. Observa-se que os meses
de janeiro a maio são os mais chuvosos e, por isso, constituem o curto período
chuvoso, sendo os meses de janeiro e maio a pré e a pós-estação chuvosa.
Somando-se a contribuição da mediana dos cinco meses, em relação ao
total anual, os meses da estação chuvosa contribuem, em média, com 58,0 % na
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margem esquerda e de 62,1 % na margem direita do alto curso do Rio Paraíba.
Destaca-se, entretanto, que desse curto período de chuvas, março é o mês mais
chuvoso e chove o equivalente a 34 % na estação e 20 % no ano.
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A Figura 10 mostra a relação entre a área de drenagem superficial total
(ADT) e as médias anuais de chuvas nas margens norte e sul do alto curso do Rio
Paraíba. Observa-se que a área total disponível para o escorrimento superficial
(drenagem) na margem norte do alto curso do Rio Paraíba além de ser 32,4 %
maior que a do Sul, chove 17,44 % a mais. Em termos médios, para cada mm de
chuva na margem sul equivale a 1,2 mm na margem norte.
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Figura 10. Relação entre a área de drenagem superficial total (ADT) e a
precipitação pluvial-média anual, para os locais às margens Norte e Sul
do alto curso do Rio Paraíba.
5. INDICADORES DE SUSCEPTIBILIDADE DE SECA E EROSÃO PLUVIAL NO
ALTO CURSO DO RIO PARAÍBA
Diversos indicadores têm sido utilizados para caracterizar o fenômeno
seca. No entanto, não há uma definição universal desse termo, porque a
depender da área de conhecimento, existem quatro tipos de secas:
meteorológica, hidrológica, agrícola e socioeconômica. Em virtude disto, há
vários indicadores para quantificar, padronizar ou até mesmo comparar, com
base nas escalas temporal e regional. Dentre eles, cita-se um dos mais usado que
é o índice padronizado de precipitação (SPI). Para as condições do semiárido
nordestino ou paraibano, onde o regime pluvial é assimétrico, Almeida & Silva
(2008) substituíram na expressão original a média pela mediana, mantendo-se os
demais critérios, inclusive as mesmas categorias de umidade ou de secas
113

propostos por McKee et al. (1995), estabelecendo o índice padronizado de
precipitação modificado (SPIM).
Os valores médios mensais dos SPIMs, das localidades ao norte e as do sul
do alto curso do rio Paraíba, nos meses da estação chuvosa, são apresentados na
Figura 11. Os SPIMs variaram de 0,21 a 0,40, na margem Norte, e de 0,11 a 0,37
na Sul. Como as médias mensais dos referidos índices, para cada local das
margens, foram positivos, isso indica que a categoria de seca, baseado no critério
do SPIM, é próxima a normal ou incipiente. Comparando-se as frequências dos
SPIMs, constatou-se que a margem norte teve 66,7 % dos meses com valores
superiores aos da margem sul.
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Figura 11. Médias dos índices padronizados de precipitação pluvial modificado
(SPIM), para os meses da estação chuvosa, das localidades ao Norte e ao
Sul do alto curso do Rio Paraíba.
A erosão hídrica é o desgaste realizado pela água da chuva ao escoar
superficialmente pela superfície da Terra. Trata-se de um processo que envolve
trabalho, se processa pela desagregação do solo ocasionada tanto pelo impacto
direto das gotas de chuva como pelas águas que escorrem na superfície. Em
ambos os casos, como cita Lepsch (2002), há uma intensa forma de energia
cinética, além de ser a principal responsável pela produção de sedimentos na
bacia hidrográfica.
O sedimento presente no curso d’água é originado da erosão bruta na
bacia hidrográfica e da erosão no próprio leito e nas margens. Em ocasiões de
chuva, o escoamento superficial decorrente, transporta muitas partículas para o
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rio onde esse sedimento se move em suspensão ou no leito, rolando, deslizando
ou em saltos (CARVALHO, 2000).
A intensidade e a duração da chuva são os “fatores” mais relacionados ao
processo de erosão. Para analisar esse efeito, utilizaram-se a metodologia
proposta por Silva, Schulz & Camargo (2004), para calcular os índices de erosão
pela razão entre o quadrado da precipitação mensal, dos meses da estação
chuvosa, e precipitação média anual. Os valores desses índices, para as margens
norte e sul do alto curso, são mostrados na Figura 12. Os meses de fevereiro,
março e abril são os que têm maior poder erosivo; juntos correspondem com
68,2% do potencial erosivo anual.
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Figura 12. Médias mensais dos índices de erosão (EI), nos meses da estação
chuvosa, das margens norte e sul do alto curso do Rio Paraíba.
Embora os índices de erosão tenham sido mostrados apenas para os
meses da estação chuvosa (Figura 12), nos outros meses os EI foram
praticamente nulos, por coincidir como período seco. Março é o mês com maior
poder erosivo (EI), o que pode ser explicado por duas razões simples: a primeira;
por que março é o mês mais chuvoso e segundo, por que a precipitação ocorre
de forma torrencial, devido à predominância de chuvas convectivas. Salienta-se,
ainda, que esse tipo de chuva predomina na maioria dos eventos nos meses de
janeiro e fevereiro.
Contabilizando-se os EI da Figura 12, constata-se que em 75 % dos meses
a margem norte apresentou valores médios de EI maiores que os da sul e em
ambas as margens, os meses de março e abril são os que têm maior poder
erosivo, equivalentes a 52 e 62 % do total anual, respectivamente. Acumulando115

se, anualmente, a margem esquerda do alto curso da bacia hidrográfica do Rio
Paraíba, tem um potencial erosivo 5% maior que a margem direita.
6. CRITÉRIO PARA DETERMINAÇÃO DO ÍNDICE DE ARIDEZ, PELO MÉTODO
DO BALANÇO HÍDRICO
A definição de aridez deriva da metodologia desenvolvida por
Thornthwaite (1941), em que o grau de aridez depende da quantidade de água,
advinda da chuva, e também da disponibilidade de energia, representada pela
evapotranspiração potencial, elementos esses que caracterizam o clima de uma
região.
A fórmula de Thornthwaite, como é conhecida o Índice de Aridez, foi
ajustada por Penman (1953) mediante a razão entre a precipitação (P) e a
evapotranspiração potencial (ETP), sendo usada como indicativo de
susceptibilidade à desertificação em todo o mundo.
A nova proposição para o cálculo do índice de aridez (IA) não se baseia na
relação P/ETP e sim na obtenção de um elemento do balanço hídrico climático
(BHC), proposto por Thornthwaite & Mather (1955), adotando-se uma
capacidade máxima de armazenamento de água pelo solo (CAD) de 25 mm. A
componente deficiência hídrica (DEF) do BHC resulta do processo contábil
quando a evapotranspiração potencial supera a precipitação. Assim, o novo IA foi
determinado pela razão entre a DEF e a ETP (DEF/ETP).
Com esse novo procedimento de cálculo do IA, os valores dos índices
estabelecidos na metodologia anterior não são os mesmos e, consequentemente,
as faixas as quais se enquadravam. Por isso, os novos intervalos dos índices de
aridez, para cada um do respectivo estado de aridez, são mostrados na Tabela 4.
Tabela 4. Índice de Aridez (IA), obtidos pelo balanço hídrico climático, para uma
CAD=25 mm, com os respectivos intervalos e estado de aridez para o
alto curso do Rio Paraíba.
Estado de aridez
Úmido
Sub úmido e seco
Semiárido
Árido
Hiper árido

Intervalos dos índices de aridez (IA)
 0,07
0,07
0,30
0,61
>0,85

< IA
< IA
< IA

0,29
0,60
0,85

Os valores dos índices de aridez, para cada localidade das margens sul e
norte do alto curso do Rio Paraíba, são apresentados nas Figuras 13 e 14.
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Comparando-se os valores do IA, nas duas margens, observa-se que a mediana
do IA da margem sul foi 10,4 % maior que a da norte, cujas oscilações foram,
respectivamente, de 0,560 a 0,688 e de 0,498 a 0,598.
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Figura 13. Índice de aridez estimado pelo balanço hídrico climático, adotando-se
uma CAD de 25 mm, para as localidades da margem sul do alto curso do
Rio Paraíba.
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Figura 14. Índice de aridez estimado pelo balanço hídrico climático, adotando-se
uma CAD de 25 mm, para as localidades da margem norte do alto curso
do Rio Paraíba.
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7. NOVO CRITÉRIO
DESERTIFICAÇÃO

PARA

CLASSIFICAR

A

SUSCEPTIBILIDADE

À

O grau de susceptibilidade é diretamente relacionado ao índice de aridez,
ou seja, quanto mais seca uma dada área, mais susceptível ela é será à
desertificação. No entanto, os valores numéricos dos índices de aridez obtidos
pelo método do balanço hídrico diferem dos encontrados pela relação P/ETP. Em
virtude disto, os intervalos do índice de aridez que correspondiam às três
categorias de susceptibilidade à desertificação propostas por Matallo Jr. (1991)
não são os mesmos.
O estado de aridez da terra é na realidade o primeiro indicativo de
susceptibilidade a degradação ambiental e, consequentemente, da desertificação.
Por isso, quanto maior for o índice de aridez mais suscetível será à desertificação.
Neste contexto, parece que há um equivoco de interpretação na Tabela de
classificação da susceptibilidade à desertificação, em função do índice de aridez,
estabelecida por Matallo Jr. (1991). No enquadramento feito por ele, o menor
intervalo do IA (entre 0,05 e 0,20) foi considerado de susceptibilidade alta
enquanto que, o maior, entre 0,51 e 0,61 de susceptibilidade moderada.
O novo critério proposto, cujo índice de aridez foi determinado pelo
método do balanço climático, precisa que ajustar os intervalos de IA versus
susceptibilidade das terras. O ajuste feito resultou em quatro faixas, em vez de
três, em função de novos intervalos do índice de aridez como mostra a Tabela 5.
Tabela 5. Classificação da susceptibilidade à desertificação, em função do índice
de aridez, obtido pelo balanço hídrico climático, para o alto curso da
bacia hidrográfica do Rio Paraíba.
Índices de
Susceptibilidade das
aridez (IA)
terras
IA> 0,85
Muito alta
Alta
0,61<IA 0,85
Moderada
0,30<IA 0,60
IA<0,60
Baixa
A condição de IA máxima (> 0,85), nível de susceptibilidade muito alta
indica que a Terra é a mais suscetível ao processo de desertificação. Embora o
critério climático não pode e não deve ser considerado o único referencial, para
efeito de classificação do risco à desertificação, mas a aridez potencializa o risco
que pode ser acelerado em função do manejo inadequado dos recursos naturais
e de ações antrópicas.
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Os níveis de susceptibilidade das terras à desertificação das localidades das
margens sul e norte do alto curso do Rio Paraíba são mostrados nas Figuras 15 e
16.
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Figura 15. Níveis de susceptibilidade das terras à desertificação das localidades
da margem sul do alto curso do Rio Paraíba.
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Figura 16. Níveis de susceptibilidade das terras à desertificação das localidades
da margem norte do alto curso do Rio Paraíba.
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Das localidades as margens direita ou esquerda os graus de
susceptibilidade das terras à desertificação enquadram-se nos níveis de
moderada a alta. A susceptibilidade alta, nas localidades da margem sul, foi de
57,1 % contra 27,3 % da margem norte.
8. CONSIDERAÇÕES FINAIS
A implantação de um sistema adequado de manejo no alto curso do Rio
Paraíba requer o estabelecimento das principais características morfométricas e
hídrica do referido trecho a fim de diminuir os riscos de susceptibilidade a erosão
e à desertificação.
As condições frequentes de aridez proporcionam a fragilidade do alto
curso do Rio Paraíba, embora ela, por se só, não induz o processo de
desertificação. Mesmo assim, práticas ambientais incorretas devem ser evitadas,
uma vez que as ações antrópicas contribuam para acelerar o processo de
degradação ambiental e, consequentemente, à desertificação.
Há necessidade de se manter a cobertura vegetal nativa e evitar o despejo
de resíduos lixiviado e sólido na área de drenagem da bacia hidrográfica, embora
a margem norte tenha um potencial de susceptibilidade à erosão pluvial 75 %
maior que na margem sul.
As ações antrópicas que vem sendo praticada na bacia de drenagem do
alto curso do Rio Paraíba sejam pela substituição da vegetação nativa pela
pecuária, da retirada de madeira para queima (lenha), por despejos de esgotos
domésticos sem tratamento, pela mineração ou extração de argila têm
contribuído para o assoreamento no alto curso do Rio Paraíba.
O principal reservatório da bacia hidrográfica do Rio Paraíba, o açude
Epitácio Pessoa, que barra a água escoada no trecho referente ao alto curso do
Rio Paraíba já perdeu por assoreamento, nos últimos 50 anos, mais de 25 % da
sua capacidade de armazenamento inicial.
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Capítulo 7

MUDANÇA E USO DO SOLO NO BIOMA CAATINGA:
SISTEMA DE MONITORAMENTO POR SATÉLITE
Humberto Alves Barbosa

1. Introdução
Este capítulo é fruto do levantamento bibliográfico de investigações acerca
das mudanças na cobertura e no uso do solo em face das variações climáticas
sobre o Bioma Caatinga. Para isso, compõe-se de três partes. A primeira
apresenta uma breve descrição e o histórico do uso e mudanças da vegetação de
Caatinga no semiárido do Brasil. Em seguida, analisam-se os impactos do
fenômeno El Niño e das secas no sertão nordestino. Ao final, é apresentado um
sistema de monitoramento de alterações ambientais na região Nordeste do Brasil
por meio de observações de satélites meteorológicos e ambientais que
complementam o conhecimento desses impactos.
Atualmente, esse monitoramento é realizado para todo o Brasil pelo
Laboratório de Análise e Processamento de Imagens de Satélites (Lapis), o qual
provê diferentes produtos gerados e disseminados de forma operacional,
relacionados
com
a
atmosfera
e
a
superfície
continental
(http://www.lapismet.com). Dentre esses, destaca-se o Índice por Diferença
Normalizada (Normalized Difference Vegetation Index, NDVI), que corresponde a
composições diárias com base nos dados do radiômetro Spinning Enhanced
Visible and InfraredImager (SEVIRI) a bordo dos satélites geoestacionários
Meteosat de Segunda Geração (MSG) operados pela European Organisation for
the Exploitation of Meteorollogical Satellites (EUMETSAT). Dados de NDVI
possibilitam monitorar, quantificar e investigar mudanças de grande escala na
vegetação em resposta a fenômenos climáticos naturais (e.g., El Niño) e ações
antrópicas (e.g., desertificação).
Os sistemas de monitoramento são imprescindíveis para o conhecimento
dos padrões gerais de distribuição temporal e espacial do uso e mudança na
cobertura no Bioma Caatinga. Ainda existe um descompasso grande entre o
monitoramento e ações efetivas de mitigação dos efeitos da degradação do
semiárido brasileiro. Atualmente, são 200 mil quilômetros quadrados de terras
degradadas e, em muitos locais, imprestáveis para a agricultura. É necessário que
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se desenvolvam ferramentas de uso fácil, a partir da utilização da tecnologia de
informação, a fim de conjugar os conhecimentos na busca de diagnósticos mais
precisos e de estratégias eficazes para tratar da degradação e dos problemas a
ela associada.
2. Bioma Caatinga
O Bioma Caatinga é o principal ecossistema existente na região semiárida
do Brasil (NEB). Em 2005, a região classificada oficialmente como semiárida
aumentou de 892.309,4 km² para 969.589,4 km², o que representa um acréscimo
de 8,66%. A região engloba 1.133 municípios dos Estados do Piauí, Ceará, Rio
Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia e Norte de Minas
Gerais, totalizando uma população de 20.858.264 milhões de pessoas, 44%
destas residindo na zona rural (MI, 2005a). Os critérios da nova classificação
consistiram na inclusão de municípios com precipitação média anual igual ou
inferior a 800 mm; com índice de aridez situado entre os limites de 0,21 a 0,50 e
com déficits hídricos diários iguais ou superiores a 60% (MI, 2005a). Com essa
atualização, foi abolida a utilização do “Polígono das Secas” como instrumento
legal de delimitação das áreas do NEB sujeito às secas.
A designação Caatinga tem sido usada como sinônimo do termo de duas
palavras de origem tupi - CAA (mata) e - TINGA (branca), e significa mata branca.
Em termos botânicos e ecológicos, essa formação é de relevada importância, pois
apresenta fisionomia e florística próprias, bem distinta das demais formações
florestais dos Biomas de regiões semiáridas. Para Melo (1998), a consagração do
termo Caatinga se deve a Gabriel Soares de Souza, em sua obra “Tratado
Descritivo do Brasil”, publicada em 1587. De acordo com esse trabalho, Caatinga
é um termo fitogeográfico genérico que designa o conjunto de todos os tipos de
vegetação que recobrem o NEB, caracterizado pela caducidade das folhas
durante a estação seca e presença frequente ou abundante de arbustos
espinhentos e de grandes cactáceas. No entanto, o glossário de ecologia
diferencia esse termo baseado na fisionomia da vegetação. Segundo o glossário
(ACIESP, 1997), a fisionomia desse bioma é cálida e espinhosa, com estratos
compostos por gramíneas, arbustos e árvores de porte baixo ou médio (3 a 7
metros de altura), caducifólias (folhas que caem), com grande quantidade de
plantas espinhosas (leguminosas), entremeadas de outras espécies como as
cactáceas e as bromeliáceas, onde as condições climáticas e edáficas definem a
ocorrência desse complexo fitofisionômico denominado de Caatinga. No
entanto, o trabalho de Andrade-Lima (1981) considera a Caatinga pelo
determinismo dos fatores climáticos, edáficos e antrópicos. As informações sobre
a estrutura e o funcionamento desse ecossistema ainda são escassas. É um dos
biomas mais vulneráveis às alterações climáticas globais associadas aos efeitos
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de aquecimento global induzido pelo acúmulo de gases de efeito estufa na
atmosfera. Em paralelo, 70% de sua área foram alteradas por ações antrópicas
(ARAÚJO et al., 2005).

Figura 1 - Bioma Caatinga. FONTE: www.plantasdonordeste.org
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As espécies observadas nessas condições apresentam adaptações
fisiológicas e/ou morfológicas, capacitando-as para resistir à deficiência hídrica
estacional como armazenamento de água em partes da planta, deciduidade
(queda das folhas no período seco), órgãos para absorção da umidade
atmosférica ou de chuvas e outras. Até o momento, a vegetação da Caatinga é
caracterizada por cerca de 930 espécies, estimando-se que haja um total de 2000
a 3000 plantas. A fisionomia dessa formação é caracterizada pela abundância de
Cereus (mandacaru e facheiro), Pilocereu (xiquexique), leguminosas (mimosa,
acácia, emburana), cactáceas e outras. A retirada de madeira dessa formação, nas
últimas décadas, foi muito intensa, principalmente de espécies de grande porte
de mandacaru (Cereus hildmanianus Schum).
A morfologia, fisiologia e ecologia dos tipos de vegetação da Caatinga
determinam as características xerofíticas do bioma. As espécies possuem caráter
comportamental e fisiológico em relação às características físicas e
socioambientais do meio, determinando, dessa forma, o conhecimento das
características funcionais desse ecossistema e, por conseguinte, de sua resistência
a diversos fatores de tensão decorrentes, sobretudo, da atividade antrópica. São
reconhecidos 12 tipos diferentes de Caatingas, que chamam atenção especial
pelos exemplos fascinantes de adaptações aos hábitos semiáridos. De acordo
com Alves (2007), as Caatingas constituem um mosaico de fitofisionomias onde
densidade, altura e porcentagem de cobertura de espécies variam continuamente
desde parque até arbóreo-arbustiva. Para o autor, esses gradientes fisionômicos
de Caatingas contrastam com as áreas florestadas compostas por espécies
medindo em torno de 5 a 7m de altura; mais ou menos densas, com grossos
troncos. Em contraposição, Caatinga parque é composta, principalmente, pelas
espécies Mimosa acustipula, Auxema oncolalyx e Aspidosperma pyrifolium. Esta
área recebe este nome por recobrir pequenas depressões capeadas que, à época
das chuvas, são alagadas e, também, por ter seus indivíduos pseudo-ordenados
sobre dENOS tapete gramíneo-lenhoso.
No que se refere à caracterização fisionômica (visual), a Caatinga apresenta
três estratos: arbóreo (8 a 12 metros), arbustivo (2 a 5 metros) e o herbáceo
(abaixo de 2 metros). Estima-se que pelo menos 930 espécies já foram
registradas para esse bioma, sendo 380 endêmicas. Algumas poucas espécies não
perdem as folhas na época seca, entre essas se destaca o juazeiro (Zizyphus
joazeiro), uma das plantas mais típicas desse ecossistema. As espécies vegetais
que habitam esse ecossistema são em geral dotadas de folhas pequenas, uma
adaptação para reduzir a transpiração. Essas espécies se encontram em estágio
avançado de perturbação, já tendo sofrido interferências antrópicas de diferentes
naturezas como extrativismo seletivo e outros, que continuam até hoje, em
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intensidades variadas, tornando complexa a discussão sucessional desse Bioma,
já que praticamente inexistem remanescentes não degradados dessas formações
para a maioria do NEB (ALVES, 2007). As Figuras 1, 2, 3, e 4 retratam a diferença
das formações Caatinga arbórea aberta (fechada) e Caatinga arbustiva-arbórea
aberta (fechada).

Figura 1 - Caatinga arbórea aberta

Figura 2 - Caatinga arbórea fechada

Figura 3 - Caatinga arbustiva arbórea
aberta

Figura 4 - Caatinga arbustiva arbórea
fechada

É necessário enfatizar a vulnerabilidade a que está exposta a maior parte
do Bioma Caatinga em decorrência da instabilidade climática, dramatizada pelas
secas que ocorrem, em média, a cada 5 anos. Rebouças (1997) aponta que os
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valores médios anuais das chuvas podem ocorrer em apenas um mês ou se
distribuir de forma irregular nos 3 a 5 meses do período chuvoso, com
coeficiente de variação superior a 45%. Nos últimos anos, as secas foram
responsáveis por redução da ordem de 9% no produto da agropecuária regional,
e de 4,5% no PIB (Produto Interno Bruto). A população atingida chegou a quase
12 milhões, e o número de trabalhadores inscritos nas frentes emergenciais de
trabalho, a 2 milhões. A grande dificuldade dos agricultores é lidar com a elevada
variância dos fatores climáticos, que oscilam fortemente entre um ano e outro. A
sazonalidade climática se expressa claramente na estrutura e no funcionamento
do Bioma Caatinga que apresenta diferentes fenofases dos grupos de espécies
que nela se desenvolvem. A condição de solo raso (litólico), com elevada acidez,
baixa capacidade de retenção hídrica do solo na estação seca, atuam como
fatores edáficos seletivos para ocorrência de espécies. Tal formação geológica
limita a capacidade de infiltração do solo, propiciando maior escoamento
superficial, por sua vez dificultando a capacidade de armazenamento de água
subterrânea. O relevo da região da Caatinga constitui um importante fator para a
compreensão do clima semiárido de seu interior (SUASSUNA, 2009). As serras e
planaltos formam grandes barreiras geológicas para a ação do vento e de outros
fatores, impedindo as chuvas nas regiões mais altas do lado oriental e
setentrional das serras e planaltos. A partir desses condicionantes meteorológicos
e geomorfológicos, no semiárido, a precipitação média anual varia de 250 a 600
mm ao ano. O semiárido tem seu bioma caracterizado pela Caatinga.
3. Caatinga: Impactos de origem natural
De acordo com Duarte (2002), o clima predominante na Caatinga é o
Tropical semiárido. A temperatura média anual é de 25°C e pode alcançar até
40°C no verão. As mínimas registradas podem chegar a valores próximos de 20°C
ou até menos nos meses de maio e junho. A precipitação média anual oscila
entre 250 e 600 mm ao ano, sendo os meses de maio e junho os mais chuvosos.
As chuvas estão concentradas na chamada “estação chuvosa”, com duração de 3
a 4 meses, e com distribuição irregular. As perdas devido à evaporação, depois
das chuvas, são maiores do que aquelas devido ao escoamento superficial e
infiltração subterrânea. Devido à reduzida presença de nuvens, a região
apresenta mais de 3.000 horas de sol durante o ano, favorecendo o elevado
potencial de perda de água por evapotranspiração, que atinge 2.500 mm ao ano.
Isso favorece a que 91,8% da precipitação pluviométrica na região da Caatinga se
evaporam, 8% contribuem para o escoamento superficial e 0,2% percola no
subsolo (CARVALHO et al., 2003). As chuvas são extremamente concentradas no
tempo e possuem significativa variância. Esses elementos climáticos adversos
produzem uma aridez quase generalizada. A tabela a seguir apresenta a relação
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dos índices de precipitação e de evaporação das regiões brasileiras. No caso da
região do semiárido, tal relação é o principal fator da baixa eficiência dos açudes.
Tabela 1 - Relação dos índices de precipitação e de evaporação das regiões
brasileiras.
Região
Precipitação média anual
Evaporação média anual (mm)
(mm)
Caatinga
250 - 600
2.500 - 3.500
Nordeste
300-1500
800-3200
Norte
1800-3300
400-1200
Centro-Oeste
1200-2400
800-2000
Sudeste
900-2400
400-1600
Sul
1200-2100
400-1200
Fonte: Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) 1931-1990.
A principal manifestação da variabilidade climática desse Bioma é a seca.
Historicamente, a região da Caatinga sempre foi afetada por grandes secas
(GUERRA, 1981). Entre as principais secas na história da região, mencionam-se
especialmente aquelas ocorridas em: 1915; 1919/20; 1931/32; 1942; 1951/53;
1958; 1966; 1970; 1972; 1976; 1979/80; 1982/83; 1993; 1998/99. O principal
fenômeno meteorológico associado à ocorrência das secas no Bioma da Caatinga
é o ENOS. Durante a fase positiva do ENOS, a região da Caatinga experimenta
uma diminuição sazonal das chuvas e, por conseguinte, um aumento de
intensidade das secas. É fácil verificar que, de modo geral, ocorrem anos de secas
após anos de ocorrência do fenômeno do El Niño. Isto aconteceu nos anos 1914,
1918, 1930, 1941, 1951, 1953, 1957, 1965, 1969, 1971, 1982, 1992 e 1997. O ano
seguinte a um ano de El Niño, entretanto, nem sempre é um ano seco, como se
pode ver em 1912, 1924 e 1926. Há também anos secos que não foram
antecedidos por anos de El Niño, como por exemplo, 1936 e 1979. Entretanto,
relatos de secas na região podem ser encontrados desde o século 17, quando os
portugueses chegaram à região. Na grande seca de 1877-79, por exemplo, teriam
morrido mais de 500 mil pessoas na Província do Ceará e vizinhanças, vitimadas
pela fome, sede, epidemias, falta de condições sanitárias, e ausência de
infraestrutura; embora haja, por parte dos historiadores, certa divergência em
relação a esse número. A seca, portanto, se diferencia da aridez, já que esta se
restringe a regiões de baixa precipitação e é uma característica permanente do
clima. O caráter da seca é nitidamente regional, refletindo características
meteorológicas, hidrológicas e sócio-econômicas singulares. Segundo Aceituno
(1989), durante episódios de El Niño-Oscilação Sul (ENOS) há o deslocamento da
127

Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) para uma posição ao norte, não
favorecendo a formação de chuvas na região. A ZCIT é o principal sistema
atmosférico atuante na Caatinga, e responsável direto pelas chuvas nesse Bioma
no período de fevereiro a maio. A ZCIT recebe influência dos padrões de
Temperatura da Superfície do Mar (TSM). Anomalias positivas de TSM no
Atlântico Norte e negativas no Atlântico Sul, próximo da costa africana,
configuram um padrão de dipolo de TSM desfavorável às chuvas na Caatinga,
influenciando a ZCIT para a posição mais no norte do Equador.
Nos anos de seca, a produção agrícola é reduzida. Variações da oferta
hídrica acarretam a perda da safra. E o peso da agricultura de subsistência
explica, por sua vez, as consequências sociais das estiagens periódicas.
Adicionalmente, parte da mão-de-obra da agricultura de subsistência perde seus
empregos, engrossando a massa de trabalhadores vivendo em condições de
subsistência. O desenvolvimento da economia semiárida nordestina, por seu
lado, encontra um obstáculo na agricultura de subsistência, cujos rendimentos,
sendo mais baixos que os da agricultura da zona da mata nordestina, fazem com
que os preços relativos dos alimentos tendam a se elevar mais no semiárido.
Dada a baixa intensidade em trabalho da agricultura de subsistência, não há a
formação dos condicionantes para uma fonte local de demanda, o que resulta na
fragilidade da economia do semiárido ao impacto das secas. Não obstante tais
dificuldades, os açudes do semiárido não conseguem disponibilizar, em média,
mais do que 25% da água que armazenam (BRASIL, 2006). Tais fontes de
abastecimento hídrico não são suficientes ou adequadas para as características
físicas e ambientais do semiárido nordestino. Para além das consequências
sociais, os açudes constituem fontes essenciais no abastecimento urbano e
projetos de agricultura irrigada em determinadas localidades. A identificação das
causas meteorológicas e o desenvolvimento de métodos de previsão de secas na
região têm sido efetuados através da análise dos fenômenos de circulação
global, especialmente o ENOS. A chuva na Caatinga é diretamente controlada
pela variabilidade da atividade convectiva e associada diretamente às anomalias
de Temperatura da Superfície do Mar (TSM) sobre os Oceanos Atlântico e
Pacífico Tropicais (MOURA e SHUKLA, 1981; PHILANDER, 1990). As correlações
entre os índices do ENOS e a precipitação interanual nessa região permitem uma
estimativa da previsão sazonal de chuva. Ela possibilita, uma vez incorporada aos
modelos chuva-vazão, ações de mitigação dos efeitos das secas no
gerenciamento e a otimização da operação de reservatórios na região da
Caatinga.
A seca sócioeconômica associa a oferta e demanda de um bem econômico
com elementos da seca meteorológica, hidrológica e agrícola. Na região da
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Caatinga, de uma maneira geral, os efeitos da seca sócioeconômica mostram-se
bastantes evidentes sobre a agropecuária, particularmente nas culturas de
subsistência. A experiência com a seca de 1998 e a magnitude dos impactos
associados a ela mostram que as perdas na agricultura e pecuária totalizaram
77% para o milho e o feijão, 42% para o arroz, 92% no algodão e 83% para a
castanha do caju. Com a seca de 1998, por sua vez, o Nordeste contabilizou 32%
de perdas nas culturas de subsistência e industriais, mas a pecuária praticamente
não sofreu (DUARTE, 2002). Em se tratando do semiárido do Ceará, mais de 90%
dos alimentos são produzidos em condições de sequeiro, onde a variabilidade
climática é já limitadora da produção agrícola. A Figura 5 ilustra a influência da
variabilidade climática na distribuição temporal dos totais anuais de produção e
rendimento de feijão para o Estado do Ceará (1971-2001) obtido no Instituto de
Planejamento do Estado do Ceará (IPLANCE). Barbosa (2009) concluiu que a
variabilidade interanual da produção e rendimento de feijão é fortemente
dependente das anomalias TSM (período de 1971-2001) nos oceanos Pacífico e
Atlântico Tropicais. A influência da variabilidade climática foi analisada pelo
índice de vulnerabilidade (VI): de acordo com a metodologia usada, foi o
resultado do impacto da variabilidade térmica do fenômeno La Niña como
ocorrido em 1984-1985 (anos de excesso de chuvas). A maior parte do
crescimento da produção foi, essencialmente, o resultado de aumentos da área
cultivada em vez de aumentos do rendimento. Esses problemas climáticos têm
impacto direto sobre o rendimento da produtividade agrícola a um nível local e
regional, afetando, assim, o sustento dos agricultores de subsistência. A maior
conscientização e compreensão da seca social levaram os governos Fernando
Henrique Cardoso e Lula à adoção de um enfoque mais pró-ativo com relação ao
gerenciamento da seca social, na tentativa de reduzir os impactos no curto prazo
e a vulnerabilidade no longo prazo (SILVA, 2002). Nesse contexto, as políticas
governamentais de ações de enfretamento aos efeitos da seca social incluíram
dois programas: 1) o Programa Sertão Cidadão: Convívio com o semiárido e
inclusão social, lançado em 2001/2002; e, 2) o Programa Conviver Desenvolvimento Sustentável do semiárido, lançado em 2003. Esses programas
procuraram integrar a política de enfretamento aos efeitos da seca social com
aspectos relacionados com o desenvolvimento sustentável.
O desenvolvimento de políticas de enfretamentos dos efeitos das secas
iniciou-se a partir da seca de 1877-79. A sinergia e complementaridade das
políticas sobre a gravidade da seca e ações de mitigação durante períodos de
seca tornaram-se mais sistemáticas no início do século passado. Planos de
preparação para o combate aos efeitos da seca propiciaram uma maior
coordenação dentro dos diversos níveis de governo e entre eles. Avaliações pós129
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seca mostraram os esforços nos procedimentos para o monitoramento, resposta
e mitigação de graves deficiências hídricas. Entretanto, existem alguns exemplos.
Durante as secas de meados dos anos 50, no Nordeste, mais especificamente em
1958, houve uma redução de 40% na safra agrícola dessas áreas com prejuízo de
132 milhões de dólares, à cotação de 1957, com a agricultura contabilizando um
prejuízo da ordem de 106 milhões de dólares e a pecuária de 26 milhões
(DUARTE, 2002). Entre 1970 e 1984, a vulnerabilidade à seca aumentou em alguns
contextos devido à expectativa dos destinatários das ações quanto à obtenção de
assistência por parte dos governos ou doadores. Como resultado das secas de
1978-80, as culturas de subsistência de milho e feijão tiveram uma redução de
82% e 72%, respectivamente. A principal cultura comercial na época, o algodão,
teve um declínio de produção de 69%. Na primeira década do século 21, apesar
da ocorrência de anos com déficit de precipitação pluviométrica, como os anos
de 2001 a 2005, não foi observada a ocorrência de uma grande seca na região.
Secas severas de longos períodos podem levar a uma excessiva pressão sobre os
recursos naturais pelo uso da terra, cujas causas imediatas são a perda gradativa
da cobertura vegetal, degradação do solo, mudança do efeito de albedo. Ciclos
de fortes secas costumam atingir a Caatinga em intervalos que variam de poucos
anos a até mesmo décadas.

Figura 5 - A influência da variabilidade climática interanual na produção e
rendimento de feijão para o Estado do Ceará (1971-2001). FONTE:
Barbosa (2009).
O monitoramento de períodos de secas pode ser efetuado por meio de
emprego de índices. Com base neles, pode-se desenvolver um sistema de
acompanhamento das características das secas objetivando quantificar os
aspectos climatológicos associados com a sua ocorrência, assim como o
entendimento da frequência e severidade da seca de acordo com a
probabilidade de ocorrência em suas várias magnitudes. Dentre os diferentes
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índices meteorológicos e hidrológicos, destaca-se o Índice de Severidade de Seca
de Palmer - ISSP (PALMER, 1965) devido ao seu papel importante no
entendimento da distribuição espacial e a severidade das secas. Mas se deve
atentar à ressalva de que ele assume a capacidade de armazenamento de água
no solo, não dependendo da variação estacional ou anual da cobertura vegetal e
do desenvolvimento radicular. Como conclusão, o ISSP é mais apropriado para o
monitoramento da seca hidrológica e meteorológica do que para o
monitoramento da seca agrícola. Os Índices de Vegetação de Diferença
Normalizada (NDVI) e da Condição Vegetal (VCI) baseados nas plataformas
orbitais (satélites) também possibilitam monitorar, quantificar e investigar
impactos das secas na vegetação em resposta a fenômenos climáticos naturais
(e.g., El Niño). Adicionalmente, a literatura apresenta uma extensa gama de
estudos com aplicações diretas ou adaptações desses índices que mostram como
eles são capazes de identificar variações na vegetação decorrentes das diferentes
estações do ano. Como conclusão, observações de NDVI e VCI têm sido
largamente utilizadas em diferentes estudos: 1) estudos de secas; 2) atividades
agrícolas; 3) detecção de alterações climáticas; 4) atividades agrícolas; 5)
modelagens biogeoquímicas, climáticas e hidrológicas; 6) taxa de produtividade
primária e balanço de carbono; 7) problemas de saúde pública.
Uma vantagem capital do NDVI é que ele possibilita detectar o início de
um período de seca, intensidade, duração e os impactos nas regiões atingidas. A
principal limitação deve-se à influência da cobertura de nuvens. Variabilidade
espacial e temporal da dinâmica da vegetação de uma determinada região pode
ser monitorada por meio de observações obtidas de satélites meteorológicos. Na
região da Caatinga, os trabalhos de Barbosa (1998) e Barbosa et al. (2006)
apontaram o NDVI como indicador para o monitoramento das secas
meteorológicas, com a ressalva de que um só NDVI não pode representar todos
os aspectos inerentes às secas meteorológicas. Além disso, a variabilidade
climática interanual (e.g., ano de El Niño) exerce uma grande influência sobre o
Bioma da Caatinga, bem como sobre outros ecossistemas do NEB. A precipitação
determina a distribuição espaço-temporal da vegetação no NEB e constitui o
fator principal na variação do NDVI. Para enfatizar a importância destes fatores e
o seu impacto direto sobe o NDVI, a Figura 6 ilustra os mapas de NDVI médio
para as décadas de 1980 e 1990. Estes mapas sugerem que a diminuição absoluta
de cobertura vegetal (NDVI) no período de 1991-1999 deve-se, sobretudo, às
secas meteorológicas, sob o impacto da variabilidade térmica do fenômeno El
Niño. O intervalo de variação do NDVI médio foi de 0,3 a 0,7 determinando
desde áreas desnudo-degradadas a áreas com cobertura vegetal densa. As áreas
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representadas pelos valores entre 0,3 e 0,4 (em azul escuro) correspondem às
mais desnudas e com maiores níveis de degradação.

Figura 6 - Mapas de NDVI médio sobre o NEB para as décadas de 1980 e 1990.
Em azul escuro (0,3 a 0,7) áreas desnudo-degradadas. FONTE: Barbosa
(2006).
4. Caatinga: Impactos de origem antrópica e sistema de monitoramento
meteorológico e ambiental
O Bioma Caatinga apresenta um dos quadros ambientais dos mais
afetados pela ação antrópica. Uma das principais consequências da degradação
antrópica é a fragmentação da Caatinga. Os principais fatores antrópicos que
afetam a dinâmica de fragmentação desse ecossistema são: grandes latifúndios,
prospecção e exploração de lençóis d’água subterrâneos e de combustíveis
fósseis (petróleo e gás natural), formação de pastagens, irrigação e drenagem,
siderúrgicas, olarias e outras indústrias. Esses fatores provocam, além da perda de
diversidade biológica, perdas profundas nos ganhos de carbono, acarretando
redução da qualidade do solo (ARAÚJO et al., 2005). As chamadas áreas com
ocorrência de desertificação totalizam aproximadamente 40 mil km2 (MMA,
2000). Nas últimas décadas, vem-se observando um cenário extremamente
modificado pela intensa ação antrópica, manifestada principalmente pelo
surgimento e/ou intensificação dos processos biofísicos, tais como erosão dos
solos, aumento do déficit hídrico do solo, contribuindo para expansão da
desertificação. Para tentar reverter os efeitos da desertificação, o Ministério do
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Meio Ambiente lançou, em 2004, o Programa de Ação Nacional de Combate à
Desertificação (PAN-Brasil, 2005). O programa relaciona políticas voltadas ao
meio rural, como Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar,
bolsa família e ações de convivência com a seca, à agenda de combate à
desertificação.
Os processos de degradação ambiental e desertificação, por sua vez, têm
desdobramentos na agropecuária, haja vista que a transformação da paisagem
tanto de ordem natural quanto de ordem sócioeconômica acaba por atingir de
maneira direta ou indireta centenas de milhares de trabalhadores e de pequenos
produtores rurais. A degradação ocorre, principalmente, devido à adoção de
práticas antigas de agricultura de subsistência e manejo de pastos. As práticas
agrícolas de derrubada e queimada da cobertura vegetal, além de retirar os
nutrientes do solo, os deixam expostos aos agentes erosivos, principalmente os
hídricos e eólicos. Em paralelo, o aumento da variabilidade climática e/ou
diminuição da precipitação pluviométrica poderá afetar as áreas de Caatinga e as
atividades agropecuárias. Disto decorre maior exposição às ações dos agentes do
intemperismo, especialmente o físico, e erosão, que dificultam a permanência da
vegetação. Consequentemente, nos períodos prolongados de seca, o fenômeno
da desertificação se potencializa (PAN-Brasil, 2005). Superficialmente os solos são
recobertos por pedregulhos e cascalhos e apresentam erosão acelerada,
acarretando maior perda de solo, com criação extensiva de caprinos e bovinos.
Este contexto regional resulta na forte susceptibilidade à degradação ambiental,
na qual o uso e manejo da terra e as tradicionais práticas agrícolas estão
elaborando uma paisagem de desertificação.
Ainda existe um descompasso grande entre o monitoramento e ações
efetivas de mitigação dos efeitos da degradação do semiárido brasileiro.
Atualmente, são 200 mil quilômetros quadrados de terras degradadas e, em
muitos locais, imprestáveis para a agricultura. Somando-se a área onde a
desertificação ocorre ainda de forma moderada, a área total atingida pelo
fenômeno sobe para aproximadamente 600 mil quilômetros quadrados (PANBrasil, 2005). Embora os sinais de degradação nessas áreas sejam evidentes, sua
organização em um sistema de indicadores quantitativos do avanço do processo
ainda é muito incipiente e não fornecem resultados consistentes com as
observações. É necessário, pois, que se desenvolvam ferramentas de uso fácil, a
partir de utilização da tecnologia de informação, a fim de conjugar os
conhecimentos na busca de diagnósticos mais precisos e de estratégias eficazes
para tratar da degradação e dos problemas a ela associada.
Um confiável indicador ambiental é a redução da cobertura vegetal,
sinalizando o início do processo de degradação. Nesse sentido, combater a
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desertificação implica em desenvolver ações no sentido de controlar e prevenir o
avanço do processo e, quando possível, recuperar áreas degradadas para uso
produtivo. Pois, combater a desertificação não é essencialmente combater a
erosão, salinização, assoreamento ou tantas outras consequências, mas sim
eliminar as causas que a provoquem, e, considerando-se o fenômeno em curto
prazo, estas causas necessariamente estarão relacionadas com as atividades
humanas. Sendo assim, combater a desertificação, mais que tudo implica influir
no comportamento social, econômico e político da sociedade. Mais
recentemente, Barbosa et al. (2006) e Barbosa e Lakshmi Kumar (2011)
identificaram a diminuição da cobertura vegetal de Caatinga nas duas últimas
décadas do século XX. Essa condição alarmante de perda da cobertura vegetal
nativa reflete a crescente degradação e escassez de recursos naturais desse
Bioma. Com isso, tem-se perda de biodiversidade, contribuindo também para o
aumento da vulnerabilidade desse ecossistema. Dentre os importantes estudos
para se ampliar o conhecimento da Caatinga, destacam-se as pesquisas da
EMBRAPA e do Ministério do Meio Ambiente (MMA) por meio do Programa
Nacional da Biodiversidade (PROBIO), direcionadas a tentar minimizar ou reverter
este processo de degradação da Caatinga (MMA, 2007). Uma parte significativa
tem-se focado em escalas locais, sendo poucos os estudos que elegem a escala
regional (Araújo et al., 2005). Para esses autores, a falta de conhecimento relativo
à capacidade que algumas espécies apresentam para se adaptarem a novas
condições ecológicas seria um dos principais aspectos responsáveis pela perda
da biodiversidade e fragmentação da vegetação.
Uma ferramenta utilizada para avaliar os processos de desertificação é o
NDVI derivado de imagens de satélites. No caso da Caatinga, a redução da
cobertura vegetal pode ser um indicador de desertificação, a partir de datas
diferentes. A resposta da cobertura vegetal desse ecossistema é determinada
principalmente pela precipitação. Trabalhos recentes mostram a relação direta do
padrão sazonal da precipitação com a sazonalidade da vegetação (Barbosa 1998,
Braga et al., 2003) a partir de séries temporais de NDVI. Mais recentemente,
Barbosa et al. (2006) identificaram a diminuição da cobertura vegetal de Caatinga
nas duas últimas décadas do século passado. Essa condição alarmante de perda
da cobertura vegetal nativa reflete a crescente degradação e escassez de recursos
naturais desse Bioma. Com isso, tem-se perda de biodiversidade, contribuindo
também para o aumento da vulnerabilidade desse ecossistema.
Recentemente foram feitos importantes estudos para melhorar e ampliar o
conhecimento da Caatinga. Destacam-se as pesquisas da EMBRAPA e do
Ministério do Meio Ambiente (MMA) por meio do Programa Nacional da
Biodiversidade (PROBIO), direcionadas a tentar minimizar ou reverter este
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processo de degradação da Caatinga (MMA, 2007). Uma parte significativa temse focado em escalas locais, sendo poucos os estudos que elegem a escala
regional (Araújo et al., 2005). Para esse autor, a falta de conhecimento
relativamente à capacidade que algumas espécies apresentam para se adaptarem
a novas condições ecológicas seria um dos principais aspectos responsáveis pela
perda da biodiversidade e fragmentação da vegetação. Uma maneira alternativa
de se avaliar os impactos na vegetação, decorrentes de alterações climáticas, é
por meio dos modelos climáticos regionais ou globais. Neste âmbito, e apoiados
nos resultados de experiências de modelagem de vegetação associadas aos
cenários de alterações de clima de altas emissões, os trabalhos de Oyama e
Nobre (2003) e Salazar et al. (2007) sugerem que no semiárido a Caatinga pode
dar lugar a uma vegetação mais típica de zonas áridas, com predominância de
cactáceas, até finais do século 21. Nestes trabalhos, fica patente a sensibilidade
do NEB às variações climáticas; eles apontam para a desertificação do semiárido
nordestino até o fim do século 21.
Uma maneira alternativa de se avaliar os impactos na vegetação,
decorrentes de alterações climáticas, é por meio dos modelos climáticos
regionais ou globais. Neste âmbito, e apoiados nos resultados de experiências de
modelagem de vegetação associadas aos cenários de alterações de clima por
elevadas emissões de GEEs, os trabalhos de Oyama e Nobre (2003) e Salazar et al.
(2007) sugerem que, no semiárido, a Caatinga pode dar lugar a uma vegetação
mais típica de zonas áridas, com predominância de cactáceas, até o final do
século 21. Nestes trabalhos, fica patente a sensibilidade do NEB às variações
climáticas; eles apontam para a desertificação do semiárido nordestino até o fim
deste século.
Nos últimos anos, ocorreram avanços significativos no monitoramento de
alterações ambientais e climáticas na região da Caatinga. A disponibilidade de
projeções climáticas e informações de satélites meteorológicos e ambientais
complementam o conhecimento e a capacidade de previsão dessas mudanças.
Um dos serviços importantes para se realizar esse acompanhamento é a previsão
de ocorrência de secas, realizado pelo Centro de Previsão de Tempo e Estudos
Climáticos (CPTEC) do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), com a
participação dos Centros de Meteorologia Estaduais do Nordeste. O
monitoramento das secas, embora ainda em estado inicial, tem contribuído para
minimizar seus efeitos, disponibilizando produtos para pesquisadores,
produtores, gestores públicos e o público em geral. Consequentemente, nos
períodos prolongados de seca, o fenômeno da desertificação se potencializa.
Uma visão mais abrangente dessa temática é apresentada no Programa de Ação
Nacional de Combate a Desertificação e Mitigação dos Efeitos de Seca (PAN135

Brail, 2005), que foi implantado em 2004 com a colaboração de instituições
governamentais e não-governamentais. É neste contexto que o Sistema Brasileiro
de Alerta Precoce de Secas e Desertificação, coordenado pelos Ministérios do
Meio Ambiente (MMA) e da Ciência e Tecnologia (MCT), pretende prever e
avaliar os impactos que as grandes secas episódicas poderão ter no NEB, estando
este sistema focado nas áreas suscetíveis a um processo de desertificação
desencadeado por alterações climáticas. Diante da necessidade de fortalecer as
ações intersetoriais voltadas para redução das vulnerabilidades das populações, o
país lançou o Plano Nacional sobre Mudança do Clima – PNMC - Brasil, em
dezembro de 2008, que é formado pela Casa Civil da Presidência da República,
que o coordena, e por 16 ministérios, dentre eles o Ministério da Saúde. Dentre
as estratégias e ações do PNMC estão: 1) incentivo aos estudos, pesquisas e
capacitação para aprofundar o nível de conhecimento sobre os impactos da
mudança do clima sobre a saúde humana; 2) fortalecimento das medidas de
saneamento ambiental; 3) fortalecimento das ações de comunicação e educação
ambiental; e 4) identificação de ameaças, vulnerabilidades e recursos (financeiros,
logísticos, materiais, humanos, etc.) para elaboração de planos de prevenção,
preparação e respostas a emergências de saúde pública.
A extrema complexidade dos processos envolvidos entre as alterações
ambientais e climáticas regionais e seus efeitos sobre a Caatinga tem motivado a
reunião e análise de dados que permitam acompanhar e antever essas mudanças.
A interação entre essas mudanças é complexa e carregada de incertezas. Dentre
as variáveis importantes para se realizar esse acompanhamento estão: os dados
ambientais, incluindo uso e cobertura do solo, as queimadas e poluição
atmosférica; dados climáticos, como precipitação, vento e umidade; dados sócioeconômicos, como condições de habitação, educação e renda, entre outros; e
dados de saúde.
Os sistemas de monitoramento são imprescindíveis para o conhecimento
dos padrões de variabilidade espaço temporais de tempo e do clima e no
desenvolvimento de modelos preditivos. São também ferramentas essenciais
para a emissão de avisos e alertas climáticos e ambientais. Para a ampliação e
modernização dos sistemas de monitoramento de tempo e clima no Brasil,
sobretudo no NEB, são necessárias, além da reestruturação e manutenção da
rede de estações meteo-oceanográficas, a aquisição e manutenção de sistemas
de observação remota, como radares e satélites meteorológicos. Estes sistemas
de observação remota produzem imagens das condições atmosféricas em termos
de nuvens e vapor d’água presentes na atmosfera, que são indicativos dos
sistemas atmosféricos atuantes, com uma elevada frequência temporal (15
minutos). A vantagem desses sistemas é que permitem o monitoramento de
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grandes áreas a custos reduzidos e possibilitam a identificação antecipada dos
sistemas meteorológicos que podem provocar eventos extremos, além das
consequências diretas dos eventos climáticos e meteorológicos extremos, os
quais estão intrinsecamente ligados aos padrões de uso do solo e da apropriação
de recursos naturais.
Em 2007, foi implantada na Universidade de Alagoas (Ufal) mais uma
Estação do Sistema EUMETCast (ESE). A estação é baseada no uso de
componentes comuns e disponíveis no mercado nacional, o que permite ampla
adoção do serviço por um custo baixo. A ESE da Ufal foi a terceira instalada no
Brasil – a primeira foi no Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) e a
segunda, na Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos
(FUNCEME). O Lapis coordena a aquisição de licença do sistema EUMETCast e
treinamento para, atualmente, mais de 50 instituições com licenças credenciadas
no País.

(a) Temp. Topo Nuvem - CCT
(b) Composição RGB - Massas de ar
Figura 7 - Produtos de satélite para monitoramento meteorológico. FONTE:
www.lapismet.com.
Desde 2007, a recepção, processamento e gravação dos dados e produtos
derivados dos satélites Meteosat Segunda Geração (MSG) permite ao Lapis
disponibilizar gratuitamente seu acervo na Internet, o que possibilita o
monitoramento meteorológico e ambiental. Por exemplo, a temperatura de topo
de nuvem (CTT) e as composições coloridas RGB são utilizadas para a
identificação e o monitoramento do deslocamento e da severidade dos sistemas
meteorológicos (Figura 7). A temperatura da superfície terrestre (LST), o índice de
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vegetação da diferença normalizada (NDVI) e o hidroestimador (MPE) de chuva
são utilizados para o monitoramento de áreas agrícolas, de biomas nativos
(matas e savanas) e para o monitoramento climático de secas e estiagens (Figuras
8 e 9).

(a) NDVI
(b) Temp. sup. Terrestre - LST
Figura 8 - Produtos de satélite para monitoramento terrestre e climático. FONTE:
www.lapismet.com .

Figura 9 - Exemplo do produto hidroestimador (MPE) de chuva (mm/hr)
setorizado para a maior parte da Bacia Amazônica da América do Sul. FONTE:
www.lapismet.com.
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1. INTRODUÇÃO
O consumo de água
A humanidade nos últimos anos vivencia um período de grande crise em
relação ao seu crescimento e degradação ambiental, sendo necessária uma
reflexão sobre os problemas causados pela sociedade e a sua influência sob o
meio ambiente. O equilíbrio ambiental entre o homem e a natureza torna
necessária a criação de indicadores do uso da água baseados em metodologias
que contemplem índices de sustentabilidade do uso direto e indireto de água. A
retirada de água doce global aumentou quase sete vezes no século passado e
esse valor deve crescer cada dia mais devido ao aumento populacional, bem
como pelas diferentes mudanças de hábitos alimentares e de consumo (Gleick,
2000). Desse modo, o volume de água de superfícies líquidas (rios, lagos etc) em
determinado período não são totalmente disponíveis em face da evaporação,
principalmente em regiões com alta demanda atmosférica, tal como em áreas
áridas e semiáridas (Silva et al., 2006). O aumento da demanda da água doce
para o consumo humano e para a irrigação é outro problema que o mundo vem
enfrentando atualmente (Perry, 2007).
No contexto de economia de água, a pegada hídrica (PH) se constitui
numa ferramenta muito útil para quantificar e localizar o uso excessivo de água,
bem como identificar opções para reduzir tal consumo onde os recursos hídricos
são escassos. O conceito de PH foi introduzido em 2002 por Arjen Hoekstra na
reunião de peritos internacional sobre o comércio da água virtual, realizada em
Delf, Holanda. A PH das nações foi quantitativamente avaliada por Hoekstra &
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Hung (2005) e, posteriormente, de forma mais abrangente, por Hoekstra &
Chapagain (2007). O termo PH foi escolhido por Hoekstra, em analogia à pegada
ecológica; no entanto, os conceitos referentes às pegadas possuem outras raízes,
vista que pegada ecológica é expressa em hectares e a PH em volume de água
doce consumida. O conceito de PH foi introduzindo em busca de ilustrar as
relações pouco conhecidas entre o consumo humano e o uso da água, bem
como entre o comércio global e a gestão de recursos hídricos. Para Hoekstra
(2003), o ponto de partida para essa pesquisa se deu com o descontentamento
com o fato de que a gestão de recursos hídricos é geralmente vista como uma
questão local ou no máximo como um problema que ocorre no âmbito de uma
bacia hidrográfica.
A PH é considerada um indicador de uso de água doce que se refere não
apenas ao uso direto da água de um consumidor ou produtor, mas também ao
uso indireto. Especificamente, a PH de um produto, seja uma commodity, um
bem ou serviço, é igual ao volume de água doce utilizado para a produção
daquele bem no local onde foi utilizado. A PH de um consumidor é definida
como o volume total de água doce consumida e poluída para a produção de
bens e serviços utilizados pelo consumidor. Já a PH de um grupo de
consumidores é igual à soma das pegadas hídricas individuais dos consumidores,
calculada pela soma de suas PHs direta e indireta. A PH direta se refere ao
consumo e a poluição de água que é utilizada em casa ou no jardim enquanto a
PH indireta se refere ao consumo e a poluição de água utilizada na produção de
bens e serviços utilizados pelo consumidor (exemplo: alimentação, vestuário,
energia, papel e consumo de bens industriais).
O aumento do uso da água doce está relacionado com o aumento da
população do planeta que pode provocar problemas de escassez e de poluição,
que acontece principalmente pelo uso de pesticidas na agricultura, esgotos
sanitários e pelos poluentes lançados no ar e na água pelas indústrias. Nos dias
atuais, tem sido bastante destacada a abordagem da limitação dos recursos
hídricos (Hoekstra & Chapagain, 2008). Portanto, é essencial o conhecimento das
reais necessidades de consumo de água dos diversos bens de consumo, como
alimentos, bebidas, energia e das fibras naturais. Essa é uma informação
relevante não apenas para os consumidores, mas também para os varejistas,
comerciantes e outras empresas que desempenham papel central no
fornecimento desses bens aos consumidores (Aldaya et al., 2010). Dessa forma,
surge a necessidade de um instrumento de medida dos fluxos de entrada e saída
de recursos hídricos de um determinado local. Nesse aspecto, o conceito de PH
tem sido usado como indicador do consumo de água de pessoas e produtos em
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diversas partes do mundo (Van Oel et al., 2009; Zhao et al., 2009; Romaguera et
al., 2010; Feng et al., 2011, Silva et al., 2013).
A sustentabilidade de uma pegada hídrica depende inteiramente de
fatores locais, tal como as características hídricas da região. Por exemplo, uma PH
grande se torna sustentável em áreas ricas em água, enquanto uma PH pequena
pode comprometer a sustentabilidade em áreas com escassez de água. A
determinação da PH é capaz de quantificar o consumo de água total ao longo de
toda a cadeia produtiva (Yu et al., 2010). A maioria dos usos de água ocorre na
produção agrícola, destacando-se também um número significativo do volume
de água consumido e poluído nos diversos setores industriais e domésticos. A PH
pode ser calculada para qualquer grupo de consumidor, bem como para uma
atividade específica, bem ou serviço, sendo ela expressa em termos de volume de
água doce por ano. Assim, a pegada hídrica de um indivíduo ou comunidade
pode ser estimada pelo total de água utilizado na produção de bens e serviços
relacionados a certo padrão de consumo tendo sido utilizado, dentro e/ou fora
do território nacional (Hoekstra & Chapagain, 2008). No entanto, não são poucos
os problemas ambientais causados pela má utilização da água doce,
principalmente pelo fato das pessoas não saberem da quantidade utilizada na
produção de alimentos e uso domésticos.
2. Tipos de pegadas hídricas
A PH do indivíduo ou comunidade se divide em três componentes: azul,
verde e cinza. A PH azul é o indicador do consumo de água doce superficial e/ou
subterrânea. Para Hoekstra et al. (2011) o termo “uso de água de consumo”
refere-se a um dos quatro casos seguintes: (i) evaporação da água; (ii) água
incorporada no produto; (iii) não retorno da água para a área de captação (água
é retornada para outra área ou para o mar); e (iv) não retorno da água no mesmo
período (água é retirada no período escasso e é retornada no período chuvoso).
Por outro lado, nos dias atuais, o maior consumo global de água azul é o setor
agrícola (Shiklomanov, 2000). A PH verde é definida como sendo a água oriunda
de precipitações, que não é retirada e nem armazenada pelos mananciais, e sim
armazenada temporariamente no solo ou permanece temporariamente na
superfície do solo ou vegetação (Hoekstra et al., 2011). Ela representa o volume
de água proveniente de chuva consumida durante o processo de produção. O
cálculo da pegada hídrica verde é particularmente relevante para produtos
baseados em culturas agrícolas devido à evapotranspiração.
A distinção entre a PH azul e verde é muito importante devido aos
impactos hidrológicos, ambientais e sociais, assim como os custos e conflitos do
uso da água superficial e do subsolo. Essa definição difere dos custos e impactos
do uso de água de chuva (Hoekstra et al., 2011). Por outro lado, a PH cinza indica
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o grau de poluição de água doce associada ao processo de produção. Hoekstra
et al. (2009) definem essa componente da PH como sendo o volume de água
doce que é requerida para assimilar a carga de poluentes, baseando-se nas
concentrações naturais e padrões de qualidade de água existentes. Ela é
calculada dividindo-se a carga de poluentes pela diferença entre a máxima
concentração aceitável para aquele poluente específico e sua concentração
natural naquele corpo de água que assimila o poluente.
Pegada hídrica de uma área geográfica
A PH de uma região é influenciada pelo modelo de desenvolvimento
econômico, sendo que muitas vezes é praticado fundamentalmente baseado na
geração de riquezas, o que negligencia os sistemas naturais que dão suporte à
vida. A PH mostra algumas informações sobre a dependência dos países sobre os
recursos hídricos de outros países em todo o mundo levando em consideração a
PH interna (importação) e externa (exportação) de um país. Hoekstra et al. (2011)
destacam que o consumo total de água e a poluição são considerados como
sendo a soma de várias demandas independentes de uso de água e suas
atividades poluentes. Assim, cabe destacar que no passado a comunidade
científica e as práticas de gestão tinham como base a quantificação do consumo
da água ao longo de sua produção e de sua cadeia de suprimentos. Isso
resultava em pouca consciência quanto ao fato de que a organização, assim
como a característica de uma cadeia de produção e fornecimento, influencia o
consumo de água e a poluição que hoje podem ser associados ao produto final.
Neste contexto, Hoekstra & Chapagain (2008) criaram o modelo da PH,
que considera o uso de água virtual contida nos produtos, ajudando, assim, a
compreender o caráter global de água doce e a quantificação dos efeitos do
consumo e do comércio sobre os recursos hídricos. Com o aumento populacional
no planeta, os países começam a sofrer com a escassez de água, fazendo-se
necessária a máxima racionalização da utilização dos recursos hídricos (Liu &
Savenije, 2008). Desse modo, além da quantificação do uso direto de água doce
para elaboração de um produto ou apenas para suprir a necessidade de um
consumidor, deve-se quantificar o uso indireto necessário ao longo de toda a
cadeia produtiva ou todos os processos até que um produto ou serviço possa ser
utilizado. A água virtual e a avaliação da pegada hídrica podem promover a
produção e a comercialização dos produtos de forma mais adequada de acordo
com as condições ambientais locais, assim como desenvolver tecnologias para o
uso eficiente da água (Aldaya et al., 2010). No entanto, para que essa abordagem
se concretize é preciso um trabalho de parceria entre a política, a economia e a
sociedade que leve em consideração os fatores culturais e ambientais.
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O termo "economia de água" pode ser utilizado no contexto de como
produzir alternativas para apoiar os serviços ambientais, ou para servir ao
crescente aumento dos produtos que o ser humano necessita. O conceito de
água virtual está cada vez mais sendo compreendido como uma fonte alternativa
de água (Aldaya & Hoekstra, 2010). Assim, também é possível argumentar que o
comércio de água virtual pode levar ao desperdício de água, na situação onde os
países com baixa produtividade de água acabam por exportar água virtual para
regiões de alta produtividade da água (Verma et al., 2009). O volume de água
doce utilizada para produzir o produto, somado ao longo das várias fases da
cadeia de produção, é a base para a compreensão do conceito de PH. Desse
modo, a PH pode ser considerada como um indicador compreensivo da
apropriação do recurso de água doce, confrontando a tradicional e restrita
mensuração de retirada de água, conforme mostra a Figura 1.

Figura 1. Representação esquemática dos componentes da pegada hídrica
(Fonte: Hoekstra et al., 2011).
Os indicadores utilizados pela PH se baseiam na apropriação da água
subjacente de bens e serviços, integrando o uso da água e da poluição sobre a
cadeia de produção, indicando a ligação entre o local (região) e o consumo
global dos recursos hídricos, aferindo-se não apenas o uso da água azul, mas
também o uso da água verde e a produção da água cinza.
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Pegada hídrica de produtos
A PH de um animal é calculada baseando-se no consumo de água de toda
a sua alimentação durante a sua vida e o volume de água por ele consumido,
tanto para dessedentação quanto para outras atividades, como as de higiene. A
PH total do animal é dividida em vários subprodutos derivados. Na Tabela 1
estão as PHs de alguns produtos de origens animal e agrícola.
Tabela 1. Pegadas hídricas médias de alguns produtos de origens animal
agrícola.
Produtos de origem
Litro kg-1
Cultura
Litro kg-1
animal
Couro bovino
16.600
Arroz
3.400
Carne de Boi
15.500
Amendoim
3.100
Carne de carneiro
6.100
Trigo
1.300
Queijo
5.000
Milho
900
Porco
4.800
Maçã ou Pera
700
Leite em pó
4.600
Laranja
460
Carne de cabra
4.000
Batata
250
Galinha
3.900
Repolho
200
Ovos
3.300
Tomate
180
Leite
1.000
Alface
130
Fonte: Hoekstra (2011)
A PH da carne bovina, por exemplo, varia acentuadamente, dependendo
da região de produção, da composição da ração e origem dos elementos que a
compõem. Em sistemas com pastagem, o gado se alimentar mais de forragem e
menos grãos. Quando abatido, passados 3 anos, o animal terá menos peso e,
assim, a produção é reduzida. Conforme Hoekstra (2011), em termos gerais, a PH
da carne bovina obtida em sistemas industriais é menor do que a obtida em
sistemas com pastagens. Entretanto, é necessário atentar-se à origem da água.
Enquanto a pegada hídrica da carne proveniente de um sistema industrial referese à água de irrigação (água azul), a pegada hídrica da carne provinda de
sistemas com pastagem refere-se à água verde, onde as pastagens se
desenvolvem com a chuva.
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Pegada hídrica de um consumidor ou grupo de consumidores
A PH de um consumidor é definida como o volume total de água doce
consumido e poluído para a produção de bens e serviços utilizados pela
consumidor. A pegada hídrica de um grupo de consumidores é igual a soma das
pegadas hídricas individuais dos consumidores. A PH de um consumidor (PHcons)
é calculada pela soma de suas PHs direta e indireta:

PH cons  PH cons,dir  PH cons,ind

[volume/tempo]

(1)

A pegada hídrica direta (PHcon,dir) se refere ao consumo e a poluição de
água que é utilizada em casa ou no jardim; já a pegada hídrica indireta (PHcon, ind)
se refere ao consumo e a poluição de água utilizada na produção de bens e
serviços utilizados pelo consumidor (exemplo: alimentação, vestuário, energia,
papel e consumo de bens industriais).
O uso da água indireto (PHcon, ind) é calculado multiplicando todos os
produtos consumidos por suas respectivas PHs:

PH cons,ind   (C[p] x PH*prod[p])
p

[volume/tempo]

(2)
*

em que C[p] é o consumo do produto p (unidades de produto/tempo) e PH prod
a PH desse produto (volume de água/unidade do produto). O conjunto de
produtos considerado (p) se refere a todos os bens de consumo e serviços.
O volume total de p consumido geralmente se origina de x lugares
diferentes. A PH média de um produto p consumido é calculado como:

 (C[x, p] x PH

 C[x, p]

prod

PH

*
prod

[ x, p])

x

x

[volume/produto]
(3)
em que C[x,p] é o consumo de um produto p de uma origem x (unidade do
produto/tempo) e PHprod é a PH do produto p de origem x (volume de
água/unidade do produto). No sistema de produção, a PH de um produto p
(volume por massa) é igual a soma da pegadas hídricas dos processos relevantes
dividido pela quantidade do produto p:

145

k

PH prod [p] 

 PH

proc

[s]

x

P[p]

[volume/massa]
(4)
em que PHproc[s] é a pegada hídrica do processo s (volume/tempo) e P[p] a
quantidade produzida do produto p (massa/tempo).
Na prática, sistemas de produção com a saída de apenas um produto
raramente existe; portanto, é necessário contabilizar a água usada através de
todo o sistema de produção. A Figura 2 exibe os passos de um processo de
produção.

Figura 2. Esquematização de um sistema de produção para produzir um produto
p em k etapas do processo. Alguns passos são em série, outros são
paralelas. A pegada hídrica da saída do produto p é calculada como a
soma das pegadas hídricas que constituem o sistema de produção. Esse
esquema simplificado pressupõe é a única saída do produto (Fonte:
Hoekstra et al., 2008).
Pegada hídrica dentro de uma área geográfica
A PH dentro de uma área geográfica é definida como o total de água
doce consumida e poluida dentro dos limites da área. É difícil definir claramente
os limites da área considerada, que pode ser uma bacia hidrográfica, um
município, estado ou nação ou qualquer unidade administrativa. A PH dentro de
uma área geográfica (PHárea) é calculada como a soma das PHs de todo o
processo na área:

PH área   PH proc[q]
q

[volume/tempo]
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(5)

em que PHárea[q] é a pegada hídrica do processo q dentro da área geográfica,
Essa equação soma os processos de consumo e poluição dentro da área.
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Pegada hídrica de uma cultura
A evapotranspiração de água verde (ETverde) é calculada como o mínimo
entre a evapotranspiração total da cultura (ETc) e precipitação efetiva (Pef) no
intervalo de dez dias. A evapotranspiração total de água verde é obtida pela
ETverde ao longo do ciclo de desenvolvimento da ultura.

ETverde  min( ETc , Pef )

[mm/dia]

(6)

A precipitação efetiva (Pef) é a parte da quantidaede total da precipitação
que é armazenada pelo solo e, portanto, potencialmente disponível para atender
as necessidade hídricas da cultura. Muitas vezes a chuva não é utilizada pelas
culturas, por exemplo, devido ao escoamento superficial ou percolação. Existem
várias maneiras eficazes para estimar Pef com base na precipitação total, sendo
um dos métodos mais utilizados o USDA SCS (o método da United States
Department of Agriculture, Soil Conservation Service).
A evapotranspiração de água azul (ETazul) é estimada pela diferença entre a
evapotranspiração acumulada da cultura (ETc) e Pef no período de 10 dias.
Quando Pef é maior do que ETc a ETazul é zero. Assim,

ETazul  max (0, ETc  Pef )

[mm/dia]

(7)

Dessa forma, a necessidades de irrigação (IR) é calculada como a diferença
entre as necessidades hídricas da cultura (NHC) e precipitação efetiva. A
necessidades de irrigação é zero se Pef é maior do que as necessidades hídricas
da cultura. Portanto,

IR  max (0, CWR  Pef )

[mm/dia]

(8)

A evapotranspiração de água verde (ETverde), em outras palavras, a
evapotranspiração da precipitação é o mínimo entre a evapotranspiração
acumulada e precipitação efetiva. Por outro lado, a evapotranspiração de água
azul (ETazul), ou a evapotranspiração da água de irrgação, é a evapotranspiração
acumulada menos a precipitação efetiva.
As necessidades hídricas da cultura (NHC) são calculadas pelo produto do
coeficiente de cultivo (Kc) pela evapotranspiração de referência (ETo), NHC =
EToKc. Supondo-se que as necessidades hídricas da cultura são plenamente
atendidas, a evapotranspiração real da cultura (ET c) será igual às necessidades
hídricas da cultura: NHC= ETc.
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A evapotranspiração real da cultura em mm é convertida em m3/ha
aplicando o factor 10. A componente verde do processo de pegada hídrica de
3
uma cultura (PHproc, verde, m /ha;ton) é calculada como a componente verde do
3
uso de água na cultura (NHCgreen, m /ha) dividido pela produtividade da cultura P
3
(ton/ha). A componente azul (PHproc, azul, m /ton) é calculada de forma similar:

PH proc,verd 

NHCverde
P
PH proc,azul 

[volume/ massa]

NHCazul
P

(9)

[volume/ massa]
(10)

A pegada hídrica cinza é um indicador do grau de poluição da água doce,
que é calculada em função da carga de poluente e a produtividade da cultura
(Hoekstra et al., 2011), de acordo com a seguinte equação:

 CP

PHcinza  
/P
 C max  Cnat 

(11)

em que CP é a carga de poluentes que entra no sistema (ton/ano), C max é a
concentração máxima aceitável de poluentes no sistema (ton/ano), considerada
como
10%
da
taxa
de
fertilizante
aplicado
à
cultura
(Hoekstra & Chapagain, 2008); Cnat é a concentração natural num corpo de água.
Entretanto, caso as concentrações naturais não sejam conhecidas com precisão,
mas estima-se que sejam baixas, admite-se que a concentração natural da massa
de água receptora é nula (Cnat = 0) e P corresponde à produtividade da cultura
(ton/ha).
Água virtual
O conceito de água virtual foi introduzido pela primeira vez por Allan
(1998) para descrever o volume total de água incorporado nos produtos
agrícolas, sugerindo que regiões com baixa disponibilidade hídrica importam
água contida nos produtos consumidos pela população. Esse termo se refere ao
fato de que a maioria da água utilizada na produção de um produto não está
contida nele. Logo, o comércio virtual de água ocorre quando vários produtos
são comercializados a partir de um lugar para outro (Hoekstra & Hung, 2005). Os
estudos sobre água virtual começaram a crescer devido aos estudos quantitativos
publicados por vários pesquisadores (Hoekstra & Hung, 2005; Hoekstra, 2011).
Para Hoekstra & Chapagain (2008) a definição mais precisa sobre água virtual
consiste na mensuração da água contida num produto, ou seja, numa
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mercadoria, bem ou serviço, em relação ao volume de água doce utilizada nas
diversas fases de sua cadeia produtiva.
A água virtual pode ser definida como um indicador físico da quantidade
de água necessária para produzir bens e serviços nas diversas fases da cadeia de
produção sendo os produtos comercializados de um lugar para outro; enquanto
que a PH indica a quantidade de água necessária para produzir bens e serviços
que serão consumidos por um país ou indivíduo (Resende Neto, 2011). Desse
modo, a compreensão dos fatores que interferem no cálculo da PH de uma
população devem considerar os aspectos de ordem social, ambiental, política e
econômica, assim como a área onde essas pessoas residem, visto que em
algumas localidades a água é escassa e também um bem precioso; devendo,
portanto, ser melhor empregado. Os conceitos de água virtual e PH são
importantes no sentido de relacionar os impactos de produção com o consumo
de água (Chapagain & Orr, 2009).
A água virtual tem sido uma solução parcial para os problemas da escassez
de água, haja vista que regiões com baixa disponibilidade hídrica importam água
contida nos produtos agrícolas consumidos pela população. Dessa forma,
determinada região pode ser uma forte importadora de água virtual cujo impacto
da PH fica na região de origem do produto. Por exemplo, enquanto moradores
3
do Iêmen têm uma pegada hídrica média de 619 m de água per capita por ano,
3
os americanos consomem 2.482 m por pessoa no mesmo período (Hoekstra &
Chapagain, 2007). O conteúdo de água virtual contido nos produtos consumidos
por um indivíduo ou comunidade deve ser considerado na estimativa da PH.
Deste modo, a parte interna da PH refere-se à apropriação para o próprio
consumo dos recursos hídricos do país, enquanto que a parte externa refere-se à
apropriação dos recursos hídricos de outros países.
Do ponto de vista dos recursos hídricos, particularmente dentro de uma
área onde ocorre escassez de água, é importante saber o quanto de água é
utilizada para produzir produtos de exportação e o quanto de água é importada
na forma de água virtual. Em outras palavras, é interessante conhecer o balanço
de água virtual na área de interesse. Assim, o balanço de água virtual dentro de
uma área geograficamente delimitada por um período de tempo é definido
como o saldo de água virtual importada ao longo deste período (Vi,sal), que é
igual à importação bruta de água virtual (Vi) menos a exportação bruta de ãgua
virtual (Ve), ou seja:

Vi,sal  Vi  Ve

[volume/tempo]

(11)

O balanço positivo de água virtual implica no fluxo de água da área
considerada para de outras áreas, enquanto o saldo negativo significa saída de
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água virtual. A pegada hídrica dos consumidores de uma nação (PHcons, nat) tem
duas componentes: as pegadas hídricas interna e externa.

PH con,nac  PH con,nac,int  PH cons,nac,ext

[volume/tempo]

(12)

A pegada hídrica interna do consumidor nacional (PHcons, nat, int) é definida
como o uso dos recursos hídricos nacionais para produzir bens e serviços
consumidos pela população nacional. Ela representa a soma das pegadas hídricas
dentro da nação (PHarea, nat) menos o volume de água virtual exportado para
outras nações (relacionadas com a exportação de produtos produzidos com os
recursos hídrico nacionais (Ve,d):

PH con,nac,int  PH área ,nac  Ve,d

[volume/tempo]

(13)

A pegada hídrica externa do consumo nacional (PHcons, nat, ext) é definida
como o volume de recursos hídricos de outras nações usado para produzir bens
e serviços consumidos pela população nação considerada. Ela é igual à
importação de água virtual para dentro da nação (Vi) menos o volume de água
virtual exportado para outras nações como resultado da re-exportação de
produtos importados (Ve,r).

PH con,nac,ext  Vi  Ve,r

[volume/tempo]

(14)

A exportação de água virtual (Ve) de uma nação consiste na água de
origem nacional exportada e água re-exportada de origem estrangeira (Ve,r):

Ve  Ve,d  Ve,r

[volume/tempo]

(15)

A água virtual importada dentro de uma nação será parcialmente
consumida, constituindo a pegada hídrica externa do consumo nacional (PHcons,
nat, ext), e em parte será re-exportado (Ve,r):

Vi  PH cons,nac,ext  Ve,r

[volume/tempo]

(16)

A soma de Vi e PHárea, nac é igual a soma de Ve e PHcons, nac. Essa soma é
chamada de balanço de água virtual de uma nação (Vb)

Vbi  Vi  PH área ,nac  Ve  PH con,nac

[volume/tempo]
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(17)

A Figura 3 exibe o esquema da contabilidade da PH de um país. É possível
observar os fluxos de água virtual importada e exportada pelo país, bem como a
pegada hídrica do consumo nacional e o balanço de água virtual.

Figura 3. Contabilidade da pegada hídrica nacional, exibindo os balanços da
pegada hídrica do consumo nacional (PHcons, nat), da pegada hídrica
dentro da nação (PHarea, nat), da exportação de água virtual-total (Ve) e da
importação de água virtual-total (Vi). (Fonte: Hoekstra et al., 2008).
Limitações da pegada hídrica
Por se tratar de uma temática atual, a PH é uma ferramenta que possui
algumas limitações e boa parte de suas pesquisas foram feitas apenas pelo seu
precursor Hoekstra, mas seus estudos mostram que a avaliação deve ser utilizada
para quantificar e localizar as PH de modo que se possa indicar sua
sustentabilidade, bem como opções para a sua redução, caso seja necessária.
Assim, a PH é um indicador de sustentabilidade e uso eficiente dos recursos
naturais que necessita de uma abordagem multidisciplinar. Para isso, se faz
necessário entender as relações entre sociedade e meio ambiente mediante a
utilização dos recursos de água doce face a sua escassa disponibilidade. A
152

avaliação desse indicador é um instrumento parcial, devendo ser utilizado em
conjunto com outros meios analíticos proporcionando, assim, uma maior
compreensão das questões relevantes na tomada de decisão; colocando a
escassez de água doce nas pautas/agenda de governos e empresas.
Segundo Hoekstra et al. (2011), a avaliação da PH possui algumas
limitações como: (i) analisar o uso da água doce levando em consideração os
seus recursos limitados, não abordando outros temas ambientais como as
alterações climáticas, a depleção de minerais, fragmentação de habitats,
degradação do solo dentre outros; (ii) dar ênfase às questões ambientais, sociais
e econômicas quando a utilização dos recursos hídricos prejudica à
biodiversidade, saúde, assistência social ou à distribuição equitativa deste
recurso; (iii) Abordar a problemática da escassez de água doce, bem como de
sua poluição visto a PH se referir à água doce e não ao uso/poluição da água do
mar. É importante mencionar que a avaliação da PH de uma empresa auxilia a
compreensão do “risco da água”, destacando quais os componentes
insustentáveis (Barton, 2010).
A PH pode contribuir de forma significante na conscientização e
sensibilização da cidadania crítica e responsável, capaz de participar de forma
democrática das decisões políticas, econômicas do desenvolvimento das
presentes e futuras gerações. Nessa perspectiva, é importante despertar o
sentimento de que as pessoas são corresponsáveis pela mudança de atitude. Que
não só promovam a preservação da vida, mas uma nova mentalidade essencial
para criar um novo tipo de desenvolvimento - o desenvolvimento sustentável onde tais sociedades sustentáveis combatem levando em conta o processo
coletivo e o bem comum sem violar os direitos individuais das pessoas. Portanto,
a PH adquire um significado estratégico na direção do processo de transição
para uma sociedade sustentável que evita o desperdício da água ou sua má
utilização.
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Capítulo 9

CARACTERIZAÇÃO DAS SECAS
Pedro Vieira de Azevedo

1. DEFINIÇÃO DE SECA
A Organização Meteorológica Mundial (OMM) define seca como
“deficiência contínua e extensa na precipitação” (FARAGO et al., 1989), ou seja, as
secas estão relacionadas com deficiências de precipitação, em períodos extensos,
durante uma ou mais estações do ano (Santos & Pereira, 1999). A seca é um
fenômeno climático que ocorre em uma região quando a precipitação, para
determinado período de tempo, apresenta valores muito abaixo do normal
climatológico. Segundo McNab & Karl (1991) a dificuldade de se apresentar uma
definição geral para seca deve-se à necessidade de especificar os componentes
do ciclo hidrológico afetados pela deficiência hídrica e o período de tempo a ela
associado.
A seca é um fenômeno climático que afeta drasticamente uma região,
provocando graves danos econômicos e sociais. Azevedo & Silva (1994)
estabelecem que a seca corresponde a uma característica temporária do clima de
uma região, provocada pela ocorrência de precipitações pluviométricas abaixo da
normal, por determinado período de tempo, o que não deve ser confundido com
aridez que é uma característica permanente do clima, resultante de normais
pluviométricas muito baixas. Também, a seca pode ser entendida como uma
condição física transitória caracterizada pela escassez de água, associada a
longos períodos de reduzida precipitação, com repercussões negativas e
significativas para os ecossistemas e atividades socioeconômicas (Blain & Brunini,
2007).
A dificuldade reside na definição da duração desse período de tempo (que
origina déficits acumulados diferentes durante períodos diferentes) e nos
impactos que essa duração irá ocasionar aos diversos setores consumidores de
água (Wilhite, 2003). Segundo Redmond (2002), não há um conceito universal
para definir a seca, o que permite que suas definições sejam dependentes da
temática de abordagem. A grande variedade de setores afetados pela seca, a sua
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diversidade geográfica, distribuição temporal, e a procura crescente do
fornecimento de água para uso humano torna difícil o desenvolvimento de uma
única definição de seca. Segundo Redmond (2002) não existe uma definição
universal para caracterizar a seca, fazendo com que definições sejam
dependentes da temática de abordagem. Pereira et al. (2002), reconhecem que é
difícil adotar uma definição que descreva bem o fenômeno da seca. Alguns
autores preferem adotar uma definição operacional para distingui-las.
2. TIPOS DE SECA
Segundo Azevedo & Silva (1994), as secas são designadas em função dos
fatores naturais que as causam, tais como:
1)
O clima da região;
2)
As distribuições espacial e temporal das precipitações;
3)
A capacidade de armazenamento de água pelo solo;
4)
As flutuações dos lençóis freáticos subterrâneos;
5)
A qualidade de água armazenada à superfície ou corrente.
Assim, vários autores, dentre os quais: (Wilhite & Glantz (1987), McKee et
al. (1993), Byun & Wilhite (1999), Heim Junior(2002), Blain & Brunini (2005),
classificaram as secas em quatro diferentes categorias, de acordo com seus
efeitos: Meteorológica, Agrícola, Hidrológica e Socioeconômica.
No entanto, todas as definições parecem caracterizar as secas como
condições de insuficiência de água no solo, causadas por déficits de precipitação
durante determinado período de tempo. Em termos de diferenciação entre esses
tipos de seca pode-se afirmar que a seca meteorológica resulta do efeito de
fenômenos atmosféricos na redução da pluviometria da região, enquanto que a
seca agrícola ocorre quando as disponibilidades hídricas do solo são
inadequadas ou insuficientes para atender à demanda evaporativa dos campos
cultivados. A seca hidrológica refere-se a períodos com níveis dos fluxos
superficiais de água (rios, riachos e córregos) e dos reservatórios abaixo do
normal (Oladipo, 1985), ao passo que a seca socioeconômica está associada ao
efeito conjunto dos impactos naturais e sociais que resultam da falta de água,
devido ao desequilíbrio entre o fornecimento e a procura dos recursos de água.
Assim, as secas podem ser caracterizadas da seguinte forma:
a) Seca meteorológica
A seca meteorológica é caracterizada pelo déficit da precipitação em
relação ao valor normal; caracteriza-se pela falta de água induzida pelo
desequilíbrio entre a precipitação e a evaporação, a qual depende de outros
elementos como a velocidade do vento, temperatura, umidade do ar e insolação.
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A definição de seca meteorológica deve ser considerada como dependente da
região, uma vez que as condições atmosféricas que resultam em deficiências de
precipitação podem ser muito diferentes de região para região (Pires, 2003).
Souza et al. (2000) afirmaram que a seca meteorológica é uma consequência do
efeito de fenômenos atmosféricos na redução da pluviometria da região.
Segundo Pires (2003), a seca meteorológica é caracterizada pelo déficit da
precipitação em relação ao valor normal; caracteriza-se pela falta de água
induzida pelo desequilíbrio entre a precipitação e a evaporação, a qual depende
de outros elementos como a velocidade do vento, temperatura, umidade do ar e
insolação. A definição de seca meteorológica deve ser considerada como
dependente da região, uma vez que as condições atmosféricas que resultam em
deficiências de precipitação podem ser muito diferentes de região para região.
Portanto, as definições de seca meteorológica devem ser consideradas como
específicas para cada região, uma vez que as condições de falta de precipitação
variam consideravelmente de região para região (Pires, 2003). Esse tipo de seca
existe quando numa determinada região ocorre precipitações abaixo dos 70% a
75% do valor normal durante um período prolongado (INGC, 2003). A seca
meteorológica é expressa apenas com base no grau de secura e na duração do
período seco comparados a algum estado “normal”, ou seja, é caracterizada pelo
déficit da precipitação em relação ao valor normal (Fernandes et al., 2009).
b) Seca Agrícola
A seca agrícola está relacionada à baixa disponibilidade de umidade no
solo a qual torna o suprimento de água às culturas, insuficiente para repor as
perdas por evapotranspiração das mesmas (WMO, 1975). A umidade deficiente
no solo junto à cultura pode afetar a germinação, o crescimento e o
desenvolvimento da planta, conduzindo à redução do rendimento final. A seca
agrícola geralmente manifesta-se após a seca meteorológica, mas antes da seca
hidrológica (Pires, 2003). As combinações dos tipos de seca meteorológica e
hidrológica estão diretamente ligadas aos impactos na agricultura, ocasionando
assim, a seca agrícola. Esse tipo de seca está basicamente associado à
disponibilidade de água no solo para suportar o crescimento e desenvolvimento
das plantas. A seca agrícola refere-se a situações com redução na quantidade de
água disponível, nas diferentes camadas do solo ocupadas pelo sistema radicular,
que afetariam o rendimento das culturas. O impacto desse tipo de seca depende
da sua duração em relação à fase em que a cultura encontra-se (Park et al., 2005).
Além de estar relacionado às fases críticas do crescimento e desenvolvimento
dos vegetais, o início de uma seca agrícola pode se distanciar do de uma
meteorológica, pois depende quase que exclusivamente da água disponível na
zona radicular das culturas no solo (Fernandes et al., 2009).
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Segundo Palmer (1968) o monitoramento desse tipo de fenômeno deve
ser baseado no déficit entre o valor da evapotranspiração real (ETr) estimada em
um período e o climatologicamente esperado para o intervalo de tempo e região
homogênea em análise. Nesse sentido, o uso da escala mensal para monitorar as
implicações da seca agrícola representa uma espera excessivamente longa
podendo, com isso, resultar em um elevado déficit de ETr, e, consequentemente,
em grandes perdas agrícolas. Fica evidente, portanto, que esse tipo de anomalia
exige uma escala de tempo detalhada (10 dias, por exemplo) para que seus
efeitos sejam corretamente avaliados e para que medidas de controle e
mitigação sejam adotadas no momento propício (Palmer, 1968 e Hayes et al.,
1999).
Assim, além de depender das fases críticas do desenvolvimento e
crescimento dos vegetais, o início desse tipo de seca pode se distanciar do de
uma meteorológica, pois depende quase que exclusivamente da água disponível
na zona radicular das culturas. A definição acima citada é baseada no fato de que
o fechamento dos estômatos das plantas, causado por uma deficiência hídrica na
zona radicular, além de tornar o processo fotossintético limitado, relaciona
diretamente esse efeito negativo ao desenvolvimento vegetal. Baseado nessa
premissa Palmer (1968) afirma que a seca agrícola nada mais é que um déficit de
evapotranspiração. Entretanto, segundo esse mesmo autor, tal deficiência não
deve ser calculada com base na evapotranspiração potencial (ETp), já que em
períodos climatologicamente secos um valor de evapotranspiração real inferior
ao da evapotranspiração potencial não significa, necessariamente, a existência de
uma anomalia climática.
c) Seca Hidrológica
Esse tipo de seca está relacionado com a redução dos níveis médios de
água em reservatórios de superfície e subterrâneos por um determinado período
de tempo, podendo ser de dias, semanas, meses ou anos sucessivos.
Normalmente está defasado da seca meteorológica, sendo necessário um
período maior para que as deficiências de precipitação se traduzam em
deficiências nos reservatórios (Pires, 2003). Geralmente ocorre no fim de um
período muito longo de seca meteorológica. A seca hidrológica traz
consequências como a redução de abastecimento de água nos centros urbanos,
industriais, nos sistemas de irrigação e na produção de energia elétrica. Na seca
hidrológica ocorrem períodos mais longos de déficit de precipitação pluvial e é
observada após a seca meteorológica e a agrícola.
d) Seca Socioeconômica
A seca socioeconômica está relacionada ao impacto da seca sobre as
atividades humanas, incluindo os impactos diretos e indiretos na produção
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agrícola e outras atividades econômicas. Ocorre quando o déficit de água induz a
falta de bens ou serviços (energia elétrica, alimentos, entre outros) devido a um
volume de água inadequado, resultante de uma má distribuição das chuvas, de
um aumento no consumo, ou ainda de um mau gerenciamento dos recursos
hídricos (Fernandes et al., 2009). A seca socioeconômica está relacionada aos
prejuízos financeiros, sociais e ambientais causados pela ausência contínua de
água em região ou determinada localidade, destacando-se os impactos e a
vulnerabilidade desses locais. Keyantash e Dracup (2002) afirmam que, a menos
que a demanda por água da sociedade exceda significativamente o suprimento
natural, a seca socioeconômica é uma consequência dos demais tipos de seca,
sendo caracterizada monetariamente.
O esquema apresentado na Figura 1 mostra a sucessão e a possível
evolução temporal na cadeia de fenômenos resultantes de uma seca, passando
por todos os tipos de seca citados anteriormente. Tem início pela seca
meteorológica, a qual desencadeia uma série de eventos que resultam em uma
seca agrícola e, mais tarde, em função da longa duração do período da seca,
torna-se uma seca hidrológica com impactos na afluência para reservatórios e
lagos. Por último, ocorre a seca socioeconômica, que impacta os setores sociais,
ambientais e econômicos. A dimensão e a gravidade do problema são
basicamente dependentes da extensão e da duração da seca meteorológica.

Figura 1 - Evolução das secas em função da duração e dos impactos causados
Fonte: adaptado de Silva et al. (2005).

3. ÍNDICES DE SECA
Na busca por uma definição mais precisa das secas, vários índices têm sido
desenvolvidos, objetivando quantificar os aspectos climatológicos das secas. A
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maioria desses índices tenta sumarizar informações acerca das condições
anormais de baixa pluviometria e seus efeitos potenciais. Neste contexto, os
índices de seca variam em grau de complexidade, desde uma simples medida de
seca meteorológica, tal como os desvios de precipitação em relação a sua média
climatológica, até modelos paramétricos de relação água-planta, os quais
incorporam as condições de umidade do solo e o manejo do uso da terra para
áreas climatologicamente homogêneas.
Os índices de seca consistem de equações que incorporam variáveis
climáticas e procedimentos estatísticos para determinar a intensidade, a duração
e a frequência com que essa anomalia ocorre (Barra et al., 2002). O
monitoramento regional e estadual do índice de seca pode ser útil a vários
propósitos, tais como: fornecer às autoridades de planejamento uma idéia do
grau de anormalidade relativa das condições do tempo e do clima na região;
definir as melhores épocas de semeadura e avaliar as disponibilidades hídricas do
solo; verificar a eficiência do sistema de abastecimento de água para os
reservatórios etc (Azevedo & Silva, 1994). Os índices de seca têm sido utilizados
com sucesso na caracterização da severidade das secas nos Estados Unidos
(Palmer, 1965); na Europa (Briffa et al., 1994); no Canadá (Akinremi et al., 1996);
no Brasil (Assis et al., 1997); na Austrália (Kothavala, 1999); Barra et al., 2002;
Sansigolo, 2004; Blain & Brunini, 2007).
Embora nenhum dos principais índices seja inerentemente superior aos
demais, alguns são melhores do que outros para certo tipo de uso. Por exemplo,
o índice de severidade de seca de Palmer tem sido usado pelo Departamento de
Agricultura dos Estados Unidos da América para determinar quando garantir a
assistência de emergência em situações de seca. Entretanto, o índice de Palmer é
melhor para condições de grandes áreas de topografia uniforme. Para áreas
montanhosas, com clima regional complexo, o índice de Palmer deve ser
suplementado com outros índices que possam melhor caracterizar o suplemento
de água à superfície. A maioria dos planejadores de uso da água deve consultar
um ou mais desses índices antes de tomar uma decisão.
Os índices de seca variam de acordo com o grau de complexidade. Os
mais simples são apenas desvios da precipitação em relação à sua média
climatológica, enquanto os mais complexos incorporam as condições de
umidade do solo (Alley, 1994). Qualquer índice de seca deve ser suficientemente
geral para que possa ser usado na modelagem de ocorrência de seca em
diferentes regiões climáticas. Neste contexto, os índices de seca variam em grau
de complexidade, desde uma simples medida de seca meteorológica tal como os
desvios de precipitação em relação a sua média climatológica, até modelos
paramétricos de relação água-planta, os quais incorporam as condições de
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umidade do solo e o manejo do uso da terra para áreas climatologicamente
homogêneas.
A seguir apresenta-se uma breve descrição de alguns índices de seca.
3.1. Índice de Aridez (Ia)
O Índice de Aridez (Tabela 1), desenvolvido por Thornthwaite (1948),
estabelece uma relação entre a umidade disponibilizada pela precipitação e a
capacidade de compensar a demanda potencial de água. Esse índice representa
uma avaliação do déficit ou superávit da água baseado na relação entre a
precipitação e a evapotranspiração potencial do período considerado.
Tabela 1 - Classificação do conteúdo de umidade no solo, segundo o índice de
aridez (Ia)
Faixa de Ia
0 – 16,7
16,7 – 33,3
> 33,3

Classificação
Pequena ou nenhuma deficiência de água
Deficiência moderada de água
Grande deficiência de água

3.2. Índice de Anomalia da precipitação
O índice de anomalia da precipitação (IAP) é considerado muito simples,
dada a sua facilidade de procedimento computacional, que consiste da
determinação de anomalias extrema (Rooy, 1965). O IAP incorpora um
procedimento de classificação para ordenar magnitudes de anomalias de
precipitações positivas e negativas. Esse índice é considerado muito simples,
dada a sua facilidade de procedimento computacional, que consiste da
determinação de anomalias extremas. Rooy (1965) descreve que o índice visa
tornar o desvio da precipitação em relação à condição normal de diversas regiões
passíveis de comparação. Os valores do índice variam de extremamente úmido a
extremamente seco. Oladipo (1985) encontrou que diferenças entre o IAP e os
mais complicados índices de Palmer e Bhalme-Mooley são insignificantes.

IAC  3[( p  p) /( m  p)]
IAC  3[( p  p) /( x  p )]
Onde

(1)

p é a precipitação pluviométrica observada no mês considerado, p é a

precipitação média ocorrida no período, m e x representam respectivamente,
as médias dos 10 mais altos e dos 10 mais baixos valores mensais de precipitação
ocorrida no período da série temporal estudada. As Equações 1 referem-se às
anomalias positivas e negativas, respectivamente.
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3.3. Índice de seca efetiva
Os índices de seca atuais, mesmo aqueles mais usados, apresentam
algumas limitações. Como exemplo, a unidade de tempo para avaliação é, às
vezes, demasiadamente longa, e também a dificuldade que certos índices têm na
identificação do início e do fim de uma seca, além do cálculo de duração da
mesma. Para superar essas limitações, Byun e Wilhite (1999) desenvolveram o
índice de seca efetiva (ISE), o qual é calculado para período de tempo diário, em
função da precipitação necessária para retornar às condições normais (Morid et
al., 2006). O índice ISE normalmente varia de - 2,5 a 2,5 e seus valores são
padronizados. Assim, as secas severas podem ser comparadas em diferentes
localidades. A duração da seca pode agora ser definida, similarmente ao IPP,
como um período onde o índice é consistentemente negativo.
3.4. Índice de Percentagem da Normal Climatológica
A percentagem da precipitação normal é uma das mais simples medidas
da precipitação pluviométrica de uma localidade. A aplicação da percentagem da
precipitação normal é bastante efetiva quando usada para uma região ou estação
do ano específica. Entretanto, a percentagem da precipitação normal é facilmente
confundida e fornece diferentes indicações de condições, dependendo do local e
estação do ano. O índice de porcentagem da normal climatológica (PNC) é
facilmente calculado e serve bem às necessidades dos previsores do tempo e do
público em geral.
Esse índice é baseado na precipitação, que é facilmente medida em
diversos locais. Tais análises são eficazes quando usadas para uma única região
ou uma única estação. O seu cálculo é feito dividindo a precipitação atual pela
precipitação normal (considerada a média de 30 anos) e multiplicado por 100,
para obter o resultado em porcentagem (Eq. 2). Esse índice pode ser calculado
em diversas escalas de tempo, como semanas, décadas, meses, sazonal e anual.
Tem como grandes vantagens a simplicidade e a facilidade de determinação e a
existência de dados disponíveis na maioria das estações climatológicas. Uma
desvantagem potencial de se usar esse índice é quanto à distribuição da
precipitação no período considerado, que não obedece a uma distribuição
normal. Nessas circunstâncias, há uma diferença entre a média e a mediana,
sendo a mediana o valor com uma probabilidade e ocorrência de 50%. Isso
ocorre porque a maioria dos valores hidrológicos aleatórios em escalas mensais
ou sazonais não apresenta uma distribuição normal.

 P (atual) 
PNC   r P
  100%
(
normal
)
P
 rP


(2)
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Sendo: P = porcentagem da precipitação normal (%); Pr p (atual) = precipitação
medida em um dado local ou estação (mm); Pr p (normal) = precipitação normal
do local ou estação considerada (mm). A Tabela 3.4 ilustra a classificação dos
valores da porcentagem da normal climatológica (PNC) divididos em onze
categorias, desde extremamente úmido a seca extrema.
3.5. Índice Padronizado de Precipitação
O índice padronizado de precipitação (IPP) foi desenvolvido por Mckee et
al. (1993 e 1995) e é a única ferramenta conhecida capaz de quantificar e
monitorar a seca em diferentes escalas de tempo. Essa característica torna o IPP
uma valiosa ferramenta para todos os estudos de disponibilidade hídrica, sejam
eles de curta ou longa duração (Hayes et al., 1999). Para esses autores, a
utilização deste índice na quantificação do déficit de precipitação, torna-se
extremamente importante na caracterização de diferentes tipos de seca como,
por exemplo, a meteorológica, a hidrológica e a socioeconômica.
O IPP representa o número de desvios padrão que o valor observado se
desvia em relação à média, para uma variável aleatória normalmente distribuída
(Mckee et al., 1993). Ainda de acordo como Mckee et al. (1993),
matematicamente o IPP corresponde à probabilidade cumulativa de um
determinado acontecimento de precipitação ocorrer numa estação. O resultado
computacional da precipitação padronizada é linearmente proporcional ao déficit
de precipitação e permite especificar a probabilidade, a percentagem da média e
o déficit de precipitação acumulada. O evento seca começa quando o IPP tornase negativo e atinge o valor de -1 e termina quando este volta a apresentar
valores positivos. Esse índice tem como base o ajuste de séries de precipitação à
distribuição gama incompleta.
Desde que foi proposto, o IPP vem sendo usado em vários estudos, devido
a sua capacidade de quantificar o déficit ou excesso de precipitação em diversas
escalas temporais, permitindo comparações entre regiões com diferentes
características climáticas. Assim, diversos trabalhos científicos têm demonstrado
o seu potencial no monitoramento do fenômeno das secas (Mckee et al.,1993;
Tsakiris & Vangelis, 2004; Tonkaz, 2006; Blain e Brunini, 2007; Macedo et al.,
2010).
Segundo Guttman (1998), o IPP, ao ser comparado ao índice de severidade
da seca de Palmer (ISSP), representa melhor os possíveis períodos de déficit ou
excesso de precipitação. De acordo com Blain et al. (2010), a principal
característica das séries do IPP é sua grande variabilidade espaço-temporal, a
qual indica que, em uma mesma região, meses extremamente secos podem ser
precedidos e seguidos de meses úmidos ou normais, e distintos casos de seca
podem ocorrer de forma aleatória entre as localidades, em um mesmo período.
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Embora tenha sido concebido para a identificação de períodos secos, o IPP
também pode ser usado na identificação de períodos húmidos. As escalas
temporais mais analisadas são geralmente a mensal (IPP-1) e a sazonal ou
trimensal (IPP-3), embora também possa ser calculado para período anual (IPP12).
Escalas temporais diferentes refletem o atraso na resposta dos diferentes
recursos hídricos às anomalias da precipitação. À medida que a escala temporal
aumenta, a resposta do IPP torna-se mais lenta a mudanças na precipitação
(McKee et al., 1993). Se, por exemplo, o IPP-3 indica, para um determinado mês,
uma situação de déficit; isto significa que a precipitação acumulada dos últimos 3
meses é inferior à precipitação histórica “normal” desses mesmos meses. Assim,
diferentes tipos de seca (meteorológica, agrícola, hidrológica, socioeconômica)
requerem períodos de IPP diferentes em cada um dos casos. Assim, o IPP-3 pode
ser mais adequado na avaliação de uma seca agrícola enquanto que um IPP-12
ou IPP-24 pode ser mais adequado para a avaliação de uma seca hidrológica
(Paulo, 2004). Condições de humidade do solo respondem às anomalias da
precipitação num espaço de tempo relativamente curto, enquanto que a
quantidade de água no solo, a corrente dos rios e os reservatórios de
armazenamento de água refletem anomalias da precipitação de longo prazo
(Paulo et al., 2005).
Para o cálculo do IPP, os valores mensais da precipitação são ajustados a
uma distribuição de probabilidade Gama como condição para a obtenção do IPP
(Wu et al., 2005). Assim, a precipitação acumulada (Pa) para dado ano i, mês j e
escala de tempo k=12 meses é dada por: :

Pa

k
i, j



12



l 13 k 1

j

Pi 1,l   Pi ,l ,se j<k e Pa
l 1

k
i, j



j

P

l  j  k 1

i ,l

, se j ≥ k

(3)

onde: Pi,j é a precipitação do mês j e do ano i em (mm).
A série de precipitação acumulada é ajustada à distribuição gama, na
seguinte forma:
P
4A 
1 
1
 1  P / 
1  1 
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g Pa  
P
e
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3 
4A 
 .  0

   lnn P

A  ln P 

(4)

Onde: g(Pa) é a probabilidade acumulada, P a precipitação mensal, Г a função
gama, n o número de meses e α e β são os parâmetros de forma e de escala,
respectivamente, obtidos em função da média e variância empíricas de Pa:
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Para valores elevados de α, g(Pa) aproxima-se de uma gaussiana e o IPP
k

para o ano i, mês j escala de tempo k meses: IPPi , j corresponde ao quintil da
função densidade de probabilidade normal reduzida (μ = 0 e σ = 1).
Os valores mensais do IPP variam num intervalo contínuo, isto é, tem-se
uma variável dependente contínua (IPP) de uma variável independente
descontínua (mês). Uma vez que os valores de IPP são obtidos tendo-se em
conta os ciclos anuais da média e do desvio padrão das precipitações mensais,
pode-se admitir que a série temporal do IPP é uma realização de um processo
estocástico estacionário, na hipótese de não haver tendência climática. Ao longo
da série existem períodos de meses consecutivos mais ou menos extensos em
que IPP ≤ -1, ou seja, em que existiu seca, pelo menos moderada. O fim da seca
surge no mês em que IPP > -1. Assim, do ponto de vista do IPP, seca
corresponde a um período sequencial de um ou mais meses em que IPP ≤ -1
(Tabela 3.5). Cada seca tem assim, uma duração D (meses), uma magnitude
média (Mm), que é a média dos valores do IPP ao longo dos D meses. Desta
forma, define-se a magnitude da seca (M), em unidades de IPP (meses) como o
produto: M = Mm.D, onde:

Mm

D
1
    IPP l 
D l 1

(6)

3.6. Índice de Severidade da Seca de Palmer
O índice de severidade de seca de Palmer (ISSP) baseia-se num balanço
hídrico altamente parametrizado que tem em conta a precipitação, a
evapotranspiração (a partir da temperatura do ar) e as características do solo. O
método pode ser calibrado para uma região específica se houver informações
sobre os períodos de seca passados. A partir dos estudos desenvolvidos por
Palmer, vários autores de diferentes campos de atuação procuraram aplicar esse
índice para diferentes regiões (Alley, 1984, Karl, 1986; McKee et al., 1993 e McKee
et al.,1995). As principais características do ISSP criticadas são a indefinição
temporal do índice, o uso de regras arbitrárias para se determinar o início e final
da seca e a demora em responder à mudança no regime de precipitação (Alley,
1984; McKee et al.,1993; Guttman, 1998 e Hayes et al.,1999). No Brasil, Santos &
Pereira (1999) utilizaram a metodologia proposta por Palmer, de uma forma
simplificada, para identificar e classificar períodos de seca, fazendo uma
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adaptação do método às condições ambientais para a região oeste do Estado de
São Paulo.
Alley (1984) identificou os seguintes benefícios primários do ISSP. O índice
fornece decisões confiáveis com uma medida da anomalia de eventos de tempo
recente para uma região e lugares de condições atuais em uma perspectiva
histórica. Igualmente, fornece detalhamentos espaciais e temporais de secas
históricas. Esse índice, segundo Willeke et al., (1994) é mais eficiente nas
medições de impactos sensíveis para condições de umidade de solo, assim como
agricultura. O ISSP geralmente varia de -4,0 a +4,0 e é designado de modo que
uma seca extrema (-4,0) em uma divisão climática tenha o mesmo significado em
termos de déficit de umidade que uma seca extrema em qualquer outra divisão
climática (Alley, 1984). O ISSP apresenta muitas limitações. Tradicionalmente, os
coeficientes usados no cálculo deste índice são baseados em períodos anômalos
secos de determinadas séries históricas. Entretanto, a adoção de diferentes séries
históricas pode causar grandes alterações na magnitude do Índice de Palmer,
para uma mesma região (Karl, 1986; McKee et al., 1993). De acordo com Alley
(1984), o ISSP apresenta as seguintes limitações:
1)
A distribuição do índice em uma série histórica longa é bi-modal, o que
limita a capacidade do índice em estimar a probabilidade de ocorrência de
períodos anômalos;
2)
O modelo assume que a capacidade de armazenamento de água do solo,
em duas camadas, independe das mudanças (sazonal e anual) na vegetação de
cobertura e desenvolvimento das raízes;
3)
O balanço hídrico assume que a evapotranspiração real (ETr) de um
período é igual a evapotranspiração de referência (ETo), se a precipitação for
maior ou igual a ETo.
Guttman (1998) destaca, ainda, que o ISSP é extremamente autoregressivo, mas varia espacialmente e que a precipitação é o fator dominante.
Karl e Koscielny (1982) identificaram, com base no ISSP, secas com intervalos de
tempo mais longos no interior dos Estados Unidos da América do que nas áreas
litorâneas daquele país. Testes de sensibilidade demonstram que tal característica
não está diretamente relacionada à variação espacial da capacidade de
armazenamento do solo usada no cálculo do Índice de Palmer nas diferentes
regiões, mas sim às características climáticas de cada região. Conclusão
semelhante foi apontada por Karl (1983) ao afirmar que a menor duração dos
períodos de seca (detectados pelo ISSP) nas regiões das Montanhas Rochosas e
das Altas Planícies em relação as demais áreas dos EUA parecem ser reais, e não
consequentes de falhas na metodologia de Palmer (1965). Também, essa
distribuição indesejável (bi-modal) é resultado de falhas na metodologia do ISSP
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e não é refletida nas condições físicas, úmidas ou secas, da região em questão.
Entretanto, Rao & Padmanabhan (1984), afirmam que modelos de previsão do
ISSP em base mensal podem ser desenvolvidos com razoável precisão, enquanto
que Sansigolo (2004) afirma que a excepcional memória do ISSP pode ser usada
para fins de previsão.
Barra et al. (2002) utilizando o ISSP para o Estado do Ceará admitiram que
a variação espacial da severidade das secas neste estado pode ser caracterizada
pelo índice de severidade de seca de Palmer, mostrando a sua utilidade na
avaliação dos impactos das secas no Estado, o que não seria possível apenas com
a análise dos dados de precipitação. O Índice de Palmer foi desenvolvido como
um indicador da seca meteorológica sem, entretanto, especificar qual escala de
tempo (memória) o índice considera em sua análise. Essa indefinição temporal, o
uso de regras arbitrárias para definir o início ou o fim de uma seca e a demora
(exagerada memória) em responder as mudanças no regime de precipitação são
características inerentes ao ISSP que são criticadas por Aley (1984), Karl (1986),
Mckee et al. (1993) e Hayes et al. (1999).
Tais críticas serviram de base para o desenvolvimento do ISSP adaptado
(Blain & Brunini, 2005), o qual possui escala de tempo definida de análise
(mensal), não apresenta a memória exagerada do método original e apresenta as
definições do início ou do fim de uma seca relacionadas à razão entre a
evapotranspiração real (ETr), calculada com base no método de Thornthwaite e
Mather (1955) e a evapotranspiração potencial (ETp). Entretanto, assim como o
ISSP, o ISSP adaptado utiliza apenas um único valor do índice, considerando com
isso apenas as implicações de um tipo de seca – a meteorológica; a qual tem seu
início detectado quando o ISSP adaptado “cai abaixo” de -1 e seu fim
estabelecido quando a magnitude de -0,5 é alcançada.
Blain & Brunini (2005) avaliaram e adaptaram a metodologia do ISSP e do
SPI às condições climáticas do Estado de São Paulo e compararam seus valores a
parâmetros do balanço hídrico climático de treze localidades. As análises
permitiram concluir que, por detectar o início de uma seca com pelo menos um
mês de antecedência em relação ao modelo original, o ISSP adaptado é uma
ferramenta consistente para o monitoramento, próximo ao tempo real, da seca
meteorológica, na escala mensal. A perda da camada superficial (Ls) e da camada
inferior (Lu) é obtida pelas equações:

Ls  S s' ou PE  P (o que for menor)

S u'
para Lu  S u'
Lu  PE  P  Ls  
AWC
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(7)
(8)

em que:

S s' e S u' - água armazenada no início do mês na camada superficial e na

camada inferior do solo, respectivamente, em mm; PE - evapotranspiração
potencial, em mm; P - precipitação pluvial, em mm; AWC - capacidade de água
disponível nas duas camadas de solo, em mm.
Os termos recarga potencial (PR), perda potencial de água no solo (PL) e
escoamento superficial potencial (PRO) são derivados do balanço hídrico mensal
e utilizados na determinação do índice de seca. A PR, que representa a
quantidade de umidade necessária para o solo atingir a capacidade de campo,
será obtida expressa pela seguinte equação:

PR  AWC  S '

(9)

Sendo: S’ a quantidade de água disponível em ambas as camadas do solo, no
início do mês, assumindo-se que a camada superficial tem 25 mm de capacidade
de água disponível enquanto a capacidade de água disponível da camada inferior
será determinada com base nas características de solo da localidade estudada.
A perda potencial de água no solo (PL), que representa a quantidade de água no
solo e que poderá ser perdida por: evapotranspiração, assumindo-se que não
ocorreu precipitação no período, foi obtida pela seguinte equação:

PL  PLs  PLu

(10)

em que: PLs - perda potencial de água na camada superficial do solo, mm; PL u perda potencial de água na camada inferior do solo, mm.
O cálculo de PLs e PLu será efetuado com base nas seguintes equações:

PLs  PE ou S s' (o que for menor) e

(11)

S u'
para Lu  S u'
PLu  PE  PLs  
AWC

(12)

O escoamento superficial potencial (PRO), que representa o total de água
armazenada disponível no solo, é calculado pela seguinte equação:

PRO  AWC  PR  S '

(13)

Os termos definidos anteriormente pelas Eqs. (12) a (13) são calculados
mensalmente para cada localidade, com base no balanço hídrico mensal. Com
base nos valores médios desses termos, são determinados quatro coeficientes
adimensionais

 i ,  i ,  i

e  i  para cada mês, em cada localidade, conforme

as seguintes equações:
167

i 

ET
,
PE

i 

R
,
PR

i 

RO RO

,
PRO S '

i 

L
PL

(14)

em que: i - coeficiente de evapotranspiração para o mês “i”; i - coeficiente de
recarga para o mês “i”; i - coeficiente de escoamento superficial para o mês “i”; i
- coeficiente de perda de água do solo para o mês “i”; ET - evapotranspiração
atual calculada, mm; R – recarga (ganho liquido de umidade do solo durante
determinado período), mm; RO - escoamento superficial estimado, mm; i meses do ano: i = 1, 2, ..., 12; a barra indica valor médio mensal dos componentes
com base na série histórica disponível para cada localidade.
Os coeficientes i, i, i, e i são utilizados no cálculo dos valores “CAFEC”,
que representam o valor particular de um parâmetro que seria climaticamente
apropriado para as condições do tempo e do lugar que esta sendo analisado. As
condições climaticamente apropriadas serão calculadas para os seguintes
componentes: precipitação, evapotranspiração atual, recarga, escoamento
superficial e perdas de água no solo usando-se as seguintes equações:

R   PR

ET   PE

RO   PRO

L   PL

(15)
Essas equações são combinadas para estimar a quantidade de precipitação
necessária para atender às demandas médias de evapotranspiração, escoamento
superficial e água armazenada no solo, com base em condições de umidade
antecedente expressa pela seguinte equação:

Pi  ET  R  RO  L

(16)

Após a geração da planilha de cálculo dos componentes mensais do
Balanço Hídrico de Palmer, se modela a perda de água da camada superficial (L s)
e da camada inferior (Lu) pelas equações seguintes.
A deficiência ou excesso hídrico é dado por: d = P – Pi, em que: d deficiência hídrica (-) ou excesso (+), mm; P - precipitação do mês considerado,
mm; Pi - precipitação calculada para o referido mês, mm.
O fator de ponderação regional proposto por Palmer (1965) ‘k’ pode ser
calculado a partir da seguinte equação:



17,67
k   12

  D  K' i
 i 1







  K ' , onde:




(17)
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  PE  R  RO

 2,80  
 
PL
   0,50
K ´ 1,5  log 10  

D





(18)

em que: D é o valor médio absoluto das deficiências hídricas (-) ou excessos (+).
Os demais termos já foram apresentados anteriormente. Já o índice de anomalia
de umidade (Z), proposto por Palmer (1965), é obtido como:
(19)
Z  dk
Após calcular o índice “Z” para determinado mês (i), o índice de severidade de
seca de Palmer (ISSP) é calculado pela seguinte equação:

ISSPt  ISSPi 1 

Zi
 0,103  ISSPi 1
3

(20)

Os valores do ISSP variam de extremamente úmido (ISSP  4) a seca
extrema (ISSP  -4), enquanto que os valores de ISSP entre 0,99 e -0,99
representam condições próximas ao normal.
3.7. Índice de seca de Bhalme & Mooley
Bhalme & Mooley (1980), ao estudarem as regiões tropicais da Índia,
encontraram alguns problemas para aplicar o Índice de Severidade de Seca de
Palmer, assim como outros estudos (Havens, 1969; Alley, 1984; Guttman, 1991),
demonstraram que o índice de Palmer não era um bom indicador das condições
de umidade, principalmente nos períodos secos. Outra desvantagem encontrada
no ISSP foi que a regularização da vazão superficial não é considerada. Mcdonald
(1989), ao estudar a aplicação do ISSP na Austrália, apresentou algumas
considerações para a aplicação do índice: a) seriam necessários pelo menos 30
anos de dados diários de precipitação e de temperatura para se estimar a
capacidade de umidade do solo; b) o método calcula a frequência e a severidade,
tanto dos períodos úmidos quanto dos períodos secos; e c) o índice pode ser
usado em bacias hidrográficas de pequeno porte. Face a esses problemas,
Bhalme & Mooley desenvolveram o Índice de Seca de Bhalme & Mooley (IS BM)
para avaliar a intensidade de seca usando somente a precipitação. A metodologia
para a determinação do índice de Bhalme & Mooley consiste em, inicialmente,
estabelecer o índice de umidade (M), dado por:

M

100( p  p)
s

(21)
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onde s é o desvio padrão das precipitações pluviométricas mensais. Em seguida
são obtidas as médias dos mais altos valores negativos do índice de umidade,
durante vários meses, para todos os postos que apresentam uma boa
homogeneidade nos dados de chuva.
A intensidade da seca do mês k é obtida pela expressão:
k

I k   M t /[ 0.25(a  bk )]

(22)

t 1
k

em que:

M
t 1

t

 a  bk corresponde a uma reta de mínimos quadrados obtida

com base na soma acumulada dos mais altos valores negativos do índice de
umidade, a e b são os coeficientes de regressão e k é o número de meses.
Fazendo-se k=1 na equação 4, obtém-se a contribuição de cada mês, do
índice de umidade para a seca, dada por:

I1  M 1 /[0.25(a  b)]

(23)

Para o mês inicial, lo = 0 e então:

I1  I1  I 0  I1
Assim, dado um mês inicial seco, para os meses seguintes deve existir um termo
adicional, do tipo:

I k  M k / 0.25(a  b)  cI k 1
Onde: fazendo-se

(24)

0,25(a  b)  d e I k  I k  I k 1 , obtém-se:

I k  M k / d  (1  c)]  I k 1

(25)

A expressão acima é denominada de índice de intensidade de seca, c e d são
constantes obtidas através dos coeficientes da reta de mínimos quadrados.
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3.8. Índice de seca de Bhalme & Mooley Modificado
O Índice de Seca de Bhalme & Mooley Modificado (ISBMM) representa
uma tentativa de melhoria e adaptação do Índice de Seca de Bhalme & Mooley
(ISBM) às condições climáticas regionais. Segundo Azevedo & Silva (1995), o
ISBMM mostrou uma sensível variação de umidade do solo e um bom
desempenho na identificação dos períodos secos e úmidos, além do grau de
severidade da seca. Segue a mesma metodologia do ISBM, no que se refere à
determinação de uma reta, caracterizando seca extrema através do índice de
umidade acumulada, sendo que no ISBMM, o índice de umidade (Iu) é extraído
do balanço hídrico. Tanto o ISBMM quanto o índice de Palmer, por serem
baseados no balanço hídrico local, são válidos apenas para locais com solos de
composição física idênticas. Os índices ISBM, ISSP, IAC, e outros, expressam uma
medida de seca ou de umidade do solo em escalas de tempo mensais, enquanto
que o ISBMM pode ser expresso em escalas de tempo decendiais (Fernandes,
2009).
O índice IBMM representa uma tentativa de melhoria e adaptação do IBM
as condições climáticas regionais. Segue a mesma metodologia do índice de
Bhalme & Mooley, no que se refere a determinação de uma reta caracterizando
seca extrema através do índice de umidade acumulada. Neste caso, o índice de
umidade (MM) é extraído do balanço hídrico, da seguinte forma:



MM  p  ETp

  p  ETp  R

(26)

O primeiro termo do lado direito da equação 16 fornece, de forma relativa,
a quantidade de água que permanece no solo, enquanto que o ultimo termo
expressa a perda relativa de água para a atmosfera, dada pela razão a entre
evapotranspiração real e a potencial, isto é, o índice

R  ETr ETp (Yao, 1968),

o qual expressa o relacionamento entre o suprimento e a demanda de umidade.
Quando o solo estiver completamente abastecido essa relação será igual à
unidade.
Os índices de Bhalme & Mooley Modificado e de Palmer, por serem
baseados no balanço hídrico local, são válidos apenas para locais com solos de
composição física idênticas. Os índices de Anomalia de Chuva, de Palmer e de
Bhalme & Mooley, entre outros, expressam uma medida da seca ou da umidade
do solo, em bases mensais. Entretanto, o índice de Bhalme & Mooley Modificado,
por ter sido desenvolvido para aplicação em sistemas operacionais, é expresso
neste trabalho em bases decendiais. Por outro lado, para possibilitar uma
comparação entre o IBMM com os demais índices foi extraída a média aritmética
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mensal, do índice decendial. A aplicação da equação 26, em bases decendiais,
para a microrregião do agreste da Borborema, resultou na seguinte forma da
equação:
0,287

(27)

3.9. Modelos de Previsão do Índice de Seca
Entre os modelos de previsão de séries temporais mais complexos
encontram-se os modelos auto-regressivos (AR), através dos quais o valor futuro
da variável pode ser previsto pela combinação com valores reais passados e o
erro correspondente, expressos como.

xt  1xt 1  2 xt  2  ...   p xt  p  et
Onde:

(28)

xt corresponde à observação da série temporal no tempo t;  p

corresponde ao parâmetro do modelo AR de ordem p e et representa o erro de
eventos aleatórios que não podem ser explicados pelo modelo. Caso as
observações da série temporal possam ser representadas por xt, a ordem do
modelo puder ser determinada e os parâmetros estimados, é possível prever o
valor futuro da série em análise (Wright, 1985).
As séries temporais do índice de seca podem ser auto-correlacionadas
através de modelos auto-regressivos (AR), os quais consideram que a correlação
de uma variável X em dado tempo, com seu valor K períodos de tempo
anteriores é dada por ρx(K) e é chamada de correlação serial de ordem K. Se ρx(K)
k
pode ser aproximada por ρx(K) = ρ x(1), então a série temporal da variável
aleatória X pode ser modelada por um processo de Markov de primeira ordem, o
qual assume que as correlações para passos (lags) superiores a 1 não são
importantes, isto é, que a correlação de lag 1 explica significativamente a
variabilidade do modelo.
Assim, a previsibilidade das séries temporais do índice de seca podem ser
avaliada através de modelos auto-regressivos de primeira ordem, expressos por:

X i 1  x   x 1 X i   x    i 1

(29)

Onde: Xi é o valor da variável aleatória X, no tempo i; µx é a média de X; ρx(1) é o
coeficiente de correlação serial (autoi+1 é uma
componente aleatória ou erro de estimativa do modelo, com E(ε) = 0 e VAR(ε) =
σ²ε. Tal modelo estabelece que o valor de X, num dado período de tempo,
depende apenas do valor de X no período de tempo imediatamente anterior,
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mais uma componente aleatória. Assumei+1, é independente
de Xi. A variância de X é dada por σ²x e é relacionada com σ²ε por:

VAR ( X )   x2  E x   x 1 X i   x    i 1   E 2  X i 1    x2 (1) x2   2
2

(30)

onde se conclui que:

 2   x2 1   x2 (1)

(31)

Se a distribuição de X é normal, ou seja, N(µx, σ²x), então a distribuição de ε é
também normal N(0, σ²x). Utilizando-se da equação (25), valores aleatórios de Xi
+1 podem ser gerados, selecionando-se aleatoriamente εi+1 da distribuição N(0,
σ²ε). Assim, para o escore Z da distribuição normal reduzida N(0, 1), a expressão
σ²ε ou Zσx[1 – ρ²x (1)]1/2 tem distribuição N(0, σ²ε). Portanto, o modelo autoregressivo de primeira ordem é expresso como:



X i 1   x   x 1 X i   x   Zi 1 x 1   x2 (1)



1

2

(32)

A aplicação da Equação (32) implica na estimativa de µx, σx e ρx(1) com
base nos valores amostrais Xmed., Sx e rx(1), além da seleção aleatória de zi+1
baseado numa distribuição N(0, 1).
b) Validação e comparação dos modelos de estimativa do índice de seca
O grau de concordância entre os valores do índice de seca observados (O)
ou estimados (EA) pelo modelo A e simulados (S) ou estimados (EB) pelo modelo
B pode ser avaliado pelo coeficiente de Pearson (r), índice de concordância de
Willmott (1982) - d e índice de confiança de Camargo & Sentelhas (1997) – c,
como segue:
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onde: /EAi e /EBi são os valores observados ou estimados pelo modelo A e
simulados ou estimados pelo modelo B, respectivamente, ̅ é a média dos
valores observados e ̅ é a média dos valores simulados, s2 é a variância, no/nEA e
ns/nEB são os tamanhos das amostras observadas ou estimadas pelo modelo A e
simuladas ou estimadas pelo modelo B, respectivamente.
4. Monitoramento e Previsibilidade das Secas
As secas ocorrem em qualquer região climática e são caracterizadas pelo
déficit entre a precipitação pluvial e a evapotranspiração potencial (Wilhite, 2000;
Wilhite & Buchanan, 2005), sendo, portanto, de monitoramento complexo. A
gravidade da seca aumenta em condições de temperatura do ar elevada, ventos
fortes, baixa umidade do ar e com condições locais de solo, relacionadas,
principalmente, à taxa de infiltração e retenção de água e à sua erodibilidade
potencial (Freitas, 2005; Salas et al., 2005). Wilhite & Knustson (2009) afirmam
que a ocorrência de secas é bastante variável de região para região, devido aos
diferentes sistemas climáticos atuantes em cada localidade. Cada episódio de
seca é único em intensidade, duração e extensão territorial, um evento pode
persistir por alguns meses, anos ou, até mesmo, décadas.
O monitoramento regional e estadual do índice de seca pode ser útil a
vários propósitos, tais como: fornecer às autoridades de planejamento uma ideia
do grau de anormalidade relativa das condições do tempo e do clima na região;
definir as melhores épocas de semeadura e avaliar as disponibilidades hídricas do
solo; verificar a eficiência do sistema de abastecimento de água para os
reservatórios (Azevedo & Silva, 1994). O índice de Palmer tem sido utilizado, com
sucesso, na caracterização da severidade das secas na Austrália (Kothavala, 1999),
no Brasil (Assis et al., 1997; Barra et al., 2002; Sansigolo, 2004; Blain & Brunini,
2005; Fernandes, 2010; Silva, 2011), no Canadá (Akinremi et al., 1996), nos
Estados Unidos (Palmer, 1965) e na Europa (Briffa et al., 1994).
4.1. Algumas Aplicações dos Índices de Seca
a) No Brasil
Azevedo & Silva (1994) aplicaram os índices de: Anomalia da Precipitação
(IAP), Bhalme & Mooley (IBM), Severidade de Seca de Palmer (ISSP) e Bhalme &
Mooley Modificado (IBMM) para a microrregião do agreste da Borborema no
estado da Paraíba. Os resultados indicaram que:
a) Os índices IBM e IAC assumem valores positivos ou negativos de forma
bastante assimétrica, com picos positivos acentuados durante os meses mais
úmidos de anos chuvosos. Isto ocorre porque o cálculo desses índices leva em
consideração apenas a pluviometria ocorrida no período. Por outro lado, o IBMM
considera, além da precipitação pluviométrica, o conteúdo de umidade do solo
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no mês anterior, por isso verifica-se que os picos positivos (períodos úmidos) e
negativos (períodos secos) são defasados;
b) Para o ano muito úmido (1940), o ISSP permanece positivo durante
todo o ano, mostrando-se pouco sensível às variações de umidade no solo.
Nesse mesmo ano, os índices IBM, IBMM e IAC classificaram o mês de novembro
como seco. Apenas o IBMM classificou todo o trimestre (outubro, novembro e
dezembro) como seco. No entanto, o índice de Palmer classificou esse período
como muito úmido;
c) Para o ano mais seco (1952), o trimestre mais úmido foi observado entre
maio e julho.
Barra et al. (2002) efetuaram a classificação climatológica da severidade
das secas do estado do Ceará-CE e concluíram que: a) A ocorrência de secas no
estado do Ceará varia com o grau de severidade, sendo as secas moderadas e
severas mais frequentes, excetuando-se nas localidades das microrregiões
serranas; b) A variação espacial da severidade das secas do estado do Ceará pode
ser caracterizada pelo índice de severidade de seca de Palmer, mostrando a sua
utilidade na avaliação dos impactos das secas no estado, o que não seria possível
apenas com a análise dos dados de precipitação.
Sansigolo (2004) comparou o desempenho dos índices de severidade de
seca de Palmer (ISSP) com o índice de precipitação normalizada (IPP) em
Piracicaba-SP para o período de 1917 a 2001 e concluiu que o ISSP e o IPP entre
1 e 60 meses são bastante linearmente relacionados, indicando que a
precipitação é o processo dominante no ISSP, apesar dos dois índices estarem
0
sistematicamente defasados de ~57 , devido à atuação no ISSP dos outros
processos relacionados ao balanço hídrico. O ISSP apresentou uma excepcional
memória de ~20 anos, que pôde ser explorada para fins de previsão, enquanto
que os diferentes IPP, que podem ser interpretados como simples processos de
média móvel, não apresentaram periodicidades significativas. O ISSP identificou 6
eventos moderados de seca e 1 extremo, com durações entre 7 e 23 meses ao
passo que pelo IPP ocorreram 6 eventos moderados de seca e 1 extremo, com
durações entre 6 e 17 meses. Análise semelhante foi efetuada por Brain & Brunini
(2005), os quais concluíram que: a) O IPP é uma ferramenta versátil,
espacialmente consistente (invariável) e de fácil interpretação devendo ser
utilizada na análise dos riscos, mitigação e implicações do fenômeno seca nos
diversos segmentos da sociedade; b) O ISSPA pode ser utilizado no estado de São
Paulo para a quantificação da seca meteorológica na escala mensal,
particularmente porque o mesmo possui escala temporal de análise constante
(mensal) não sendo, tal característica, observada no ISSP.
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Fernandes (2010) caracterizou a intensidade e a ocorrência de seca pelo
uso dos índices: ISSP; Z de Palmer (Z-índex); IAP; e IPP, os quais foram analisados
com uso da correlação de Pearson, número e frequência de ocorrência de seca e
percentual de acerto dos índices em relação à produtividade de arroz no estado
de Goiás, obtendo os seguintes: O IAP quantificou o maior número de eventos
extremos de seca, enquanto o ISSP não estimou nenhum caso e o Z-índex
apresentou o maior percentual de acerto, em relação às variações da
produtividade ajustada.
Para Silva (2011), o ISSP subestima a frequência de ocorrências de secas,
tanto em quantidade quanto em intensidade. Entretanto, o ISBMM mostra-se
mais sensível às variações de umidade no solo, com bom desempenho na
identificação de períodos secos e úmidos e do grau de severidade de seca; Em
média, os eventos de períodos secos previstos pelo ISSP ocorrem com uma
defasagem de aproximadamente três meses em relação àqueles obtidos pelo
ISBMM; Durante os anos de El Niño, o ISSP apresenta um melhor grau de acerto
da classificação de eventos de seca.
b) No exterior
Mckee et al. (1995), ao correlacionarem o ISSP ao IPP, demonstraram que
o índice de Palmer possui uma escala de tempo inerente ao local de estudo (10 a
14 meses). Esses autores afirmam ainda ser o ISSP voltado aos interesses
agrícolas. Tal afirmação não coincide com Karl (1986), que afirma ser o ISSP uma
ferramenta meteorológica. O próprio Palmer (1965) afirma ser seu índice voltado
à análise climatológica de uma região, não podendo ser aplicado a atividades
agrícolas sem que essa limitação seja observada. Diversos autores (Karl & Knight,
1985; Mika et al., 2005; Melo et al., 2010) admitem que o ISSP é um índice de
seca meteorológica, correspondente às condições climáticas anormalmente secas
ou anormalmente úmidas. Ademais, quando muda as condições de seco a
normal ou úmido, a seca, medida pelo ISSP, termina sem levar em conta a vazão,
níveis de reservatórios e lagos e outros impactos hidrológicos de longo prazo.
Qiaozhen Um et al. (2013) aplicaram um índice de severidade de seca (ISS)
baseado no
sensoriamento remoto de satélites operacionais para o
monitoramento e mitigação das secas em tempo real.
4.2. Previsibilidade dos Índices de Seca
A análise das séries de dados ISSP indica que as oscilações de longo
prazo e estrutura de alta persistência são características importantes desse índice
e, consequentemente, das secas. O comportamento periódico desse índice de
seca resulta no espectro de energia convencional, assim como nos espectros
calculados usando métodos espectrais de alta-resolução. No entanto, a série de
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valores do ISSP pode ser modelada através de modelos estocásticos simples que
preservam as características estatísticas importantes dos dados originais (Rao &
Padmanabhan, 1984). Os modelos simples de séries do ISSP desenvolvidos por
esses autores podem ser utilizados na geração de dados sintéticos de ISSP e na
previsões a serem utilizados no planejamento agrícola e na otimização do
funcionamento de sistemas de irrigação. Alley (1985) concluíram que os modelos
auto-regressivos usados por Rao & Padmanabhan (1984) não refletem a natureza
temporal das séries e podem resultar em estimativas enganosas da capacidade
de previsão. Ou seja, esses modelos não levam em conta a distribuição
condicional bimodal do índice, além do que os testes de habilidade de previsão
não contam para o recurso de "look-ahead" do histórico do ISSP. Ambas as
limitações do ISSP e dos modelos auto-regressivos desenvolvidos por Rao &
Padmanabhan (1984) sugerem que importante cuidado deve ser considerado
quando se utiliza as propriedades do ISSP e dos correspondentes modelos autoregressivos para inferir propriedades às "secas".
Na região Nordeste do Brasil, a previsão e o monitoramento de períodos
de secas são particularmente úteis, devido, dentre muitos outros, aos seguintes
aspectos: (1) a existência de inúmeros projetos de irrigação implantados e a
serem implantados ao longo dos principais rios; (2) o abastecimento d'água das
grandes cidades é, em sua maioria, dependente direto do escoamento dos rios,
ou indiretamente do volume acumulado nas barragens; (3) a maioria das culturas
agrícolas depende exclusivamente da regularidade das chuvas; (4) a possibilidade
de uso de água subterrânea é pequena quando comparada ao da água
superficial; e (5) a maior parte da produção energética da região tem como base
a hidroeletricidade. Assim, Silva (2011) avaliou a previsibilidade das séries
mensais do ISSP e do ISBMM para diferentes Mesorregiões do estado do Ceará,
chegando à conclusão de que os valores mensais do ISSP são melhor previsíveis
do que os do ISBMM para todas as mesorregiões, com auto-correlação de
primeira ordem altamente significativa (r2 > 0,90).
Qiaozhen Um et al. (2013) desenvolveram um índice de severidade de seca
(ISS) baseado no sensoriamento remoto de satélites operacionais para o
monitoramento e mitigação das secas em tempo real. O ISS e produtos globais
semelhantes devem ser úteis para a avaliação de seca regional e mitigação de
esforços, especialmente para áreas do globo onde esparsas redes de medição e
desenvolvimento de infraestrutura deficiente limitar outras fontes de informação.
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Capítulo 10

ESTIMATING SPATIAL DISTRIBUTION OF SOIL LOSS
OVER TAPACURÁ CATCHMENT USING GIS AND REMOTE
SENSING
Richarde Marques da Silva
Alexandro Medeiros Silva
Celso A. Guimarães Santos
Suzana M. Lima G. Montenegro

1. INTRODUCTION
Soil erosion is a physical process of degradation caused by losing particles
from soil surface due to raindrop impact and runoff events. Mapping and
assessment of erosion risk are important tools for planning of natural resources
management (de Vente & Poesen, 2005). During the last decades many different
models, methods and relationships have been proposed to describe and predict
soil erosion by water and associated sediment yield, varying considerably in their
objectives, time and spatial scale involved, as well as in their conceptual basis. A
major problem concerning the modeling of erosion process with physically based
models is the optimization of erosion parameters that cannot be directly
measured in the field. Several optimization methods have been tested in the past
during the calibration of such erosion models, but it is difficult to assure that the
final values are not trapped in a local minimum (Santos et al., 2003).
Soil erosion is one of the most significant environmental degradation
processes and has been accepted as a serious problem arising from agricultural
intensification, land degradation and possibly due to global climatic change
(Bhattaraı & Dutta, 2007). One of the biggest challenges of distributed erosion
modeling is the prediction of soil loss over a range of spatial scales, e.g., at basin
interior locations. To address this challenge, a distributed model should
reasonably well represent the heterogeneities of basin properties through its
model structure and parameters. Unfortunately, spatial data limitations reduce
model evaluation to a simple comparison of observed and calculated soil loss at
the gauged outlet and greatly impede an evaluation of the spatial correctness of
model parameters (Reed et al., 2004).
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In addition to the scarcity of spatial data, many runoff-erosion models do
not represent basin states such as soil moisture state but rather soil water
storages which also limit comparison of simulation to available data (Koren et al.,
2006). Since all these factors vary in both space and time, the use of Geographical
Information Systems (GIS) offers considerable potential (de Roo, 1998). Several
examples illustrate simple GIS techniques to produce erosion hazard indices or
erosion estimates using USLE-type models and can also be loosely coupled to a
GIS, such as the KINEROS and WEPP models. Furthermore, models can be fully
integrated into a GIS by embedded coupling, such as the WATEM-SED, LISEM
and SWAT models.
Presently, erosion models are extensively used by water resources
planners, water quality managers, engineers, and scientists to understand the
important processes and interactions that affect the sediments in water bodies, to
evaluate the effectiveness of various control strategies, and to perform costbenefit analysis (Kalın & Hantush, 2006). Several studies have presented
qualitative and quantitative comparisons of watershed models that may help in
the initial screening of models (Hantush & Kalın, 2005; Hrıssanthou, 2005;
Wınchell et al., 2008).
Estimating the soil loss risk and its spatial distribution are the one of the
key factors for successful erosion assessment. Thus it can be possible to develop
and implement policies to reduce the effect of soil loss under varied geographical
conditions. The accuracy of estimating soil risk depends on model and its factors.
Researchers have developed many predictive models that estimate soil loss and
identify areas where conservation measures will have the greatest impact on
reducing soil loss for soil erosion assessments (Sılva et al., 2012).
Quantification of sediment yield is one of the greatest challenges in
environmental modeling and computer simulation models are becoming
increasingly popular in predicting soil erosion for scale basin. This research was
conducted in the Tapacurá catchment using Remote Sensing and GIS techniques
and Erosion Potential Method (EPM) to estimate erosion-potential mapping and
sediment-yield assessment. The paper shows application of the EPM method in
assessing of land use change and estimating erosion in Tapacurá catchment.
The Tapacurá catchment is located between coordinates 230,000 mE,
270,000 mE, and 9,090,000 mN, 9,120,000 mN (Figure 1). The Tapacurá catchment
is located in Pernambuco State, northeastern Brazil and is one of the planning
units for management of water resources of Recife Metropolitan Region, an
important area of Brazil, with approximately 2 million of inhabitants. This basin is
72.6 km long, and has a 470 km² drainage area. It is a tributary of Capibaribe
catchment, which is one of the main rivers in Pernambuco State. The climate is
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tropical, hot and humid. The annual precipitation is around 1,200 mm/year, the
maximum daily rainfall is 175 mm and the annual average temperature is 27°C,
with a daily temperature range of 25–32°C.

Figure 1. Location of Tapacurá catchment in the Pernambuco State.

2. MATHERIAL AND METHODS
Erosion Potential Method
The Erosion Potential Method (EPM) is a model for qualifying the erosion
severity and estimating the total annual sediment yield, developed initially from
the investigation of data in Yugoslavia by Gavrilovic (1988). The EPM involves a
parametric distributed model, and is used for predicting annual soil erosion rates
and annual sediment yield. It uses empirical coefficients (erodibility coefficient,
protection coefficient and erosion coefficient) and the matrix of physical
characteristics of the basin. The EPM gives a quantitative estimation of erosion
intensity as well as the estimation of sediment yield and transportation
(Tangestani, 2006).
This method considers four factors that depend on erosion coefficient,
drainage area, mean annual rainfall, and mean annual temperature. According to
the method, average annual basin degradation W (m³ km -² yr-¹), represents the
average annual soil loss is calculated using the following equation:

W  E 3  St  Pm  A  

(1)
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where A is the catchment size (km²), Pm (mm) denotes average annual rainfall, St
is land surface temperature, E is erosion coefficient. The erosion coefficient (E)
depends of four factors control erosion development (exposed rock and soil,
topography, and vegetal cover/land use, which can be calculated as:



E  Y  Xa   

j



(2)

with Y, Xa, φ as the coefficients dependent on geology, land use, and the basin’s
erosive degree, respectively, and j as the average slope in percent. EPM method
suggest that the average slope could be computed as the total contour line
length in the analyzed basin multiplied by the contour interval divided by the
drainage area. If a digital elevation model is available, the average slope is simply
calculated as the average slope of the cells in the basin. When the drainage basin
is not uniform with respect to the erosion coefficients, EPM method suggests that
the basin should be divided into smaller sub areas (pixel). After the annual soil
erosion rates W are calculated for each pixel, they are summed to obtain the soil
erosion rate for the whole basin.
Tables 1 and 2 present coefficients of rock resistance to erosion (Y factor)
and the coefficient of observed erosion processes (φ factor) of the study area,
used in EPM method. The coefficients of observed erosion processes (Y and φ
factors in EPM method) required visual estimation in the field. Data for estimating
the geology coefficient (Y factor) was obtained by examining the geological map
of study area (CPRM, 2005) and field survey, and the erosion process coefficients
are classified into five categories, ranging from 0.10 (Hard rocks resistant against
erosion) to 0.55 (Soils and soft rocks).
Data for estimating the soil resistance to erosion (φ factor) was obtained
using the methodology proposed by Tangestani (2006), and the name of soil
categories were assigned according to experimental data from field observation
and sampling. For Tapacurá catchment were determinates four classes of φ
factor: (a) Minimal erosion, (b) Moderate erosion, (c) High erosion, and (d) Very
high erosion, ranging from 0.2 to 0.9.
Table 3 shows the land use coefficient (Xa) related to each land use class.
In order to determine the Xa factor value utilized by the EPM, land use map was
generated using Landsat 5/TM satellite images acquired from orbit 214/point 65,
dated 19 August 2009, with spatial resolution 30 × 30 m, and false color
composite R5G4B7. The vegetation cover was obtained by Maximum Likelihood
Classification and pseudo-color satellite image of the area.
Table 1. Values of Y factor for Tapacurá catchment.
Description

Geological
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Y Value

Area

%

Soils and soft rocks
Deposits, clays, sandstones
Rocks moderately resistant to
erosion
Fragmented of granitic rocks
Hard rocks resistant against
erosion

Periods
Mesoproterozoic
Neoproterozoic

0.55
0.40

(km²)
56
5

11.7
1.10

Neoproterozoic

0.20

19

3.90

Paleoproterozoic

0.25

280

58.3

Neoproterozoic

0.10

120

25.0

Table 2. Values of φ factor for Tapacurá catchment.
φ Value
0.2
0.4
0.6
0.9

Description
Minimal erosion
Moderate erosion
High erosion
Very high erosion

Area (km²)
20
107
157
196

Area (%)
4.2
22.3
32.7
40.8

Also several enhancements and classification techniques were used, related
to ground truth data from field trip carried in 2010, to delineate training areas of
identified land cover categories for Tapacurá catchment. Some land use changes
which occurred between the satellite data collection and the field surveys were
not considered. EPM method classifies land uses in categories and evaluates the
coefficient Xa from 0.1 (for high-density woodland) to 1.0 (for badlands). The
study area was classified into nine categories and the land use coefficient was
evaluated for each map class (Table 3).
Table 3. Values of Xa coefficient for Tapacurá catchment.
Area (km²)

Area
(%)

Xa Value

Agriculture

180.71

38.23

0.7

Livestock
Rainforest
Capoeira vegetation
Caatinga(native
vegetation)
Sugar cane
Poultry farms
Urban area

147.08
23.43
6.25

31.14
4.56
1.12

0.9
0.1
0.3

Tangestani & Moore
(2001)
Tangestani (2006)
Globevnik et al. (2003)
Estimated

8.09

1.06

0.5

Estimated

52.67
37.85
12.51

11.20
8.06
2.37

0.4
0.6
0.2

Water

11.40

2.26

0.0

Estimated
Haghizadeh et al. (2009)
Estimated
Emmanouloudis et al.
(2003)

Land Use

Source

The land surface temperature coefficient (St) denotes the annual land
surface temperature coefficient, which is calculated by:

St  0.1 

Tp

(3)
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where Tp is land surface temperature in °C, which is the result of the equilibrium
thermodynamic state dictated by the energy balance between the atmosphere,
surface and subsurface soil and the efficiency by which the surface transmits
radiant energy into the atmosphere (surface emissivity). For annual rainfall were
used monthly rainfall data from 1,070–2,000 of 10 rain gauges, 6 rain gauges
obtained from the Brazilian National Water Agency – ANA, and 4 from the
Meteorology Laboratory of Pernambuco State.
Validation of Model
The actual sediment yield is then calculated by Eq. (4). The simulation
process was tested on the basis of sediment delivery ratio calculated according to
Irvem et al. (2007) and Beskow et al. (2009) using Eq. (5). The actual sediment
yield is then calculated as Eq. (6).

Ts  SDR  W

(4)

Ts
W
S y =SDR  Ts

(5)

SDR=

(6)

where Ts is the average sediment yield to basin (t ha-¹ yr-¹), SDR is sediment
delivery ratio, W is average soil loss in the basin (t ha-¹ yr-¹), and Sy is the actual
sediment yield total in the outlet. In order to estimate annual sediment transport,
a discharge curve relating total sediments transported with water discharge was
constructed. To construct this, data of total solids in the water and respective
discharge, monitored between 1999 and 2007 from a gauging station at Vitória
de Santo Antão, located in basin between coordinates 8°06′49″ S and 35°17′02″
W were used.
Afterward, it was calculated the annual sediment transported by the
Tapacurá catchment taking into account the discharge curve and daily runoff
data set, the latter of which was obtained from the Brazilian National Water
Agency – ANA. Data from subsequent years to 2007 were not used due to
discontinuation of monitoring after this date at the gauging station.
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3. RESULTS AND DISCUSSION
In Tapacurá catchment high rates of suspended sediment loads occur
along the hydrographic network during intense rainfall events. Figure 2a shows
water discharge curve, i.e., suspended sediment versus water discharge, for the
Tapacurá catchment with correlation (R² = 0.96). A regression between load and
flow can be used to estimate long term loads.

a)

(b)

Figure 2. (a) Suspended sediment × water discharge, and (b) correlation between
annual sediment delivery and annual rainfall for Tapacurá catchment.
The best fit of a theoretical function to this data can be obtained with
equations of the potential type or with quadratic polynomials. Figure 2b shows
the relationship between annual sediment delivery and annual rainfall and the
satisfactory correlation (R² = 0.73) between these data for the Tapacurá
catchment. The transported sediment to basin outlet (Ts) values was compared to
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the discharge observed values and a curve fitting was obtained. The same
procedure was adopted by Irvem et al. (2007), Pandey et al. (2007) and Beskow et
al. (2009) for USLE application in basins in Turkey, India and Brazil, respectively.
The precipitation regime in the region is highly irregular composed of a
few isolated and intense rainfalls along with many events of low intensity. Those
are major problems that cannot be measured directly in the field to the erosion
process in basins. According to Santos et al. (2003), this situation is common in
the studied region, and the sediment transport can be affected for these rainfall
characteristics. Unfortunately, the monitoring of sediment transport, carried out
by Brazilian National Water Agency has not presented a sufficient frequency
necessary to follow the entire hydrologic year (just four or five times per year due
to high costs involved), thus resulting in rainy days without values of sediment
transport.
Figure 3 presents each vegetation cover/land cover mapped: water, urban
area, caatinga (native vegetation), sugar cane, capoeira vegetation, livestock,
agriculture, rainforest, and poultry farms. For example, vegetation categories as
agriculture were given value of 0.7, whereas those that belonged to rainforests
received value of 0.1. Land degradation processes in the study area are
degradation of natural vegetation due to deforestation and the remarkable land
use variation during the last decades, due to increase of agriculture and livestock,
72% of total area.
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Fıgure 3. Map of Xa values for Tapacurá catchment.
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Figures 4 and 5 showed the geological map and erosion degree values
used for GIS calculation of the EPM model. In order to obtain the j coefficient,
contours lines, triangulation points and summits were digitized from the region
topographic maps. These data were subsequently interpolated to generate a
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digital terrain model (Figure 6). The slopes were classified into five categories
ranging from 05.9 to 2854%. The mean values of each slope class were
assigned in decimal system to determine the j parameter. The data layers were
finally converted to a raster format with cell-size of 30 × 30 m.
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Fıgure 4. Map of Y values for Tapacurá catchment.
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Fıgure 5. Map of φ values for Tapacurá catchment.
Figures 7 and 8 showed surface temperature annual coefficient (St) and the
spatial distribution of the mean annual precipitation depth from 197 to
2,000 mm, respectively. The hydrological balance in the Tapacurá catchment
shows values between 800 to 1,200 mm yr-¹, decreasing in directions eastwest
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and southnorth, with a multi-annual mean (1970–2000) of 1,074 mm and a rainy
season between March to August (Silva et al., 2010).
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Fıgure 6. Map of slope (j parameter) for Tapacurá catchment.
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Fıgure 7. Map of surface temperature annual coefficient (St) for Tapacurá
catchment.
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Fıgure 8. Map rainfall mean annual (Pm) for Tapacurá catchment.
The quantitative output of erosion potential in the EPM method was
evaluated mathematically by solving Eq. (2) for values of factor classes, and then
they were collapsed into four ordinal classes to generate the erosion potential
map, using the method described by Gavrilovic (1988). Figure 9 presents the
erosion coefficient map. Results showed that areas with erosion coefficient
Classes I, II, III and IV possess 67%, 23.3%, 9.1% and 0.7% of total area,
respectively. The EPM method allows researchers to quantify soil loss rates
(average annual value), in either a lumped or spatially distributed approach.
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Fıgure 9. Map of E coefficient map for Tapacurá catchment.
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Fıgure 10. Map of total degradation for Tapacurá catchment.
By using the latter approach, it was possible to generate interpretive map
through the EPM method as well as a map of average annual soil loss rate (Figure
10) within the Tapacurá catchment, taking into account current land use. Average
annual sediment yields were estimated on a cell basis and all the grid cells of the
watershed was regrouped into the following scales: Slight (022 t ha ¹ yr ¹),
Moderate (2245 t ha ¹ yr ¹), High (4567 t ha ¹ yr ¹), Very High (6789 t ha ¹ yr ¹),
Severe (80112 t ha-¹ yr-¹), and Very Severe (112134 t ha-¹ yr-¹).
Annual average soil loss for Tapacurá catchment was estimated as 14.08 t
ha ¹ yr ¹. This number is quite low when compared to the average values obtained
in other studies (Emmanouloudis et al., 2003; Tangestani, 2006; Irvem et al., 2007).
Thus, the soil loss predicted for Tapacurá catchment can be considered low. This
situation is due to the low geological factor value in large part of the area and
this low value represents considerable protection against erosion process
(fragmented of granitic rocks (58%) and hard rocks resistant against erosion
(25%)). Other factors can be that great part of the area of the basin has low
population density, and some native vegetated areas, especially on the eastern
part. It must be taken into consideration that the Tapacurá catchment is exposed
to semiarid and sub-humid climatic conditions and is composed by Acrisols soil
type, which indicates a high susceptibility to water erosion in the areas.
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Fıgure 11. Comparison between the observed and estimated sediment yields in
the study area.
The under-prediction or over-prediction limits for the EPM method
simulation are within 13 percent from the measured values and are considered as
the acceptable levels of accuracy for the simulations as reported by Pandey et al.
(2007) and Silva et al. (2012). The EPM method was also validated by comparing
the estimated sediment yield with the observed values as shown in Figure 11.
From this study, the potential soil erosion for Tapacurá catchment was found to
be 0.08 t ha ¹ yr ¹, however, values ranged between 0.05 t ha ¹ yr ¹ to 0.16 t ha ¹
yr-¹. It can be seen from the same figure that the points obtained by plotting the
estimated values against the observed values are not very close to 1:1 line
indicating that their differences can be significant. However, the best fit line
between the above data have satisfactory coefficient of determination of 0.80
and standard deviation of 0.05, which shows that they are closely related by a
straight line.
The differences between the predicted and observed sediment yields from
EPM method are reinforcement of the knowledge that the erosion predictions in
general contain large factors of error. Thus USLE can be successfully used for
estimation of sediment yield from Tapacurá catchment. The wide variation in
sediment yield is mainly due to the variation of factors mentioned previously.
Mean SDR value for basin was 13% by solving Eq. (5). Irvem et al. (2007) and
Globevnik et al. (2003) applied the same procedure for basins within different
scales, 23,000 km² and 91 km², respectively, and reported similar values to the
ones found in this study.
Figure 12 shows the magnitude and spatial distribution of potential soil
erosion in the Tapacurá catchment on a cell basis. Observation of the areas
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identified as high erosion potential zone, namely more than 3 t ha-¹ yr-¹, indicated
that they have already undergone severe erosion due to undulating topography
of basin and influence of land cover and geology. From this study, the potential
sediment yield total for basin was calculated to be 1.12 t ha ¹ yr ¹.
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Fıgure 12. Spatial distribution of sediment yield in the Tapacurá catchment.
Another important difference is related to the annual mean rainfall depth
in this basin if compared to other studies. The hydrological balance in this basin
is characterized by an annual precipitation range between 550 and 1,250 mm
with a well-defined rainy season between April and July. Spatial distribution of
soil loss and sediment yield with area for different land uses in the Tapacurá
catchment is given in Table 4. It can be observed that the majors land use in the
basin are Agriculture (38.2%), Livestock (31%), and Sugar cane (11.2%), with an
average annual soil loss estimated around of 0.35, 0.41 and 0.49 t ha-¹ yr-¹,
respectively. These land uses are very present and common in a large part of the
basin.
4. CONCLUSİONS
The present research was conducted in the Tapacurá catchment, located in
northeastern Brazil, in order to assess the applicability of the well-known EPM
method, remote sensing and GIS techniques for soil loss and sediment yield
prediction in the basin. The use of geoinformation techniques was very successful
in addressing the study objectives. Using these techniques, it was possible to
identify and mapping the erosion areas and classify the land cover types of the
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study area. The recent development on GIS and remote sensing technologies
permit a more accurate estimation of the EPM method factors. Therefore, this
study showed that remote sensing and hydrologic modeling could be useful
tools in the identification and analysis of soil loss and sediment yield in Tapacurá
catchment.
Table 4. Statistical analysis of Soil loss and sediment yield variation for different
land uses in the Tapacurá catchment.
Land use
Livestock
Agriculture
Rainforest
Capoeira
vegetation
Caatinga
vegetation
Sugar cane
Poutry farms
Urban area

147.08
180.71
23.43

30.6
37.6
4.9

Sediment Yield
Estimated
Average (t ha ¹ yr ¹)
0.41
2.00
0.35
2.32
1.79
0.24

6.25

1.3

5.22

0.83

8.09

1.7

10.91

2.28

52.67
37.85
12.51

10.9
7. 9
2.6

0.49
1.08
1.15

0.86
1.53
0.25

Percent
Area (km²)
area

Soil Loss Estimated

Factors as land cover, erosion degree and geology are important to control
the runoff and, consequently, the erosion process. The results suggest a SDR
around 13%, soil loss 14.08 t ha-¹ yr-¹ and estimation of sediment yield as 0.08 t
ha-¹ yr-¹. Erosion mapping through EPM method showed to be a useful tool for
environmental monitoring and water resources management, which could
provide satisfactory results when jointly used.

192

Capítulo 11
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Todos os autores
ACEITUNO, P. On the functioning of the Southern Oscillation in the SouthAmerican sector 1. Surface climate. Monthly Weather Review, v.116, n.3,p.505524, 1988.
ACIESP. Glossário de ecologia. São Paulo: ACIESP, 2Ed., 1997. 352p. (Academia de
Ciências do Estado de São Paulo).
ADAMS, J. Vegetation-Climate Interaction. Chichester (UK): Springer-Praxis
Publishing, 2007. 232p.
AESA - Agência Executiva de Gestão das Águas do Estado da Paraíba. Geoportal,
Acervo de mapas. Disponível em: http://geo.aesa.pb.gov.br/Acesso 18 jul.
2013.
AGUIAR, A.P.D.; SHIMABUKURO, Y.E.; MASCARENHAS, N.D.A. Use of synthetic
bands derived from mixing models in the multispectral classification of remote
sensing images. International Journal of Remote Sensing, v.20, n.4, p.647-657,
1999.
AKINREMI, O. O.; McGINN, S.M.; BARR, A. G. Evaluation of the Palmer Drought
Index on the Canadian Praires. Journal of Climate, Boston, v.9, n.5, p. 897-905,
1996.
ALADOS, C.L.; PUEYO, Y.; GINER, M.L.; NAVARRO, T.; ESCOS, J.; BARROSO, F.;
CABEZUDO, B.; EMLEN, G.M. Quantitative characterization of the regressive
ecological succession by fractal analysis of plant spatial patterns. Ecological
Modelling, v.163, p.1-17, 2003.
AL-BAKRI, J. T.; TAYLOR, J. C. Application of NOAA AVHRR for monitoring
vegetation conditions and biomass in Jordan. Journal of Arid Environments, v.
54, n. 3, p. 579-593, 2003.
ALDAYA M. M.; HOEKSTRA, A. Y. The water needed for Italians to eat pasta and
pizza. Agricultural Systems, v. 103, pp. 351-360, 2010.
ALLEN, R. G.; PEREIRA, L. S.; SMITH, M. Crop evapotranspiration – Guidelines for
computing crop water requeriments. FAO Irrigation and Drainage Paper. no
56. FAO. Rome, Italy, 318 p. 1998.
193

ALLEN, R. G.; TASSUMI, M.; TREZZA, R.; Wright, J.L. Application of the SEBAL
methodology for estimating evapotranspiration and consumptive use of water
trough remote sensing. Parth II: Details on valodatiom with lysimeters and
applications to the Eastern Sanke River Plain of Idaho. IDWR-University of
Idaho, Submetted to the Raytheon Systems Company Earth Observation
System Data and Information system Project. 140 p. 2001.
Allen, R.G.; Bastiaanssen, W.; Waters, R.; Tasumi, M.; Trezza, R. Surface energy
balance algorithms for land (SEBAL). Idaho implementation – Advanced
Training and User’s Manual, 97p. 2002.
ALLEN, R.G.; TREZZA, R.; TASUMI, M. Surface energy balance algorithms for land.
Advance training and user’s manual, version 1.0. 2002. 98 p.
ALLEY, W. M. The Palmer drought severity index: Limitations and assumptions.
Journal of Climate and Applied Meteorology, Boston, v. 23, p.1100-1109, 1984.
ALMEIDA, H. A. de. Climate, water and sustainable development in the semi-arid
of northeastern Brazil. In: Sustainable water management in the tropics and
subtropics and case studies in Brazil, Unikaseel, Alemanha, v.3, p.271-298,
2012.
ALMEIDA, H. A. de; SILVA, L. Determinação das características hídricas da
microbacia de drenagem da barragem Vaca Brava. Revista Brasileira de
Agrometeorologia, v. 16, n. 1, p. 77-86, 2008.
ALVES, J. J. A. Geoecologia da Caatinga no semiárido do Nordeste brasileiro.
CLIMEP: Climatologia e Estudos da Paisagem, Rio Claro, v.2, n.1, p. 58-71,
2007.
ALVES, J. J. A.; ARAÚJO, M. A. de; NASCIMENTO, S. S. do. Degradação da caatinga:
uma investigação ecogeográfica. Revista Caatinga, v.22, n.3, p.126-135, 2009.
ANDRADE-LIMA, D. A. The Caatinga dominium. Rev. Bras. Bot. Rio de Janeiro, v.4,
n.1, p. 149-153, 1981.
ANTONELI, V.; THOMAZ, E. L. Caracterização do meio físico da bacia do Arroio
Boa Vista, Guamiranga-PR. Rev. Caminhos da Geografia, Uberlândia, v.8, n.21,
p. 46-58, 2007.
ARAÚJO, F.S. RODAL, M.J.N. BARBOSA, M.R.V. Análise das variações da
biodiversidade do Bioma Caatinga. Ministério do Meio Ambiente, DF. Brasília,
2005.
ASSIS, F.N.; MARTINS, S.R.; MENDEZ, M.E.G. Índice de severidade de seca de
Palmer no Rio Grande do Sul. In: Congresso Brasileiro de Agrometeorologia,
10, 1997, Piracicaba. Anais. Piracicaba: SBAGRO, p.383-385, 1997.
ATAÍDE, K.R.P. Determinação do saldo de radiação e radiação solar global com
produtos do sensor MODIS Terra e Aqua. 2006. 88 f. Dissertação (Mestrado
194

em Meteorologia) - Universidade Federal de Campina Grande, Campina
Grande, 2006.
AYENEW, T. Evapotranspiration estimation using thematic mapper spectral
satellite data in the Ethiopian rift and adjacent highlands. Journal of
Hydrology, v. 279, p. 83-93, 2003.
AZEVEDO, P. V. e SILVA, V. P. R. Índice de seca para microrregião do agreste da
Borborema no Estado da Paraíba. Revista Brasileira de Meteorologia, v.9, n.1,
p.66-72, 1994.
BALDOCCHI, D. D.; AMTHOR, J. S. Canopy Photosynthesis: History,
Measurements, and Models. In: ROY, J.; SAUGIER, B. MOONEY, H. A (Eds.).
Terrestrial Global Productivity. San Diego (USA): Academic Press, 2001. p. 9-31.
BARBOSA, H. A. Análise espaço temporal de índice de vegetação AVHRR/NOAA e
precipitação na região Nordeste do Brasil em 1982-85. Dissertação de
Mestrado. Divisão de Sensoriamento Remoto, Instituto Nacional de Pesquisas
Espaciais, São José dos Campos-SP, Brazil. 1998.
BARBOSA, H. A. Linking sustainable indices and climate variability in the State of
Ceará, Northeast Brazil. Book: The Future of Drylands, v.6, p.435-445, 2009.
BARBOSA, H. A., and ERTURK, A. G. Using multispectral SEVIRI radiances at the
top of deep convective storm as a powerful tool for short prediction in Brazil.
5th European Conference on Severe Storms, Stadtsala Bernlochner - Germany,
12-16 October, www.essl.org/ECSS/2009/preprints/007-7-barbosa.pdf, 2009.
BARBOSA, H., HUETE, A., BAETHGEN. A 20-year study of NDVI variability over the
Northeast region of Brazil. Journal of Arid Environments, v.67, p.288-307,
2006.
BARBOSA, H.A. Vegetation dynamics over the Northeast region of Brazil and their
connections with climate variability during the last two decades of the
twentieth century. Doctoral degree dissertation in Soil, Water, and
Environmental Science at the University of Arizona. Tucson, Arizona, 2004.
BARRA, T.S.; COSTA, J.M.N.; RAMANA RAO, T.V.; SEDIYAMA, G.C.; FERREIRA,
W.P.M. DANTAS NETO, F.S. Caracterização climatológica da severidade de
secas do Estado do Ceará – Brasil. Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e
Ambiental, v.6, n.2, p.266-272, 2002.
Barton, B. Murky waters? Corporate reporting on water risk: A benchmarking
study of 100 companies. Ceres, Boston, 2010.
Bastiaanssen, W. G. M. Regionalization of surface flux densities and moisture
indicators in composite terrain. Ph,D Thesis, Wageningen Agricultural
University, Wageningen, The Netherlands. 273p. 1995.
BASTIAANSSEN, W.G.M. SEBAL - Based sensible and latent heat fluxes in the
irrigated Gediz Basin, Turkey. Journal of Hydrology, v. 229, p. 87-100, 2000.
195

BASTIAANSSEN, W.G.M.; PELGRUM, H.; WANG, J.; MA, Y.; MORENO, J. F.;
ROERINK, G.J.; VAN DER WAL, T. A remote sensing surface energy balance
algorithm for land (SEBAL) 2. Validation. Journal of Hydrology, v. 212-213, p.
213-29, 1998.
BAZZAZ, F. A.; WILLIAMS, W. E. Atmospheric CO 2 concentrations within a mixed
forest: implications for seedling growth. Ecology, v. 72, n. 1, p. 12–16, 1991.
BERNARDO, S., SOARES, A. A., MANTOVANI, E. C. Manual de irrigação. 7 ed.
Viçosa, MG: Ed. UFV, 611 p. 2005.
BESKOW S., MELLO C.R., NORTON L.D., CURİ N., VİOLA M.R., AVANZİ J.C. Soil
erosion prediction in the Grande River Basin, Brazil using distributed
modelling. Catena, v.79, n.1, p.49−59, 2009..
BHALME, H. N. & MOOLEY, D. A. Large-scale drought/floods and monsoon
circulation. Mon. Wea. Rev., v.8, p.1197-1211, 1980.
BHATTARAI, R.; DUTTA, D. Estimation of Soil Erosion and Sediment Yield Using
GIS at Catchment Scale. Water Resources Management, v.21, n.10,
p.1635−1647, 2007.
BISPO P. C.; VALERIANO, M. M.; DUPLICH,T. M. Relação da vegetação de caatinga
com a condição geomorfométrica local. Revista Brasileira de Engenharia
Agrícola e Ambiental, v.14, n.5, p.523-530, 2010.
BLAIN G. C. e BRUNINI O. Análise da escola temporal de monitoramento das
secas agrícolas e meteorológicas no estado de São Paulo. Revista Brasileira de
Meteorologia, v.22, n.2, p. 255-261, 2007.
BLAIN, G. C. Avaliação e adaptação do Índice de Severidade de Seca de Palmer
(PDSI) e do Índice Padronizado de Precipitação (SPI) as condições climáticas
do Estado de São Paulo. 2005. 120f. Dissertação (Mestrado em Agricultura
Tropical e Subtropical) – Instituto Agronômico, Campinas – SP.
BLAIN, G. C.; PEZZOPANE, J. R. M.; PEZZOPANE, J. E. M.; BONOMO, R. Índice
padronizado de precipitação aplicado às condições de seca no Estado do
Espírito Santo. Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental v.14,
n.10, p.1067–1073, 2010.
BRAGA, C. C.; de BRITO, J.I; SANSIGOLO, C.A e RAO, T.V.R. Tempo de Resposta da
Vegetação às Variabilidades Sazonais da Precipitação no Nordeste do Brasil.
Revista Brasileira de Agrometeorologia, v.11, n.1, p.149-157, 2003.
BRASIL. Brasília Decreto Nº 5995 DE 19 de Dezembro de 2006. Institui o Sistema
de Gestão do Projeto de Integração do Rio São Francisco com as Bacias
Hidrográficas do Nordeste Setentrional, e dá outras providências.
BRASIL. Ministério da Agricultura. Levantamento Exploratório e de
Reconhecimento dos Solos do Estado da Paraíba. Rio de Janeiro. Convênio
MA/CONTA/USAID/BRASIL, 1972 (Boletins DPFS-EPE-MA, 15 - Pedologia, 8).
196

BRASIL. Ministério do Meio Ambiente, Secretaria de Recursos Hídricos. Programa
de Ação Nacional de Combate à Desertificação e Mitigação dos Efeitos da
Seca – PAN-Brasil. Brasília-DF, 2005, 213p.
BRASIL. Ministério do Meio Ambiente. Plano diretor de recursos hídricos da Bacia
do Rio Paracatu. Brasília: PLANPAR, 1996. V.1, t. 1. CD-ROM.
BRIFFA, K.; JONES, P.; HULME, M. Summer moisture availability across Europe,
1892-1991: An analysis based on the Palmer drought severity index.
International Journal of Climatology, v.14, p.457-506, 1994.
BYUN, H. R.; WILHITE, D. A. Objective quantification of drought severity and
duration. Journal of Climate, v. 12, n. 9, p. 2747-2756, 1999.
CAMARGO, A. P.; SENTELHAS, P. C. Avaliação do desempenho de diferentes
métodos de estimativa da evapotranspiração potencial no estado de São
Paulo. Brasil. Revista Brasileira de Agrometeorologia, v.5, p.89-97, 1997.
CARVALHO, D. F. et al. Efeito da cobertura morta e do preparo do terreno nas
perdas de solo e água em um argissolo vermelhoamarelo. Engenharia na
Agricultura, v. 11, n. 1-4, p. 15-22, 2003.
CARVALHO, N. O. Guia de Práticas Sedimentométricas. Brasília: ANEEL, 2000.
116p.
CARVALHO, V. C. de; FREITAS, M. W. D. de. Mapeamento das paisagens em nível
de geosistema de três áreas representativas do bioma Caatinga. In: Simpósio
Brasileiro de Sensoriamento Remoto, 12, 2005, Goiânia. Anais.... Goiânia: INPE,
p.2087-2099, 2005.
CASTRO, P. T. A.; ALVES, J. M. P.; LANA, C. E. Análise morfométrica da bacia do Rio
do Tanque, MG, Brasil. Revista Escola de Minas, v. 54 n. 2, 2001.
CHAPAGAIN, A. K.; ORR, S. An improved water footprint methodology linking
global consumption to local water resources: a case of Spanish tomatoes.
Journal of Environmental Management, v.90, p.1219-1228, 2009.
CHAVES, I. B.; FRANCISCO, P. R. M.; CHAVES, H. G. C.; LIMA, E. R. V.; SILVA, B. B.
Umidade antecedente e índice de vegetação da diferença normalizada no
mapeamento da caatinga. Revista Brasileira de Geografia Física, (no prelo),
19p.
CHAVES, I. B.; SLACK, D. C.; GUERTIN, D. P.; LOPES, V. L. Estimativa da
erodibilidade e sua relação com outros atributos dos solos do Estado da
Paraíba. In: Reunião Brasileira de Manejo e Conservação do Solo e da Água,
15, 2004, Santa Maria. Anais...Santa Maria, 2004.
CHAVES, I. de B.; LOPES, V. L.; FFOLLIOTT, P. F.; PAES-SILVA, A. P. Uma
classificação morfo-estrutural para descrição e avaliação da biomassa da
vegetação da caatinga. Revista Caatinga, v.21, n.2, p.204-213, 2008.
197

CHAVES, I. de B; GUIMARÃES, A. P.; LIMA, E. R. V. de; FRANCISCO, P. R. M. Índices
espectrais e diagnóstico da degradação da caatinga na bacia hidrográfica do
açude Soledade, Paraíba-BR. In: Reunião Brasileira de Manejo e Conservação
do Solo e Água, 19, 2012, Lajes. Anais... Lajes: SBCS, 2012. CD Rom.
CHISTOFOLETTI, A. Geomorfologia. 2ªed. São Paulo. Edgard Blücher, 1980, p. 350.
COPPIN, P.; JONCKHEERE, I.; NACKAERTS, K.; MUYS, B.; LAMBIN, E. Digital change
detection methods in ecosystem monitoring: a review. International Journal of
Remote Sensing, v.25, n.9, p.1565-1596, 2004.
COSTA, T. C. C.; ACCIOLY, L. J. O.; OLIVEIRA, M. A. J.; BURGOS, N.; SILVA, F.H. B. B.
Phytomass mapping of the “Seridó Caatinga” vegetation by the plant area and
the Normalized Difference Vegetation Indices. Scientia Agricola, v. 59, n.4.
p.707-715, 2002.
COURA, S. M. C.; SHIMABUKURO, Y. E.; FREITAS, M. W. D. Aplicações da
Fitogeografia ao Mapeamento da Cobertura Vegetal em Escala Regional do
Estado de Minas Gerais com Uso de Geotecnologia. IN: TORRES, F. T. P.;
DAGNINO, R. S.; OLIVEIRA JR., A. (Orgs.). Contribuições Geográficas. Ubá:
Editora Geographica, 2009, 542p.
CPRM  Brazilian Geological Survey (2005) Projeto cadastro de fontes de
abastecimento por água subterrânea. Recife: CPRM/PRODEEM.
DALMAGO, G. A.; CUNHA, G. R.; SANTI, A.; PIRES, J. L. F.; SCHWEIG, E.
Produtividade primária líquida do ambiente natural – indicador de
sustentabilidade de sistemas de produção agrícola. Passo Fundo: Embrapa
Trigo,
2008.
(ISSN
1518-6512
–
Documentos
Online
100.
http://www.cnpt.embrapa.br/biblio/do/p_do100.htm).
DE ROO, A. P. J. Modeling runoff and sediment transport in catchments using GIS.
Hydrological Processes, v.12, n.6, p.905−922, 1998.
DE VENTE J., POESEN J. Predicting soil erosion and sediment yield at the basin
scale: Scale issues and semi−quantitative models. Earth−Science Reviews, v.71,
n.1, p.95−125, 2005.
DENARDIN, J. E. Erodibilidade do solo estimada por meio de parâmetros físicos e
químicos. Piracicaba. Tese (Doutorado). Escola Superior de Agricultura Luiz de
Queiroz (ESALQ), Universidade de São Paulo, 1990.
Desertwatch. DesertWatch Extention project. European Space Agency. Disponível
em: http://www.desertwatch.info/. Acesso em 12/12/2012.
DEYONG, Y.; WENQUAN, Z.; YAOZHONG, P. The role of atmospheric circulation
system playing in coupling relationship between spring NPP and precipitation
in East Asia area. Environmental Monitoring and Assessment, v.145, n.1-3,
p.135-143, 2008.
198

DUARTE, R. S. A seca de 1958: uma avaliação pelo ETENE. Fortaleza. Banco do
Nordeste; Recife: Fundação Joaquim Nabuco, 2002. 144p. (série Estudos sobre
as Secas do Nordeste; v.1)
DUARTE, R. S. Do desastre natural a calamidade publica; a seca de 1998-1999.
Fortaleza. Banco do Nordeste; Recife: Fundação Joaquim Nabuco, 2002. 200p.
(série Estudos sobre as Secas do Nordeste; v.5).
EMMANOULOUDİS D.A., CHRİSTOU O.P., FİLİPPİDİS E.I. Quantitative estimation of
degradation in the Aliakmon River Basin using GIS. IAHS Published, v.279,
p.234−240, 2003.
EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA. Centro Nacional de
Pesquisa de Solos. Sistema brasileiro de classificação de solos. Rio de Janeiro,
1999. 412p
FAHEY, T. J.; KNAPP, A. K. Primary Production: Guiding Principles and Standards
for Measurement. In: _____. (Eds.). Principles and Standards for Measuring
Primary Production. New York (USA): Oxford University Press, 2007. p. 3-11.
FARAGO, T., KOZMA, E., NEMES, C. Drought índices in meteorology. Idojaras,
Budapest, v. 93, p.9–17, 1989.
FEITOSA, J. R. P.; COSTA FILHO, J. F. da; SILVA, B. B. da. Avaliação de índices de
vegetação em área irrigada do sub-médio São Francisco, Petrolina-PE, a partir
de imagens do satélite LANDSAT 5–TM. In: Congresso Brasileiro de
Meteorologia, 18, 2004, Fortaleza. Anais... Fortaleza, 2004.
FENG, K.; SIU, Y. L.; GUAN, D.; HUBACEK, K. Assessing regional virtual water flows
and water footprints in the Yellow River Basin, China: A consumption based
approach. Applied Geography, v.32, p.691-701, 2011.
FENG, X.; LIU, G.; CHEN, J. M.; LIU, J.; JU, W. M.; SUN, R.; ZHOU, W. Net primary
productivity of China`s terrestrial ecosystems from a process model driven by
remote sensing. Journal of Environmental Management, v.85, n.3, p.563-573,
2007.
FERNANDES, D. S.; HEINEMANN, A. B.; DA PAZ, R. L.; AMORIM, A. O.; CARDOSO,
A. S. Índices para a quantificação da seca. Santo Antônio de Goiás: Embrapa
Arroz e Feijão- (Documentos / Embrapa Arroz e Feijão, ISSN 1678-9644; 244),
48 p., 2009.
FERNANDES, D. S.; HEINEMANN, A. B.; Paz, R. L. F.; Amorim, A. O. Desempenho de
índices quantitativos de seca na estimativa da produtividade de arroz de
terras altas. Pesquisa Agropecuária Brasileira, v.45, n.8, p.771-779, 2010.
FRANCELINO, M. R.; FERNANDES FILHO, E. I.; RESENDE, M.; LEITE, H. G.
Contribuição da Caatinga na sustentabilidade de projetos de assentamentos
no Sertão Norte-Rio-Grandense. Revista Árvore, v.27, n.1, p.79-86, 2003.
199

FRANCISCO, P. R. M. Classificação e mapeamento das terras para mecanização do
Estado da Paraíba utilizando sistemas de informações geográficas. 122f.
Dissertação (Manejo de Solo e Água). Centro de Ciências Agrárias,
Universidade Federal da Paraíba. Areia, 2010.
FRANCISCO, P. R. M. Modelo de mapeamento da deterioração do Bioma
Caatinga da bacia hidrográfica do Rio Taperoá, PB. 97f. Tese (Doutorado em
Engenharia Agrícola). Centro de Tecnologia e Recursos Naturais, Universidade
Federal de Campina Grande, 2013.
FRANCISCO, P. R. M.; CHAVES, I. B.; LIMA, E. R. V.; BANDEIRA, M. M.; SILVA, B. B.
Mapeamento da caatinga com uso de geotecnologia e análise da umidade
antecedente em bacia hidrográfica. Revista Brasileira de Geografia Física, v.5,
n.3, p.676-693, 2012.
FREITAS, M. A. de S. Um sistema de suporte à decisão para o monitoramento de
secas meteorológicas em regiões semiáridas. Revista Tecnologia, p.84-95,
2005.
GAVRİLOVİC Z. The use of an empirical method (erosion potential method) for
calculating sediment production and transportation in unstudied or torrential
streams. Proceeding of the International Conference of River Regime, May
18−20, Wallingford, England, 411−422. 1988.
GLEICK, P. H. The changing water paradigm: a look at twenty-first century water
resources development. Water International, v. 25, pp.127-138, 2000.
GLOBEVNİK L., HOLJEVİC D., PETKOVSEK G., RUBİNİC J. Applicability of the
Gavrilovic method in erosion calculation using spatial data manipulation
techniques. IAHS Published, v.279, p.224−233, 2003.
GOMES, M. C. R. Efeito da irrigação suplementar na produtividade da cana-deaçúcar em Campos dos Goytacazes, RJ. Tese (Mestrado em Produção Vegetal)
- Campos dos Goytacazes - RJ, Universidade Estadual do Norte Fluminense UENF, 51p. 1999.
GOWARD, S. N.; TUCKER, C. J.; DYE, D. G. North American vegetation patterns
observed with the NOAA-7 advanced very high resolution radiometer. Plant
Ecology, v. 64, n.1, p.3-14, 1985.
GRACE, J. H. Role of forest biomes in the global carbon balance. In: GRIFFITHS, H.;
JARVIS, P. G. (Eds). The Carbon Balance of Forest Biomes. Edinburg: Taylor &
Francis, 2005. p. 19-47.
GUERRA, A, J. T. MARÇAL, M, S. Geomorfologia ambiental. Rio de Janeiro:
Bertrand Brasil, 2006. 196 p.
GUERRA, A. J. T.; SILVA, A. S.; BOTELHO, R. G. M. (Orgs.) Erosão e conservação dos
solos: conceitos, temas e aplicações. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1999, p.
19-290.
200

GUERRA, P. B. A civilização da Seca. Fortaleza, DNOCS. 1981. 324p.
GUIMARÃES, A. P. Dinâmica da resposta espectral da vegetação de caatinga na
bacia hidrográfica do açude Soledade, utilizando técnicas de sensoriamento
remoto. Dissertação (Mestrado). Universidade Federal da Paraíba. Areia, 2009.
GUTTMAN, G.B. Comparing the Palmer Drought Index and the “Standardized
Precipitation Index”. Journal of the American Water Resources, v.16, n.2,
p.113-121, 1998.
HAGHİZADEH A.; SHUİ L.T.; GODARZİ E. Forecasting sediment with erosion
potential method with emphasis on land use changes at basin. Electronic
Journal of Geotechnical Engineering, v.14, n.1, p.1−12, 2009.
HANTUSH, M.M.; KALIN, L. Uncertainty and sensitivity analysis of runoff and
sediment yield in a small agricultural watershed with Kineros−2. Hydrological
Science Journal, v.50, n.6, p.1151−1172, 2005.
HAVENS, A. V. Economic Impact of Drought on Water Systems in Passaic River
Basin, n. I, New Brunswick, New Jersey. Agricultural Experiment Station. 1969.
HAYES, M. J.; SVOBODA, M.D.; WILHITE, D.A.; VANYARKHO, O.V. Monitoring the
1996 drought using the Standardized Precipitation Index. Bulettin of the
American Meteorological Society, v.80, n.3, p.429-438, 1999.
HEIM JUNIOR, R. R. A review of twentieth: century drought indices used in the
United States. Bulletin of the American Meteorology Society, v.83, p.11491163, 2002.
HEMAKUMARA, H.M.; CHANDRAPALA, L.; MOENE, A.F. Evapotranspiration fluxes
over mixed vegetation areas measured from large aperture scintillometer.
Agricultural Water Management, v.58, p.109-122, 2003.
HOEKSTRA, A. Y. Virtual water trade: Proceedings of the International Expert
Meeting on Virtual Water Trade, Delft, The Netherlands, 12-13 December
2002, Value of Water Research, Report number.12, UNESCO-IHE, Delft, 2003.
HOEKSTRA, A. Y.; CHAPAGAIN, A. K. Globalization of water: sharing the Planet’s
freshwater resources. 1.ed. Oxford: Blackwell Publishing, pp. 232, 2008.
Hoekstra, A. Y.; Chapagain, A. K. Water footprints of nations: water use by people
as a function of their consumption pattern. Water Resources Management,
v.21, p.35-48, 2007.
HOEKSTRA, A. Y.; CHAPAGAIN, A. K.; ALDAYA, M. M.; MEKONNEN, M. M. The
water footprint assessment manual. London: Water Footprint Network, 1 ed.,
pp.224, 2011.
HOEKSTRA, A. Y.; CHAPAGAIN, A. K.; ALDAYA, M. M.; MEKONNEN, M. M. The
water footprint manual: State of the art. Enschede: Water Footprint Network,
1 ed., pp. 127, 2009.
201

HOEKSTRA, A. Y.; HUNG, P. Q. Globalization of water resources: international
virtual water flows in relation to crop trade. Global Environmental Change,
v.15, p.45-56, 2005.
HOEKSTRA, A., Water Neutral: Reducing and Offsetting the Impacts of Water
Footprints. UNESCO-IHE, Delft. 2008.
HOEKSTRA, A.Y. How sustainable is Europe’s water footprint? Water and
Wastewater International, v.26, p.24-26, 2011.
HOODA, R. S.; DYE, D. G. Estimating Carbon-fixation in India based on Remote
th
Sensing Data. 17 Proceeding Asian Conference of Remote Sensing, 1996.
Asian Association on Remote Sensing, Sri Lanka. Disponível em: http://www.aa-r-s.org/acrs/proceeding/ACRS1996/Papers/AGS96-2.htm. Acesso em 01/07/
2013.
HOODA, R. S.; DYE, D. G. Identification and mapping of irrigated vegetation using
NDVI - Climatilogical modeling. Proceeding Asian Conference of Remote
Sensing, 1995, Asian Association on Remote Sensing, Thailand. p.91-96, 1995.
HOOGENBOOM, G. Plant/Soil Interface and Climate Change: Carbon
Sequestration from the Production Perspective. In: BHATTI, J. S.; LAL, R.; APPS,
M. J.; PRICE, M. A. (Eds.) Climate Change and Managed Ecosystems. New York:
Taylor & Fancis, 2006. p. 93-126.
HRISSANTHOU, V. Estimate of sediment yield in a basin without sediment data.
Catena, v.64, n.4, p.333–347, 2005.
HUNT, E. R. Relationship between woody biomass and PAR conversion efficiency
for estimating net primary production from NDVI. International Journal of
Remote Sensing, v.15, p.1725-1730, 1994.
IMHOFF, M. L.; BOUNOUA, L.; RICKETTS, T.; LOUCKS, C.; HARRISS, R.; LAWRENCE,
W. T. Global patterns in human consumption of net primary production.
Nature, v.429, p.870-873, 2004.
Instituto Nacional de Gestão de Calamidades. Atlas para preparação e resposta
contra desastres na Bacia do Limpopo. Cidade do Cabo, 2003. 99 p. (Creda
Communications).
IRVEM A., TOPALOGLU F., UYGU V. Estimating spatial distribution of soil loss over
Seyhan River Basin in Turkey. Journal of Hydrology, v.336, n.1, p.30−37, 2007.
KAEK, T. The sensitivity of the Palmer Drought Severity Index and Palmer’s Zindex to their calibration coeffi cientes including potencial evapotranspiration.
Journal of Climate and Applied Meteorology, v.25, p.77-86, 1986.
KALIN, L., HANTUSH, M. H. Comparative assessment of two distributed watershed
models with application to a small watershed. Hydrological Processes, v.20,
n.11, p.2285−2307, 2006.
202

KARK, T.R.; KNIGHT, R.W. Atlas of Monthly Palmer Hydrological Drought Indices
(1931-1983) for the Contiguous United States. Historical Climatology Series 37, National Climatic Data Center, Asheville, North Carolina. 1985
KAZMIERCZAK, M. L. Índice de vegetação derivado do NOAA/AVHRR: análise da
sazonalidade da cobertura vegetal em região de clima semiárido (caatinga).
Fortaleza: FUNCEME, 1993. 106p.
KEYANTASH, J. DRACUP, J.A, The quantification of drought: An evaluation of
drought indices. Bulletim of the American Meteorological Society, v.83, n.8,
p.1167-1180, 2002.
KOBAYASHI, H; DYE, D. G. Atmospheric conditions for monitoring the long-term
vegetation dynamics Amazon using normalized difference vegetation index.
Remote Sensing of Environment, v.97, n.4, p.519-525, 2005.
KOREN, V., MOREDA, F., REED, S., SMITH, M., ZHANG, Z. Evaluation of a gridbased distributed hydrological model over a large area. IAHS Publication, 303,
p.47−56, 2006.
KOTHAVALA, Z. The duration and severity of drought over eastern Australia
simulated by a coupled ocean-atmosphere GCM with a transient increase in
CO2. Environmental Modelling and Software, New York, n.14, p.243-252, 1999.
KOUSKY, V. E. Frontal Influences on Northeast Brazil. Monthly Weather Review,
v.107, p.1140-1153, 1979.
LAGOUARDE, J. P., BRUNET, Y. A simple model for estimating the daily upward
long wave surface radiation flux from NOOAVHRR data. International Journal
of Remote Sensing, v.14, n.5, p.907-925, 1983.
LATUF, M.O. Mudanças no uso do solo e comportamento hidrológico nas bacias
do rio Preto e ribeirão Entre Ribeiros. 2007. 103 f. Dissertação (Mestrado em
Engenharia Agrícola) - Universidade Federal de Viçosa, Viçosa, 2007.
LAUENROTH, W. K.; SALA, O. E. Long-term forage production of a North
American shortgrass steppe. Ecological Applications, v.2, p.397–403, 1992.
LEPSCH, I F. Formação e Conservação do Solo. São Paulo; Oficina de Textos, 178p,
2002.
LEPSCH, I. F.; BELLINAZZI, J. R.; BERTOLINI, D.; ESPÍNDOLA, C. R. Manual para
levantamento utilitário do meio físico e classificação de terras no sistema de
capacidade de uso. Campinas: Sociedade Brasileira de Ciência do Solo, 1991.
175p.
LEUNING, R.; TUZET, A.; PERRIER, A. Stomata as Part of the Soil-Plant-Atmosphere
Continuum. In: MENCUCCINI, M.; GRACE, J. MONCRIEFF, J.; McNOUGHTON
(Eds). Forests at the Land-Atmosphere Interface. Cambridge: CABI Publishing,
2004. p. 9-28.
203

LIMA, E.P. Estimativa da evapotranspiração e do balanço hídrico a partir de
imagens de satélite de duas sub-bacias do Paracatu. 2010. 161 f. Tese
(Doutorado em Meteorologia Agrícola) - Universidade Federal de Viçosa,
Viçosa, 2010.
LIMA, E.P.; SEDIYAMA, G.C.; GLERIANI, J.M.; SOARES, V.P.; DELGADO, R.C.;
ANDRADE, R.G. Estimativa do balanço de radiação em áreas irrigadas
utilizando imagem do Landsat 5 - TM. In: SIMPÓSIO BRASILEIRO DE
SENSORIAMENTO REMOTO, 14., 2009, Natal. Anais... São José dos Campos:
Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, 2009. 1 CD-ROM.
LIMA, E.P.; SEDIYAMA, G.C.; SILVA, B.B.; GLERIANI, J.M.; SOARES, V.P. Seasonality
of net radiation in two sub-basins of Paracatu by the use of MODIS sensor
products. Engenharia Agrícola, v.32, n.6, p.1184-1196, 2012.
LIU, J.; SAVENIJE, H. G. Food consumption patterns and their effect on water
requirement in China. Hydrology and Earth System Sciences, v.12, p.887-898,
2008.
LOPES, H. L.; ACCIOLY, L. J. O; CANDEIAS, A. L. B.; SOBRAL, M. C. Análise de
índices de vegetação na bacia do rio Brígida, sertão do estado de
Pernambuco. In: Simpósio Brasileiro de Ciências Geodésicas e Tecnologias da
Geoinformação, 3, 2010, Recife. Anais... Recife, 2010. p.01-08.
MACEDO, M. J. H.; GUEDES, R. V. S.; SOUZA, F. A. S.; DANTAS, F. R. C. Análise do
índice padronizado de precipitação para o Estado da Paraíba, Brasil. AmbiÁgua, v. 5, n.1, p. 204-214, 2010.
MALDONADO, F. D. Análise por componentes principais (ACP) na caracterização
da dinâmica do uso da terra em área do semiárido brasileiro: Quixaba – PE,
Brasil. (INPE-7180-TD/680). 116p. Dissertação (Mestrado em Sensoriamento
Remoto) Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. São José dos Campos:
INPE, 1999.
MALDONADO, F. D. Desenvolvimento e avaliação de uma metodologia de
detecção de mudanças na cobertura vegetal do semiárido. 311p. Tese
(Doutorado em Sensoriamento Remoto). São José dos Campos: INPE, 2005.
MARINHO, C. F. C. E. Caracterização hídrica e morfométrica do alto curso da
bacia hidrográfica do rio Paraíba. Monografia (Especialização em
GeoAmbiência e Recursos Hídricos do Semiárido) – Universidade Estadual da
Paraíba, 67 fl, 2011.
MATALLO JR., H. “A desertificação no mundo e no Brasil.”. In: SCHENKEL, C. S. &
MATALLO JR., H. Desertificação. Brasília: UNESCO, 1999, p. 11.
MCKee, T. B.; DOESKEN, N. J.; KLEIST, J. Drought monitoring with multiple times
scales. In: Conference on Applied Climatology, 9, 1995, Boston. Proceedings…,
Boston: American Meteorological Society, p.233-236, 1995.
204

MCKee, T. B.; DOESKEN, N. J.; KLEIST, J. The relationship of drought frequency and
duration to the time scales. In: CONFERENCE ON APPLIED CLIMATOLOGY, 8.,
Anhaeim, CA. Proceedings. Boston: American Meteorological Society, p. 179184, 1993.
MCKEE, T.B.; DOESKEN, N.J. e KLEIST, J. Drought monitoring with multiple times
scales. In: Conference on applied climatology, 9, 1995, Boston. Proceedings
American Meteorological Society, Boston: REPRINTS, 1995. p.233-236, 1995.
MCNab, A.L.; Karl, T.R. Climate and droughts. In: Paulson, R. W.; Chase, E.B.;
Roberts, R.S.; Moody, D.W. (eds.) Compilers, national water summary 1988-89
Hydrologic events and floods and droughts. Reston, Virginia: U.S. Geological
Survey. 1991. p.89-98.
MEDINA, J.L.; CAMACHO, E.; RECA, J.; LÓPEZ, R.; ROLDÁN, J. Determination and
analysis of regional evapotranspiration in Southern Spain based on remote
sensing and GIS. Physics and Chemistry of the Earth, v.23, n.4, p.427-32, 1998.
MELO, A. S. Tavares de. Desertificação: Etimologia, Conceitos, Causas e
Indicadores. Rev. do UNIPÊ, João Pessoa: UNIPÊ, 2 (2):21-35, 1998.
MENDONÇA, J.C. Estimativa da evapotranspiração regional utilizando imagens
digitais orbitais na região Norte Fluminense, RJ. 2007. 145 f. Tese (Doutorado
em Produção Vegetal) - Universidade Estadual do Norte Fluminense, Campos
dos Goytacazes, 2007.
MENDONÇA, J.C., OLIVEIRA, V.P.S., ALVAREZ, O.H.N., CARVALHO, D., FAGUNDES,
L.F. (2002). Projeto de Revitalização dos Canais da Baixada Campista –
Relatório Final. Fundação Estadual Norte Fluminense – FENORTE. Campos dos
Goytacazes, RJ. 463 p.
MENESES, P. R.; NETTO, J. S. M. Sensoriamento remoto: reflectância dos alvos
naturais. Brasília. UnB, Planaltina: Embrapa Cerrados, 2001.
MI, Ministério da Integração Nacional. Nova delimitação do semiárido brasileiro.
Brasília, 2005 (a)
MIKA, J.; HORVATH, S. Z.; MAKRA, L.; DUNKEL, Z. The Palmer Drought Severity
Index (PDSI) as an indicator of soil moisture. Physics and Chemistry of the
Earth, v.30, p.223-230, 2005.
Ministério do Meio Ambiente (MMA), 2000. Desertificação. Report, Brasília-DF,
Brazil.
MOHAMED, M. A. A.; BABIKER, I. S.; CHEN, Z. M.; IKEDA, K.; OHTA, K.; KATO, K.
The role of climate variability in the inter-annual variation of terrestrial net
primary production (NPP). Science of the Total Environment, v.332, p.123-137,
2004.
MONTEITH, J. L. Climate and efficiency of crop production in Britain. Phil. Tran.
Royal Soc. London, v.8, n.281, p.277-294, 1977.
205

MONTEITH, J. L. Solar radiation and productivity in tropical ecosystems, Journal of
Applied Ecology, v. 9, p.747–766, 1972.
Morais, Y. C. B.; Santos, B. O.; Laurentino, M. L. S.; Silva, J. C. B.; Galvíncio, J. D.
Análise espaço-temporal e detecção de mudanças da cobertura vegetal no
município de Floresta,PE – Brasil, utilizando o NDVI. Anais XV Simpósio
Brasileiro de Sensoriamento Remoto – SBSR, Curitiba, PR, 2011, INPE p. 2128.
MORAN, M. S., JACKSON, R. D., RAYMOND L., GAY, L., SLATER, P. Mapping
surface energy balance components by combining Landsat Thematic Mapper
and groudbase meteorological data. Remote Sensing of Environment, n.30,
p.7-87, 1989.
MOREIRA, M. A. Fundamentos do sensoriamento remoto e metodologia de
aplicação. 2. ed. São José dos Campos, Viçosa: UFV, 2004. 307p.
MOREIRA, M. A. Fundamentos do sensoriamento remoto e metodologias de
aplicação. 3. ed. Viçosa: UFV, 2005. 320p.
MORID, S.; SMAKHTIN, V.; MOoghaddasi, M. Comparison of seven
meteorological indices for drought monitoring in Iran. International Journal of
Climatology, v.26, n.7, p.971–985, 2006.
MOURA, A. D.; SHUKLA, J. On the dynamics of droughts in northeast Brazil:
observations, theory and numerical experiments with a general circulation
model. Journal of Atmospheric Science, v.38, n.12, p.2653-2675. 1981.
MOYA, T. B.; ZISKA, L. H.; NAMUCO, O. S.; OLSZYK, D. Growth dynamics and
genotypic variations in tropical, field-grown paddy rice (Oryza sativa L.) in
response to increasing carbon dioxide and temperature. Global Change
Biology, v.4, p.657–66, 1998.
MYNENI, R. B., HALL, F. G., SELLERS, P. J., & MARSHAK, A. L. The interpretation of
spectral vegetation indexes. IEEE Transactions on Geoscience and Remote
Sensing, v.33, p.481–486, 1995.
MYNENI, R.B.; WILLIAMS, D.L. On the relationship between fAPAR and NDVI.
Remote Sensing of Environment, v.49, n.3, p.200-211, 1994.
NASCIMENTO, R. S. Estimativa da variabilidade da quantidade de carbono
absorvido pela caatinga. 2011, 98f. Tese (Doutorado em Meteorologia).
Programa de Pós-Graduação em Meteorologia, Universidade Federal de
Campina Grande.
NEWMAN, G.; ARTHUR, M. A.; MULLER, R. N. Above-and belowground Net
Primary Production in a temperate Mixed Deciduous Forest. Ecosystems, v.9,
p.317-329, 2006.
NICÁCIO, R.M. Evapotranspiração real e umidade do solo usando dados de
sensores orbitais e a metodologia SEBAL na bacia do rio São Francisco. 2008.
206

320 f. Tese (Doutorado em Ciências em Engenharia Civil) - Universidade
Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2008.
NIMER, E. Desertificação: Realidade ou Mito? Revista Brasileira de Geografia.
IBGE/RS. Ano 50. n 01 jan/mar 1988.
OLADIPO, E. O. A comparative performance analysis of the three meteorological
drought indexes. Journal of Climatology, v.5, p.655-654, 1985.
OLIVEIRA, L.M.M. Estimativa da evapotranspiração real por sensoriamento remoto
na bacia do rio Tapacurá-PE. 2012. 136 f. Tese (Doutorado em Tecnologia
Ambiental e Recursos Hídricos) - Universidade Federal de Pernambuco, Recife,
2012.
OLIVEIRA, W. M. de; CHAVES, I. de B.; LIMA, E. R. V. de. Índices espectrais de
vegetação de caatinga em um neossolo litólico do semiárido paraibano. In:
Simpósio Brasileiro de Sensoriamento Remoto,14, 2009, Natal. Anais... Natal:
INPE, 2009. p.2103-2110.
OLLINGER, S. V.; TREUHAFT, R. N.; BRASWELL, B. H.; ANDERSON, J. E.; MARTIN, M.
E.; SMITH, M.-L. The Role of Remote Sensing in the Study of Terrestrial Net
Primary Production. In: FAHEY, T. J.; KNAPP, A. K. Principles and Standards for
Measuring Primary Production. New York (USA): Oxford University Press, 2007.
p. 204-237.
OYAMA, M. D.; NOBRE, C. A. A new climate-vegetation equilibrium state for
tropical South America. Geophysical Research Letters, v.30, n.23, p.2199-2203,
2003.
PAES-SILVA, A. P.; CHAVES, I. B.; SAMPAIO, E. V. S. B. Cobertura vegetal da bacia
hidrográfica do Açude Namorado no cariri oriental paraibano. Agropecuária
Técnica, v.24, n.1, p.47-59, 2003.
PAIXÃO, F. E.; VALE, R. de M. C. do; LOBÃO, J. S. B. Mapeamento de áreas
susceptíveis à desertificação no nordeste da Bahia. In: Simpósio Brasileiro de
Sensoriamento Remoto, 15, 2009, Natal. Anais... Natal: INPE, 2009. p.41954200.
PALMER, W.C. Keeping track of crop moisture conditions, nationwide: the new
Crop Moisture Index. Weatherwise, v.21, p.156-161, 1968.
PALMER, W.C. Meteorological drought. Washington: U.S. Weather Bureau, 1965.
65p.
PAN-BRASIL. Programa Nacional de Combate à Desertificação e Mitigação dos
Efeitos da Seca. Brasília: Ministério do Meio Ambiente; Secretaria de Recursos
Hídricos, 2005.
PARAÍBA. Governo do Estado - Secretaria de Agricultura e Abastecimento – CEPA
– PB. Zoneamento Agropecuário do Estado da Paraíba. Relatório ZAP-B-D2146/1. UFPB-EletroConsult Ltda. Dez, 1978. 448p.
207

PARK, S.; FEDDEMA, J.J.; EGBERT, S.L. MODIS land surface temperature composite
data and their relationships with climatic water budget factors in the Central
Great Plains. International Journal of Remote Sensing, v.26, p.1127-1144, 2005.
PAULO, A. A., L. S. PEREIRA, e P. G. MATIAS: Analysis of local and regional

droughts in southern Portugal using the theory of runs and standardized
precipitation index. Tools for Drought Mitigation in Mediterranean Regions,
Kluwer, 55-78 pp., 2003.
PAULO, A. A., FERREIRA E., COELHO, C., PEREIRA, L. S. Drought Class Transition
Analysis Through Markov and Loglinear models, an Approach to Early
Warnings. Agricultural Water Management, p.59–81, 2005.
PAULO, A. A.: Metodologias de Caracterização e Previsão das Secas – Modelação
Espacial e Temporal, Doutoramento em Engenharia Agronómica, Univer.
Técnica de Lisboa – Instituto Superior de Agronomia, Lisboa, 2004.
PENMAN, H. L. The Physical bases of irrigation control. International Horticultural
Congress, 13. London: Royal Horticultural Society, 1953, p. 913-924.
PERRY,
C.
Efficient
irrigation;
inefficient
communication;
recommendations. Irrigation and Drainage, v.56, p.367-378, 2007.

flawed

PHILANDER, S. G. El Niño, La Niña, and Southern Oscillation. Londres: Academic
Press, 1990. 289p.
PIRES, V. Frequência e Intensidade de Fenómenos meteorológicos extremos
associados a precipitação. Dissertação para a obtenção do grau de Mestre em
Ciências e Engenharia da Terra, Lisboa, 2003, pp.98.
PONZONI, F. J.; SHIMABUKURO, Y. E. Sensoriamento remoto aplicado ao estudo
da vegetação. 1.ed. S. J. dos Campos: Parêntese. v.1, 2007. 135 p.
PRINCE, S. D.; GOWARD, S. N. Global primary production: a remote sensing
approach. Journal of Biogeography, v.22, p.815-835, 1995.
QIAOZHEN MU, M., KIMBALL, J. S., MCDOWELL, N. G. and STEVEN, W. A remotely
sensed global Terrestrial drought Severity index. A new global index uses
operational satellite remote sensing as primary inputs and enhances near realtime drought monitoring and mitigation efforts. American Meteorological
Society, p. 83-97, 2013.
RAMACHANDRA, RAO & PADMANABHAN, G. Analysis and modeling of palmer’s
drought index series. Journal of hydrology, v. 68, p.211-229, 1984.
REBOUÇAS, A. Água na região Nordeste: desperdício e escassez. Revista Estudos
Avançados, v.11, n.29, 1997.
REDMOND, K. T. The depiction of drought: a commentary. Bulletin of the
American Meteorological Society, v.83, p.1143–1147, 2002.
208

REED, S., KOREN, V., SMITH, M., ZHANG, Z., MOREDA, F., SEO, D.−J. Overall
distributed model intercomparison project results. Journal of Hydrology, v.298,
n.1, p.27−60, 2004.
RESENDE NETO, A. Sustentabilidade, água virtual e pegada hídrica: um estudo
exploratório no setor bioenergético. Dissertação (Mestrado em Engenharia de
produção). Porto Alegre: Universidade do Rio Grande do Sul, Porta Alegre, pp.
81, 2011.
RIZZINI, C. T. Tratado de Fitogeografia do Brasil. Rio de Janeiro: Âmbito Cultural
Edições Ltda. 1997, 747p.
ROCHA, J. S. M. da; KURTS, S. M. J. M. Manual de manejo integrado de bacias
hidrográficas. 4 ed. Santa Maria: UFSM/CCR, 2001. p. 13-120, 2001.
RODRIGUEZ, R.D.G. Metodologia para a estimativa das demandas e
disponibilidades hídricas: Estudo de caso da bacia do Paracatu. 2004. 94 f.
Dissertação (Mestrado em Engenharia Agrícola) - Universidade Federal de
Viçosa, Viçosa, 2004.
ROMAGUERA, M.; HOEKSTRA, A. Y.; SU, Z.; KROL, M. S.; SALAMA, M. S. Potencial
of using remote sensing techniques for global assessment of water footprint
of crops. Journal of Remote Sensing, v.2, p.1177-1196, 2010.
Rooy, M. P. van, 1965. A rainfall anomaly index independent of time and space.
Notes, v.14, 43pp.
ROSENDO, J. S. Índices de vegetação e monitoramento do uso do solo e
cobertura vegetal na bacia do rio Araguari – MG utilizando dados do sensor
MODIS. 152p. Dissertação (Mestrado em Geografia e Gestão do Território).
Universidade de Uberlândia, MG, Uberlândia, 2005.
ROY, J.; SAUGIER, B. Terrestrial Primary Production: Definitions and Milestones. In:
ROY, J.; SAUGIER, B. MOONEY, H. A (Eds.). Terrestrial Global Productivity. San
Diego (USA): Academic Press, 2001. p. 1-6.
RUIMY, A.; SAUGIER, B.; DEDIEU, G. Methodology for the estimation of terrestrial
net primary production from remotely sensed data. Journal of Geophysical
Research, v. 99, p.5263–5283, 1994.
SALA, O. E.; PARTON, W. J.; JOYCE, L. A.; LAUENROTH, W. K. Primary Production of
the Central Grassland region of the United States. Ecology, v.69, p.40-45, 1988.
SALAS, J.D.; FU, C.J.; CANCELLIERE, A.; DUSTIN, D.; BODE, D.; PINEDA, A.; VINCENT,
E. Characterizing the severity and risk of drought in the Poudre River,
Colorado. Journal of Water Resources Planning and Management , v.131,
p.383-393, 2005.
SALAZAR, L.; NOBRE, C.; OYAMA, M. Climate change consequences on the biome
distribution in tropical South America. Geophysical Research Letters, n. 34,
2007. Doi: 10.1029/2007GL029695.
209

SALESKA, S. R.; MILLER, S. D.; MATROSS, D. M.; GOULDEN, M. L.; WOFSY, S. C.; DA
ROCHA, H. R.; DE CAMARGO, P. B.; CRILL, P.; DAUBE, B. C.; DE FREITAS, H. C.;
HUTYRA, L.; KELLER, M.; KIRCHHOFF, V.; MENTON, M.; MUNGER, J. W.; PYLE, E.
H.; RICE, A. H.; SILVA, H. Carbon in Amazon Forests: Unexpected seasonal
fluxes and disturbance-induced losses. Science, v.302, p.1554–1557, 2003.
SAMPAIO, E. V. S. B.; RODAL, M. J. N. Fitofisionomias da Caatinga. In: J. M. C. Silva;
Tabarelli, M. (coord.). Workshop Avaliação e identificação de ações prioritárias
para a conservação, utilização sustentável e repartição de benefícios da
biodiversidade do bioma Caatinga. Petrolina, Pernambuco. 2000. Disponível
em www.biodiversitas.org.br./caatinga.
SANSIGOLO, C. A. Análise comparativa do desempenho dos índices de seca de
Palmer (ISSP) e da precipitação normalizada (SPI) em Piracicaba, SP (19172001). Rio de Janeiro-RJ. Revista Brasileira de Meteorologia, v.19, n.3, 237-242,
2004.
SANTOS C.A.G., SRİNİVASAN V.S., SUZUKİ K., WATANABE M. Application of an
optimization technique to a physically based erosion model. Hydrological
Processes, v.47, n.10, p.989−1003, 2003.
SANTOS, C. A. C., BRITO, J. I. B. Análise dos índices de extremos para o semi-árido
do Brasil e suas relações com TSM e IVDN. Revista Brasileira de Meteorologia,
v.22, n.3, p.303-312, 2007.
SANTOS, R. M. N. & PEREIRA, A. R. Índice de Severidade de Seca de Palmer para
região Oeste do Estado de São Paulo. Revista Brasileira de Agrometeorologia;
v.1, p.139-145, 1999.
SAUGIER, B. Vegetação e Atmosfera. Lisboa: Instituto Piaget, 1996. 143p.
SCHUCKNECHT, A.; ERASMI, S.; NIEMEYER, I.; MATSCHULLAT, J. Assessing
vegetation variability and trends in north-eastern Brazil using AVHRR and
MODIS NDVI time series. European Journal of Remote Sensing, v.46, p.40-59,
2013.
SHALLCROSS, D. E.; WANG, K.-Y.; DIMMER, C. Biogeochemical Cycles and
Residence Times. In: HEWITT, C.; JACKSON, A. V. (Ed.). Handbook of
Atmospheric Science: Principles and applications. Malden (USA): Blackwell
Publishing, 2003. p. 90-123.
SHIKLOMANOV, I. A. Appraisal and Assessment of word water resources. Water
International, v.25, p.11-32, 2000.
SİLVA R.M., SANTOS C.A.G., SİLVA L.P. Evaluation of soil loss in Guaraíra basin by
GIS and remote sensing based model. Journal of Urban Environmental
Engineering, v.1, n.2, p.44−52, 2007.
SILVA, A. M.; SCHULZ, H. E., CAMARGO, P. B. Erosão e hidrossedimentologia em
bacias hidrográficas. São Carlos: RIMA, 2004, 140p
210

SILVA, A. O. Aplicação do índice de seca na caracterização da seca no Estado do
Ceará. Tese de Doutorado em Recursos Naturais, Programa de Pós-Graduação
em Recursos Naturais – PPGRN/CTRN/UFCG, 2011, 123p.
SILVA, A.; SANTO, F.; PIRES, V. A seca em Portugal: prevenção, monitorização e
mitigação.
2005.
Disponível
em:
<http://pandaigeo.pt/pancd/pdfs/
seca2005/FatimaEspiritoSanto.pdf>. Acesso em: janeiro de 2009.
SILVA, B. B.; LOPES, G. M.; AZEVEDO, P. V. Determinação do albedo de áreas
irrigadas com base em imagens LANDSAT 5-TM. Revista Brasileira de
Agrometeorologia, v.13, n.2, p.11-21, 2005.
SILVA, B. B.; MENDONÇA, R. R. O.; Araújo, S. T.; BEZERRA, B. G. Obtenção do
albedo e IVDN em áreas heterogêneas do estado do Ceará com imagens TM Landsat 5 e algoritmo SEBAL/METRIC. In: Simpósio Brasileiro de
Sensoriamento Remoto, 14, 2009, Natal, Anais...Natal, INPE, p.475-482. 2009.
SILVA, B.B. da; BEZERRA, M.V.C. Determinação dos fluxos de calor sensível e
latente na superfície utilizando imagens TM - Landsat 5. Revista Brasileira de
Agrometeorologia, v.14, n.2, p.174-186, 2006.
SILVA, R. M. A. Entre o combate à seca e a convivência com o semiárido: políticas
públicas e transição paradigmática. Revista Econômica do Nordeste, v.38, n.3,
p.466-485, 2007.
SILVA, R. M., SANTOS, C. A. G., SILVA, L. P. Integration of GIS and Remote Sensing
for estimation of soil loss and prioritization of critical sub-catchments: a case
study of Tapacurá catchment. Natural Hazards, v.62, n.3, p.953−970, 2012.
SILVA, V. P. R.; MARACAJÁ, K. F. B.; ARAÚJO, L. El.; DANTAS NETO, J.; ALEIXO, D.
O., CAMPOS, J. H. B. Pegada hídrica de indivíduos com diferentes hábitos
alimentares. Revista Ambi-Água, v.8, n.1, p.250-262, 2013.
SILVA, V. P. R.; SOUSA, F. S. S.; CAVALCANTI, E. P.; SOUZA, E. P.; SILVA, B. B.
Teleconnections Between Sea-Surface Temperature Anomalies And Air
Temperature In Northeast Brazil. Journal of Atmospheric And Solar-Terrestrial
Physics, v. 68, p.781–792, 2006.
SOUZA, A.; ALBUQUERQUE, B. F. C.; LOPES, T. C. S. P. L. Um estudo do Índice de
Bhalme e Mooley – IBM (BHALME e MOOLEY, 1980); Índice de Anomalia de
Chuva – IAC (ROOY, 1965) para o estado de Mato Grosso do Sul. In: XI
Congresso Brasileiro de Meteorologia – Rio de Janeiro. p. 1250-1258. Anais,...,
Rio de Janeiro, 2000.
SUASSUNA, J. O Processo de Salinização das Águas Superficiais e Subterrâneas
http://www.bvsde.paho.org/eswww/
do
Nordeste.
Publicado
em
fulltext/recuhidr /processo/processo.html. Acessado em 24 de março de 2009.

211

TANGESTANİ M.H. Comparison of EPM and PSIAC models in GIS for erosion and
sediment yield assessment in a semi−arid environment: Afzar River Basin, Fars
Province, Iran. Journal of Asian Earth Sciences, p.27, n.6, p.585−597, 2006.
TANGESTANİ M.H., MOORE F. Comparison of three principal component analysis
techniques to porphyry copper alteration mapping: a case study, Meiduk area,
Kerman, Iran. Canadian Journal of Remote Sensing, v.27, n.2, p.176−182, 2001.
THORNTHWAITE, C. W. An approach toward a rational classification of climate.
Geographical Review, v.38, p.55-94, 1948.
THORNTHWAITE, C. W. Atlas of climatic types in the United States. U.S.
Department of Agriculture/Forest Service: Miscel Publ., nº 421, 1941.
THORNTHWAITE, C. W.; MATHER, J. R. The water balance. Publications in
climatology. Laboratory of Climatology, v.8, 104p, 1955.
TIMMERMANS,
W.J.;
MEIJERINK,
A.M.J.
Remotely
sensed
actual
evapotranspiration: implications for groundwater management in Botswana.
International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation , v.1,
n.3-4, p.222-225, 1999.
TONKAZ, T. Spatial-temporal assessment of historical droughts using SPI with GIS
in GAP Region, Turkey. Journal of Applied Sciences, v.12, n.6, p.2565-2571,
2006.
TOOD, S.W.; HOFFER, R. M.; Milchunas, D.G. Biomass estimation on grazed and
ungrazed rangelands using spectral indices. International Journal of Remote
Sensing, v.19, n.3, p.427-438, 1998.
TREZZA, R. (2002) Evapotranspiration Using a Satellite-Based energy Balance with
Sandarized Ground Control. PhD Dissertation. Utah State University. Logan.
USA. 247p.
TSAKIRIS, G.; VAMGELIS, H. Towards a drought watch system based on Spatial
SPI. Water Resources Management, v.18, p.1-12, 2004.
UNITED NATIONS. Text of the United Nations Convention to Combat
Desertification. 2001. Disponível em <www.unccd.int/convention/text/
convention.php>. Acesso em 12 março de 2012.
VAN DER WERF, G. R.; RANDERSON, J. T.; GIGLIO, L.; COLLATZ, G. J.; KASIBHATA,
P. S.; ARELIANO JR, A. F. Interannual variability in global biomass burning
emissions from 1997 to 2004. Atmospheric Chemestry and Physics, v.6,
p.3423-3441, 2006.
VAN OEL, P. R.; MEKONNEN, M. M.; HOEKSTRA, A.Y. The external water footprint
of the Netherlands: Geographically-explicit quantification and impact
assessment. Ecological Economics, v.69, p.82-92, 2009.

212

VERMA, S.; KAMPMAN, D. A.; ZAAG, P. V.; HOEKSTRA, A. Y. Going against the
flow: a critical analysis of inter-state virtual water trade in the context of India’s
National river linking program. Physics and Chemistry of the Earth, v.34, p.261269, 2009.
VIGANÓ, H. A.; BORGES, E. F.; FRANCA-ROCHA, W. J S. Análise do desempenho
dos índices de vegetação NDVI e SAVI a partir de imagem Aster. In: Simpósio
Brasileiro de Sensoriamento Remoto, 15, 2011, Curitiba. Anais…Curitiba, INPE,
p.1828-1834, 2011.
WARING, R. H.; LANDSBERG, J. J.; WILLIAMS, M. Net primary production of
forests: a constant fraction of gross primary production? Tree Physiology, v.18,
p.129-134, 1998.
WATSON, R. T.; NOBLE, I. R. The global imperative and policy for carbon
sequestration. In: GRIFFITHS, H.; JARVIS, P. G. (Eds). The Carbon Balance of
Forest Biomes. Edinburg: Taylor & Francis, 2005. p. 1-17.
WILHITE, D. A. & GLANTZ, M.H. Understanding the drought phenomenon: The
role definations. In: Wilhite et al. Planning for drought toward a reduction of
societal vulnerability. Colorado: Westview, 1987. cap. 2, p. 11-14.
WILHITE, D. A. Drought as a natural hazard: Concepts and definitions. In Drought:
A Global Assessment, Wilhite, D. A. (ed.). Routledge, New York, vol. 1, p. 1-8,
2000.
WILHITE, D. A. Drought. In: HOLTON, J.A.; PYLE, C.; CURRY, J.A. (Ed.). Encyclopedia
of atmospheric science. New York: Elsevier, p. 650-658, 2003.
WILHITE, D. A.; BUCHANAN, M. Drought as hazard: Undestanting the natural and
social context. In: Drought and Water Crisis: Science, Technology, and
Management Issues, Wilhite, D. A. (ed.). CRC Press (Taylor and Francis), New
York, p. 3-29, 2005.
WILHITE, D. A.; KNUTSON, C. L. Drought management planning: Conditions for
success. Options Méditerranéennes, Series A, n.80. p.141-148, 2009.
WILHITE, G.; HOSKING, J. R. M.; WALLIS, J. R.; GUTTMAN, N. B. The National
Drought Atlas. Institute for Water Resources Report 94–NDS–4, U.S. Army
Corps of Engineers, 1994.
WILLMOT, C. J. Some comments on the evaluation of model performance.
Bulletin of the American Meteorological Society, v.63, n.11, p.1309-1313, 1982.
WINCHELL, M. F., JACKSON, S. H., WADLEY, A. M., SRINIVASAN, R. Extension and
validation of a geographic information system-based method for calculating
the Revised Universal Soil Loss Equation length-slope factor for erosion risk
assessments in large watersheds. Journal of Soil and Water Conservation, v.63,
n.1, p.105−111, 2008.

213

WISCHMEIER, W. H.; JOHNSON, C. B.; CROSS, B. W. A soil erodibility monograph
for farmland and construction sites. Journal of Soil and Water Conservation,
v.26, n.5, p.189-193, 1971.
WISCHMEIR, W. H.; SMITH, D. D. Predicting rainfall erosion losses – a guide to
conservation planning. USDA, Washington. 58p. 1978. (Agriculture Handbook
537).
XU, C.; LIU, M.; ANA, S.; CHENB, J. M.; YANA, P. Assessing the impact of
urbanization on regional net primary productivity in Jiangyin County, China.
Journal of Environmental Management, v.85, p.597–606, 2007.
Yu, Yang; Hubacek, K.; Feng, K. Guan, D. Assessing regional and global water
footprints for the UK. Ecological Economics, v.69, pp. 1140-1147, 2010.
ZHAO, X.; CHEN, B.; YANG, Z. F. National water footprint in an input–output
framework-A case study of China 2002. Ecological Modeling, v.220, p.245-253,
2009.
ZISKA, L. H.; BUNCE, J. A.; GOINS, E. W. Characterization of an urban-rural
CO2/temperature gradient and associated changes in initial plant productivity
during secondary succession. Oeocologia, v. 139, p. 454–458, 2004.

214

