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Enquanto não há interferência, esse periclitante equilíbrio entre flora e fauna 
e o meio hostil, vai se mantendo a duras penas. Mas vem o homem e ocupa 
a área; derruba e queima a cobertura vegetal, quebrando um dos elos da 
cadeia de condicionantes, e dá-se a ruptura do complexo; o solo foge 
perdendo a fertilidade, assoreando os rios; sua superfície resseca-se e 
impermeabiliza-se; a cobertura vegetal perde a pujança e degrada-se; a 
atmosfera desidrata-se e aquece-se, dificultando as precipitações; as 
reservas de água das profundidades do solo minguam, as fontes estancam-
se e os rios tornam-se intermitentes. E, por último, foge o homem 
(VASCONCELOS SOBRINHO, 1971, p. 9). 
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RESUMO 
 
 

A suscetibilidade natural do semiárido pernambucano ao processo de desertificação 
além de estar relacionado aos fatores abióticos tem estreita relação de 
correspondência à forma de uso inadequado dos recursos naturais. O objetivo do 
trabalho é avaliar a influência dos fatores físicos e humanos na configuração do 
processo de desertificação, tomando-se como área de estudo o município de 
Cabrobó, localizado no sertão de Pernambuco. Foram delineados alguns objetivos 
específicos: analisar a influência da semiaridez, tratar a participação das 
características edáficas, avaliar o papel da retirada da cobertura vegetal, analisar a 
participação da pecuária, e analisar os impactos da irrigação/salinização. Alguns 
procedimentos foram adotados para se atingirem os objetivos, tais como 
levantamento das características edáficas; identificação de tendências na ocorrência 
de precipitações através da regressão linear; identificação de áreas desmatadas 
com a utilização de imagens do satélite Landsat 5-TM e de sistemas de informações 
geográficas disponíveis; utilização de um penetrômetro de cone; coleta de solo e 
análise da Condutividade Elétrica do extrato de saturação (CEes) e da Percentagem 
de Sódio Trocável (PST). Os resultados apontaram que a semiaridez é um dos 
fatores responsáveis pela suscetibilidade da área à desertificação, pois há 
irregularidade na distribuição anual das chuvas, concentração da precipitação em 
alguns meses, ou em alguns dias, elevadas temperaturas, altas taxas de 
evapotranspiração e déficit hídrico permanente. As classes de solo predominantes 
no município de Cabrobó apresentam um elevado grau de suscetibilidade à 
degradação. As áreas desmatadas e com agropecuária, apresentaram baixos 
índices de vegetação, elevados valores de albedo e de temperatura à superfície. Por 
outro lado, as áreas que preservam uma cobertura vegetal apresentaram valores 
elevados para o índice de vegetação e baixos para o albedo e a temperatura à 
superfície. A temperatura do solo em profundidade também apresentou os maiores 
valores em terreno exposto, sem cobertura vegetal. A quantidade de gado caprino, 
ovino e bovino existente em Cabrobó representa uma superlotação ou 
sobrepastoreio, situação em que não há disponibilidade de alimento para todos os 
animais, e, consequentemente, causa degradação. As técnicas de irrigação 
empregadas, por sulco e por inundação, no cultivo de cebola (Allium cepa L.) e arroz 
(Oryza sativa L.), sem a implantação de um sistema artificial de drenagem, dão 
origem a processo de salinização / sodificação, visto que os solos cultivados 
apresentaram os maiores valores de Condutividade Elétrica do extrato de saturação 
(CEes) e de Porcentagem de Sódio Trocável (PST). 
 
 
Palavras-chave : suscetibilidade climática, suscetibilidade edáfica, desmatamento, 
pecuária, salinização, semiárido brasileiro. 
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ABSTRACT 
  
 

The natural susceptibility of the semiarid of Pernambuco to the desertification 
process beyond to be related to abiotic factors has closely relation of correlation to 
the form of misuse natural resources. The objective of the work is to evaluate the 
influence of the human and physical factors in configuration of the desertification 
process, taking as a study area of the municipality Cabrobó, located in the interior of 
Pernambuco. Went outlined some specific goals: to analyze the influence of 
semiarid, to treat the participation of the edaphic characteristics, to evaluate the role 
of removal of the covering vegetable, to analyze of the cattle-raising and to analyze 
the impacts of the irrigation/salinization. Some procedures went adopted to 
themselves achieve the goals, such as the survey of the edaphic characteristics; 
identification of tendencies in the occurrence of precipitations through of the linear 
regression, identification of deforested areas using satellite images from Landsat-5 
TM and geographic information systems available, using a cone penetrometer, soil 
collection and analysis of Electrical Conductivity of saturation extract (ECse) and of 
the Exchangeable Sodium Percentage (ESP). The results showed that the semiarid 
is one of the factors responsible for susceptibility to desertification of the area, as 
there are irregularities in the distribution annual of the rainfall, concentration of the 
precipitation in some months, or days, high temperatures, high rates of 
evapotranspiration and hidric deficit permanent. The soil classes predominant in the 
city of Cabrobó have a high degree of susceptibility to the degradation. The 
deforested areas and with agriculture and cattle-raising, introduce rates low of 
vegetation, high values of albedo and of temperature to the surface. On the other 
hand, the areas that preserve a covering vegetable, showed high values for the index 
of vegetation and low for the albedo and the to surface temperature. The soil 
temperature in depth also showed higher values in exposed terrain, without covering 
vegetation. The amount of goats, sheep and cattle existing in Cabrobó represents an 
overcrowding or overgrazing, situation in which no there are food availability for all 
animals, and thus, cause degradation. The techniques used for irrigation, for furrow 
and for flood, in the cultivation of onion (Allium cepa L.) and rice (Oryza sativa L.), 
without the implantation of an artificial system of drainage, give origin to the 
salinization process/sodification, since the cultivated soils had higher values of 
Electrical Conductivity of saturation extract (ECse) and Exchangeable Sodium 
Percentage (ESP). 
 
Keywords: climate susceptibility, edaphic susceptibility, deforestation, cattle-raising, 
salinization, Brazilian semiarid region. 
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INTRODUÇÃO 
 
 

A desertificação, entendida como a degradação da terra nos ambientes 

áridos, semiáridos e subúmidos secos, é um problema que se faz presente em 

vários países, afetando boa parte da população mundial, sendo, por isso, tema de 

discussões no âmbito das Nações Unidas, requisitando-se cada vez mais estudos 

acerca desse fenômeno. 

O Brasil está envolvido no debate sobre o processo de desertificação desde o 

início das discussões. Em 2005 foi publicado o “Programa de Ação Nacional de 

Combate à Desertificação e Mitigação dos Efeitos da Seca” (BRASIL, 2005).  

Entre os estados brasileiros, Pernambuco se tornou pioneiro ao publicar, no 

ano de 2010, o “Programa de Ação Estadual de Pernambuco para o Combate à 

Desertificação e Mitigação dos Efeitos da Seca” (PERNAMBUCO, 2010). Os 

esforços de combate à desertificação trazem a necessidade de se conhecerem suas 

causas e consequências, informações extremamente necessárias aos gestores e 

tomadores de decisões, em se tratando de políticas ambientais e de planejamento 

para a convivência em ambientes suscetíveis à desertificação. 

Partindo-se da hipótese de que há uma suscetibilidade natural no semiárido 

pernambucano ao processo de desertificação, mas que esse processo é 

desencadeado a partir da ação antrópica, do uso inadequado dos recursos naturais, 

neste trabalho foi traçado o seguinte objetivo: avaliar a influência dos fatores físicos 

e humanos na configuração do processo de desertificação, tomando-se como área 

de estudo o município de Cabrobó, no sertão de Pernambuco.  

Para atingir esse objetivo geral, foram traçados alguns objetivos específicos, a 

saber: analisar a influência da semiaridez na desertificação; discutir a participação 

das características edáficas no processo de desertificação; analisar o papel da 

retirada da cobertura vegetal no processo de desertificação; analisar a participação 

da pecuária no processo de desertificação; e analisar os impactos da 

irrigação/salinização. 
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1 METODOLOGIA 

 

1.1 ÁREA DE ESTUDO 

 

O município de Cabrobó (Figura 1) está localizado na Mesorregião do São 

Francisco e na Microrregião de Petrolina, no Estado de Pernambuco. Está inserido 

nas folhas na escala 1:100.000 da SUDENE de Parnamirim, Salgueiro, Chorrochó e 

Santa Maria da Boa Vista. Possui uma área de, aproximadamente, 1.650 km² e sua 

sede situa-se a uma cota aproximada de 325 metros e coordenadas geográficas 

08º30’43’’S e 39º18’24’’WGr. 

 

Figura 1  – Localização do Município de Cabrobó no Estado de Pernambuco 

 

 

O Município situa-se em ambiente de clima semiárido quente do tipo BShw’ 

na classificação de Köppen, vegetação de caatinga, feições de relevo plano da 

depressão sertaneja com ocorrência de pequenos declives de até 3% e algumas 

poucas áreas com declividade acentuada que formam, por vezes, cristas bem 
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delimitadas. Os rios são intermitentes, exceto o São Francisco, que banha sua 

porção meridional.  

O município de Cabrobó juntamente com os municípios de Belém do São 

Francisco, Carnaubeira da Penha, Floresta e Itacuruba integra o Núcleo de 

Desertificação de Cabrobó (BRASIL. Ministério do Meio Ambiente, 2007), em meio à 

área semiárida do Estado de Pernambuco (Figura 2).  

 

Figura 2  – Núcleo de desertificação de Cabrobó em Pernambuco 

 

 

Além do núcleo de desertificação de Cabrobó, em Pernambuco, existem 

outras três áreas que o Ministério do Meio Ambiente do Brasil considera como 

núcleos de desertificação, a saber: Gilbués, no Piauí; Irauçuba, no Ceará; Seridó, no 

Rio Grande do Norte (BRASIL, 2007), como pode ser visualizado a partir da Figura 

3. 
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Figura 3  – Áreas suscetíveis e núcleos de desertificação no Brasil 
 

 

 

 

De acordo com o censo demográfico de 2010, a população do município de 

Cabrobó era de 30.883 habitantes, com 64,1% da sua população morando no meio 

urbano. A população urbana ultrapassou a rural somente a partir de 1991, em 

virtude de um rápido processo de urbanização como pode ser observado na Tabela 

1 e na Figura 4. 
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Tabela 1 – Distribuição da População Residente por situação de domicílio em Cabrobó 
 

ANOS 
POPULAÇÃO RESIDENTE GRAU DE 

URBANIZAÇÃO (%) Total Urbana Rural 
1970 19522 5805 13717 29,7 
1980 20863 7991 12872 38,3 
1991 23965 12905 11060 53,8 
2000 26741 15769 10972 59,0 
2010 30883 19811 11072 64,1 

Fonte: IBGE, Censos demográficos dos anos de 1970, 1980, 1991, 2000, 2010. 
 
 
Figura 4  – Evolução da população por situação de domicílio em Cabrobó 

 

 
 

 

Os dados apresentados na Tabela 1 e na Figura 4 demonstram que a 

população urbana e a população total do município estão crescendo a partir da 

década de 1970, enquanto que a população rural está em geral diminuindo.  

Na Tabela 2 pode-se verificar que a taxa média de crescimento anual da 

população urbana está bem acima da média de crescimento da população total. A 

população rural apresentou taxas de crescimento negativas nas décadas de 70, 80 e 

90 do século passado, apresentando uma taxa positiva, porém muito baixa, na 

primeira década do século atual. 

 

Tabela 2– Taxa média geométrica de crescimento anual da população residente por situação de 
domicílio em Cabrobó – 1970 / 2010  
 

SITUAÇÃO DE 
DOMICÍLIO 

TAXA MÉDIA GEOMÉTRICA DE CRESCIMENTO ANUAL DA POPULAÇÃO 
RESIDENTE (%) 

1970 / 1980 1980 / 1991 1991 / 2000 2000 / 2010 
Total 0,67 1,27 1,22 1,45 
Urbana 3,25 4,45 2,25 2,31 
Rural -0,63 -1,37 -0,09 0,09 
Fonte: IBGE, Censos demográficos dos anos de 1970, 1980, 1991, 2000, 2010. 
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A análise das Tabelas 1 e 2 permite inferir que ocorreu o fenômeno conhecido 

como êxodo rural neste município. O aumento da população urbana pode, ainda, 

estar relacionado com o seu crescimento econômico, atraindo pessoas de outros 

municípios. 

Mesmo sabendo que a população rural está diminuindo no município de 

Cabrobó, não se pode afirmar que este fenômeno está sendo provocado pelo 

processo de desertificação, pois essa migração campo-cidade pode ter ocorrido 

simplesmente em razão da cidade ter se tornado mais atrativa economicamente.  

A cidade de Cabrobó está crescendo nas direções norte, oeste e leste, exceto 

na direção Sul, pois nessa porção situam-se o rio São Francisco e a ilha de 

Assunção (uma reserva indígena); atravessando o rio chega-se ao Estado da Bahia. 

A grande concentração da população urbana deve ser entendida de forma absoluta 

e relativa, pois a densidade demográfica na cidade é de 2.641,5 hab./km², ao passo 

que o município como um todo apresenta uma densidade de 18,6 hab./km², de 

acordo com o censo demográfico de 20101.  

Apesar do grau de urbanização verificado em Cabrobó, mais da metade das 

pessoas ocupadas trabalha em atividades agropecuárias (Tabela 3). Isto indica que 

a maior parte da população procura residência no meio urbano, mas continua 

trabalhando no campo. 

 
 
Tabela 3 – Pessoas ocupadas, segundo as principais atividades econômicas em Cabrobó (ano de 
2000) 

 
Atividades econômicas Total (%) 
Agropecuária 5.249 51,8 
Comércio, reparação de veículos, objetos pessoais e domésticos 1.421 14,0 
Outras atividades 3.460 34,2 
Total 10.130 100,0 

Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2000 – Resultados da Amostra. 
 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Para o cálculo da densidade demográfica foi considerada como urbana uma área de 7,5 km², valor aproximado 
obtido através do arquivo vetorial disponibilizado em 
<ftp://geoftp.ibge.gov.br/mapas/malhas_digitais/setor_urbano_2007/PE/SHAPE_UTM_GEO_S69/>. Acesso em: 07 Jun. 
2011. 
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1.2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

1.2.1 Conceito de Desertificação 

 

Em 1977, em Nairóbi, Quênia, a Conferência das Nações Unidas sobre 

Desertificação, definiu este processo como sendo a diminuição ou destruição do 

potencial biológico da terra, o qual resulta em definitivo em condições de tipo 

desértico. A desertificação é um aspecto da deterioração generalizada dos 

ecossistemas sob as pressões combinadas de um clima adverso e flutuante e de 

uma exploração excessiva (RODRIGUES, 1992). 

Durante muito tempo se associou desertificação a um processo de formação 

de deserto. Vasconcelos Sobrinho (2002), por exemplo, afirmava que o semiárido 

brasileiro é um deserto em potencial, um deserto em formação, em função da 

ruptura do equilíbrio instável desse ambiente, rompimento provocado pelo homem 

considerando, assim, a ação humana como causa principal do processo. 

Duque (1980), ao avaliar os processos de degradação dos solos no NE e sua 

consequente perda da capacidade produtiva não emprega o termo ‘desertificação’ 

mas afirma, em razão da deterioração edáfica, que não haverá um deserto físico 

como o Saara, nem haverá diminuição de chuvas, mas sim a formação de um 

deserto econômico. 

Segundo Rodrigues (1992), a desertificação deve ser entendida como um 

fenômeno integrador de processos econômicos, sociais e naturais e/ou induzidos 

que destroem o equilíbrio do solo, da vegetação, do ar e da água, bem como a 

qualidade de vida humana, nas áreas sujeitas a uma aridez edáfica e/ou climática. 

Como causas mais frequentes da existência deste fenômeno, podem ser indicadas 

algumas atividades humanas: sobrepastoreio, irrigação, desmatamento, mineração e 

cultivo excessivo, além do sistema de propriedade da terra e da superpopulação. 

Reis (1988) afirma que o uso inadequado do suporte físico vai, aos poucos, 

dizimando a flora e a fauna, diminuindo a capacidade produtiva dos solos, exaurindo 

as nascentes e assoreando os mananciais, e que nos ambientes frágeis ou 

suscetíveis, o desgaste tende a se processar de modo mais acentuado, como é o 

caso dos ambientes com solos de alta erodibilidade e/ou com chuvas de alta 

erosividade, com relevo movimentado e/ou, ainda, com ventos de alta intensidade. O 

referido autor propõe a utilização “esterilização ambiental”, afirmando ser mais 
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adequada para traduzir a extinção da fauna, a devastação da flora e a perda 

progressiva da capacidade produtiva do solo. 

De acordo com Retallack (1990), desertificação é um processo de 

deterioração ambiental resultante do rompimento da estabilidade de uma paisagem, 

dando origem a eventos catastróficos de erosão de vertentes, denudação de solos 

cultiváveis, formação de campos de dunas, etc., que são fenômenos mais comuns 

em um deserto. A desertificação é frequentemente induzida pelo homem, mesmo em 

regiões de clima não desértico, através do uso inadequado do espaço físico, como 

parece ter ocorrido na Antiga Grécia. 

Segundo Matallo Júnior (2009) existe uma intensa discussão sobre as 

diferenças entre desertificação e desertização ou formação de desertos. Afirma, 

ainda, que os conceitos são absolutamente distintos. Deserto é o resultado da 

evolução climática e desertificação é o resultado do manejo inadequado dos 

recursos naturais nas zonas áridas. 

De acordo com o Artigo 1 da Convenção das Nações Unidas para o Combate 

à Desertificação (UNCCD), desertificação significa a degradação da terra nas zonas 

áridas, semiáridas e subúmidas secas, resultante de vários fatores, incluindo as 

atividades humanas e as variações climáticas (MATALLO JÚNIOR, 2009). 

Soares et al. (2010) afirmam que levando-se em conta as características 

fisiográficas da Região Nordeste do Brasil, bem como a forma de uso e ocupação do 

solo historicamente observada no semiárido brasileiro, acredita-se que há uma 

suscetibilidade natural dessa região ao processo desertificação, principalmente em 

função do clima e das classes de solo existentes, mas que as principais causas da 

desertificação estão atreladas à ação humana, em virtude do manejo inadequado 

dos seus recursos naturais. 

 

1.2.2 Panorama da Desertificação no Mundo 

 

Segundo Matallo Júnior (2001), as terras secas foram as primeiras áreas a 

serem povoadas da história, e que em muitas delas ergueram-se ricos impérios e 

majestosas civilizações, mas que no contexto da colonização europeia tornaram-se 

colônias e se mantiveram em escala de subsistência, com baixos níveis de 

tecnologia e capitalização. O significado disso foi o atraso tecnológico e um padrão 
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de exploração dos recursos naturais insustentável, o que deve ter contribuído para o 

desenvolvimento da desertificação em muitas áreas.  

De acordo com Adeel et al. (2005), a desertificação é observada em todos os 

continentes, exceto a Antártida. Este fenômeno ocorre nas terras secas do mundo 

todo e seus efeitos se experimentam em nível local, nacional, regional e mundial. As 

terras secas ocupam cerca de 41% da superfície terrestre, onde habitavam, no ano 

de 2000, mais de dois bilhões de habitantes – um terço da população mundial. 

Cerca de 70% das terras secas de todo o mundo (com exceção dos desertos 

hiperáridos) estão degradadas (UNCCD, 2011a). 

A desertificação tem seu máximo impacto na África, pois 2/3 do continente é 

constituído de desertos ou terras secas. Existem grandes extensões de terras secas 

sendo utilizadas para a agricultura e quase 3/4 destas já apresentou algum tipo de 

degradação (UNCCD, 2011b).  

A desertificação apresenta variadas formas ao longo de todo o continente 

asiático. Com sua superfície total de 4,3 bilhões de hectares, desde a costa do 

Mediterrâneo até a do Pacífico, a Ásia possui cerca de 1,7 bilhões de hectares de 

regiões áridas, semiáridas e subúmidas secas. Entre as terras degradadas estão as 

dunas da Síria, as vertentes montanhosas do Nepal e os altiplanos desmatados e 

altamente utilizados para o pastoreio no Laos. Levando-se em conta a quantidade 

total de pessoas atingidas pela desertificação, a Ásia é considerada o continente 

mais severamente afetado (UNCCD, 2011c). 

Ainda que sejam mais conhecidos pelas suas florestas pluviais, 1/4 da 

América Latina e Caribe é formado por desertos e terras secas (20.553.000 km²). Há 

desertos na costa do Pacífico que se estendem do sul do Equador ao Norte do 

Chile. Ao leste dos Andes se estende uma grande área seca, desde o Chaco 

paraguaio até a Patagônia argentina. No Nordeste do Brasil há uma região 

semiárida. Grandes áreas da Colômbia e Venezuela já se encontram degradadas. 

Os países do Caribe também apresentam terras secas, ao passo que a erosão é 

intensificada nas ilhas orientais caribenhas. A maior parte do México é formada por 

desertos e regiões semiáridas, sobretudo no norte (UNCCD, 2011d). 

A região situada ao norte do Mediterrâneo vem sendo colonizada e cultivada 

durante milênios, por diversas culturas e civilizações. Uma grande parte da região é 

semiárida e está submetida à secas periódicas e grande variabilidade pluvial, com 

ocorrência de chuvas intensas. Caracterizam-se por uma elevada densidade 
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demográfica, grandes concentrações industriais e uma agricultura intensiva. A 

degradação da terra nesta área está intimamente relacionada com práticas agrícolas 

mal conduzidas. O terreno fica salinizado, seco, estéril e se torna improdutivo como 

resposta a uma combinação de riscos naturais – secas, inundações, queimadas – e 

de atividades controladas pelo homem, em particular cultivo e pastoreio excessivos 

(UNCCD, 2011e). 

A degradação da terra e a seca afetam muitos países da Europa Central e 

Oriental, sendo a desertificação um problema tanto de países em desenvolvimento, 

quanto de países desenvolvidos (UNCCD, 2011f). 

Pamo (1998) em um estudo realizado para o norte do Camarões destacou 

que a construção da represa de Mega Dam (localizada na fronteira entre Camarões 

e Chade) intensificou a desertificação na região e trouxe sérios problemas para os 

pastores e os animais selvagens que se alimentam do pasto, de uma maneira geral. 

O nomadismo e a transumância são os dois sistemas de criação de gado 

encontrados nesta região, por já estarem adaptados às flutuações ambientais 

subsahelianas até a construção da barragem, quando o represamento das águas 

passou a impedir o alagamento das terras durante a estação seca, fazendo reduzir a 

pastagem natural, obrigando os pastores e os animais selvagens a desenvolver 

mecanismos de migração a grande distância. Embora esta estratégia de “fuga” 

sazonal tenha reduzido a mortalidade do gado e dos animais silvestres, ela afetou 

seriamente a economia dificultando o modo tradicional de vida dos pastores. 

Barth (1999) afirma que o problema da degradação da terra na Província 

Oriental da Arábia Saudita não é um fenômeno novo, mas tem se intensificado nos 

últimos anos e se tornado uma ameaça ao delicado ecossistema do deserto e 

também às áreas urbanas e industriais, devido ao grande movimento de areia. O 

maior problema apontado por este autor é a intensificação da atividade eólica em 

função da redução da diversidade e densidade de espécies vegetais. Nesta área, é 

comum encontrar raízes expostas, plantações “arrancadas” pelo vento e uma grande 

dinâmica da formação de dunas. Além disso, a deflação está modificando a estrutura 

interna das feições de relevo sedimentar conhecidas por “sabkhas”. 

Estudo realizado por Ram et al (1999) mostrou que no deserto de Thar, no 

Rajastão, Índia, ocorre um fato sociocultural que favorece o processo de 

desertificação. Foi identificado que as propriedades de terra são subdivididas num 

intervalo médio de 20 a 30 anos, devido à igualdade na partilha de herança, com 
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base nas leis de sucessão. A diminuição do tamanho das propriedades resultou 

numa queda na produção de cereais (cerca de 12%) e de grãos (cerca de 42%), o 

que promove o cultivo excessivo e o aumento das monoculturas, que por sua vez 

diminui a produtividade da terra, resultante da diminuição da fertilidade do solo. 

Segundo Manzano e Návar (2000), diferentes estágios de degradação do solo 

têm sido observados no nordeste do México, onde numerosos rebanhos de caprinos 

pastam na “Tamaulipan thornscrub” e muitas vezes ultrapassam a capacidade 

dessas pastagens. A pecuária nessas áreas é muito desorganizada e realizada de 

forma extensiva, principalmente nas grandes e mal administradas propriedades de 

terra (“ejidos”).  Alterações na composição de espécies de plantas, na cobertura de 

vegetação e compactação do solo foram identificadas como primeiras respostas do 

sobrepastoreio nesse ecossistema. 

Segundo Abahussain et al (2002), a região árabe apresenta como principal 

problema ambiental a desertificação. De acordo com os autores, além da 

problemática natural, como ocorrência de secas prolongadas e erosão pelo vento e 

pela água, a região enfrenta vários problemas socioculturais, como o desmatamento, 

o sobrepastoreio, a má gestão dos recursos hídricos, a poluição do solo e a 

agricultura moderna, que trouxe problemas de salinização em função da irrigação. É 

apontado como o maior responsável pela aceleração da desertificação o grande 

aumento da população e a urbanização, acompanhados por uma mudança no 

padrão de consumo e estilo de vida, que provocou uma demanda por alimento, 

forçando as terras agricultáveis à exaustão e a criação ao sobrepastoreio.  

Zhao et al (2005) identificaram que no interior da Mongólia, a criação de 

animais de grande porte em pastos sobre terreno arenoso, gerou compactação do 

solo devido ao pisoteio contínuo, e deixou manchas de solo exposto na pastagem, 

que no intervalo de cinco anos se transformaram em grandes áreas de solo 

desnudo. 

 

1.2.3 Desertificação no Brasil 

 

Vasconcelos Sobrinho (1982) apresentou um dos primeiros estudos sobre 

desertificação no país, selecionando, empiricamente, seis áreas piloto, onde 

existiam processos de degradação do solo e da cobertura vegetal, nos Estados do 

Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e Bahia. 
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Baseado nestes estudos, o Ministério do Meio Ambiente promoveu visitas a 

campo de um grupo de pesquisadores a essas áreas. Dentre elas, quatro foram 

caracterizadas como de alto risco à desertificação ficando conhecidas como Núcleos 

de Desertificação de Gilbués (PI), de Irauçuba (CE), do Seridó (RN e PB) e de 

Cabrobó (PE) (BRASIL, 2005; 2007). 

Nesses quatro núcleos foi constatado que o fator antropogênico para a 

intensa degradação, de uma maneira geral, foi a substituição da caatinga por 

práticas de agricultura, pecuária e retirada de madeira para a produção de lenha e 

carvão. Alguns fatores associados foram a mineração e a extração de argila de solos 

aluviais. Entretanto, sabe-se que o grau de impacto antropogênico nesses quatro 

núcleos é variável, pois as naturezas geomorfológica, pedológica e climática 

também são relevantes, muitas vezes distintas (BRASIL. Ministério do Meio 

Ambiente, 2007). 

 

1.2.3.1 Núcleo de Gilbués, Piauí 

 

O núcleo de Gilbués (PI) é formado pelos municípios de Gilbués e Monte 

Alegre do Piauí (BRASIL. Ministério do Meio Ambiente, 2007).  

Rodrigues (1992) afirma que a existência do núcleo de desertificação de 

Gilbués é consequência das atividades de mineração, pecuária extensiva e 

queimadas. A mineração do diamante foi a principal atividade econômica, atraindo 

grande contingente populacional e gerando exploração desordenada dos recursos. 

Com a queda da mineração, as áreas exploráveis foram ocupadas com grandes 

projetos agrícolas e com utilização da prática de queimadas e de mecanização 

pesada. 

Nestes municípios, há áreas com acentuado processo de erosão, exibindo 

fundas voçorocas, grandes depósitos de sedimentos arrastados pelas águas e 

extensas manchas de solo nu, principalmente nas áreas de encostas que se 

estendem da borda das grandes chapadas até as calhas dos rios. A erosão neste 

núcleo tem várias causas, mas a origem primeira é de natureza geológica (Sampaio 

et al, 2003). 

Sampaio, Araújo e Sampaio (2005) destacam que a presença de voçorocas é 

um indicador fácil de ser observado e é o traço mais marcante da desertificação em 

Gilbués. Neste núcleo, a grande extensão da área afetada (centenas de ha), a 
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profundidade atingida pelas voçorocas (até alguns metros) e a velocidade de sua 

formação (uma única estação de chuvas) não deixam dúvida quanto à importância 

da erosão. 

Sales (2003) afirmou que a extensão e a intensidade da degradação ali 

verificada são de impressionar, sobretudo ao se atravessar a região no período 

seco, maio a outubro, quando a erosão eólica predomina na mobilização do material, 

emprestando à paisagem fisionomia semelhante à de desertos, situação que 

compromete fortemente sua economia e seu meio ambiente. 

Segundo Sampaio et al (2003), as atividades humanas contribuem para o 

agravamento da erosão, mas de maneira menos marcante do que tem sido descrito 

na literatura de desertificação do núcleo, constituindo-se como atividade de maior 

impacto a pecuária, não pelo tráfego de animais em si, mas o corte ou roço dos 

arbustos do cerrado para aumento da vegetação herbácea, a queima das áreas para 

renovação das pastagens e o sobrepastoreio reduzem a cobertura vegetal, 

aumentando o risco de erosão. 

Galvão, Galvão e Shito (2003) afirmam que as atividades de sobrepastoreio, 

desenvolvidas nas áreas de solo exposto e de cobertura herbácea, na área nuclear 

de degradação do núcleo de desertificação de Gilbués, ao tempo em que atuam 

compactando o solo e promovendo a exaustão dos parcos recursos vegetais ainda 

existentes, são fortemente responsáveis pela intensificação dos níveis de 

degradação ambiental daquelas áreas.   

Ideia semelhante foi apresentada por Sales (2006), que considerou a pecuária 

como a atividade mais impactante na região, chamando atenção, ainda, para a 

mineração artesanal que se desenvolveu entre os anos de 1950 e 1970, que 

promoveu uma degradação pontual e o avanço da fronteira agrícola de grãos no 

final do século XX, que teria promovido o aumento da população e da pressão por 

recursos madeireiros, ampliando as áreas desmatadas. 

 

1.2.3.2 Núcleo de Irauçuba, Ceará 

 

O núcleo de Irauçuba (CE) é formado pelos municípios de Irauçuba, Sobral e 

Forquilha (BRASIL, 2007), área de colonização bastante antiga, desde o início do 

século XVIII que, segundo Sampaio et al (2003) vem sofrendo a continuada ação do 

homem, mas sua caracterização não se deve, no entanto, exclusivamente à ação 
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humana, de um modo geral, mas, particularmente, à classe predominante de solo da 

região, os Planossolos, que são caracterizados por uma camada superficial arenosa, 

geralmente de pequena profundidade, sobreposta a camadas muito argilosas, 

compactas e de baixa permeabilidade e difícil penetração pelas raízes, o que limita o 

crescimento das plantas e impõe restrição ao estabelecimento de espécies de maior 

porte. Assim, predomina a vegetação herbácea, que é, geralmente, usada como 

pastagem, na maior parte das vezes com lotação excessiva, o que leva ao consumo 

de toda a parte aérea da vegetação herbácea, deixando o solo descoberto e, por 

isso, mais propenso à erosão. 

Sales (2006) comunga, em parte, desta ideia, quando afirma que ao longo do 

tempo áreas de pastagens nativas vem sendo desmatadas para aumento da 

produção das forrageiras, não permitindo o desenvolvimento de uma vegetação de 

porte arbóreo e densa em virtude das condições de solo e clima.  

Sales e Oliveira (2006) complementam este entendimento quando afirmam 

que o sobrepastoreio nessas áreas desmatadas conduz a um alto nível de 

degradação da cobertura vegetal e dos solos. Não obstante, afirmam que é possível 

pensar que o manejo das áreas de pastagens nativas, aliado a um programa de 

gerenciamento dos recursos hídricos se constitui na principal alternativa para 

melhoria das condições de uso dessas terras e, sobretudo, na qualidade de vida da 

população local. 

Sá e Angelotti (2009) acrescentam que as principais causas da degradação 

ambiental nessa região são o desmatamento, práticas de queimada e ocupação 

desordenada do solo. Os autores fazem, ainda, um resgate histórico da monocultura 

algodoeira desenvolvida nas décadas de 1950 e 1960, responsável por um desgaste 

do solo, bem como dos desmatamentos ocorridos na década de 1970, quando a 

madeira foi usada indiscriminadamente para a produção de energia. 

Vieira, Carvalho e Alvalá (2009) em estudo realizado em Irauçuba, Ceará, 

identificaram que as diferentes classes de vegetação de caatinga, floresta perene e 

floresta decídua tiveram suas áreas reduzidas significativamente ao longo das 

décadas de 1970, 1980, 1990 e 2000, ao passo que as classes de agropecuária, 

solo nu, estradas e área urbana apresentaram um aumento também significativo no 

mesmo período, o que ilustra uma mudança no padrão do uso e ocupação do solo, o 

que muitas vezes acarreta degradação. 
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1.2.3.3 Núcleo do Seridó, Rio Grande do Norte e Paraíba 

 

O núcleo de Seridó (RN) é formado pelos municípios de Acari, Carnaúba dos 

Dantas, Cruzeta, Currais Novos, Equador, Ouro Branco, Santana do Seridó, Jardim 

do Seridó e Parelhas (BRASIL, 2007). Além dos citados pelo Ministério do Meio 

Ambiente do Brasil, deve-se destacar a porção paraibana constituída pelos 

municípios de Junco do Seridó, São Mamede, Várzea, São José do Sabugi e Santa 

Luzia (VASCONCELOS SOBRINO, 1982). 

Accioly et al (2001) identificaram que houve um aumento do albedo na região 

do Seridó, de 1994 a 1999, contribuindo para esse aumento a diminuição dos 

espelhos d’água, em função das secas de 1997 e 1999, além da exploração da 

lenha em áreas que no passado eram mantidas preservadas. 

Costa et al (2001; 2002), ao fazerem o mapeamento da fitomassa da caatinga 

no Seridó, identificaram que as maiores parcelas da área estudada representam 

área sem cobertura vegetal (28%) e caatinga aberta e semidensa (33%), enquanto 

que a menor parcela foi representada pela caatinga densa (3%), localizada no alto 

da serra das Queimadas, estoque lenhoso de baixa representatividade na área de 

estudo. 

Ao analisar a degradação ambiental no prolongamento do Seridó no Estado 

da Paraíba, Candido, Barbosa e Silva (2002) identificaram um alto índice de 

degradação, nas categorias grave e muito grave, chegando a quase 50% da área, 

cujos principais fatores da degradação foram identificados como o pastoreio e a 

mineração. 

Segundo Sampaio et al (2003) o principal impacto antrópico na região é a 

retirada da vegetação para lenha. Sá e Angelotti (2009) ratificam esse pensamento e 

complementam, afirmando que o desmatamento se destina a extração de lenha para 

alimentar os fornos das mais de 80 fábricas de cerâmicas que se espalham pela 

região. 

De acordo com Sales (2006), historicamente a área sempre teve a pecuária 

extensiva associada à agricultura de subsistência como principal atividade 

econômica. Posteriormente, com o surgimento da cultura algodoeira, a região atingiu 

seu apogeu econômico, levando a um grande adensamento populacional. A 

atividade mineradora, entre as décadas de 1930 e 1940, ainda que de forma 

pontual, tornou-se outro fator de forte impacto ambiental. Recentemente, a atividade 
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cerâmica é a que chama mais a atenção, não só pelo desmatamento, como também 

pela retirada da argila dos baixios, o que na visão de Sampaio et al (2003) deixa 

crateras imprestáveis para a agricultura, a menos que fosse feito um esforço 

planejado de preenchimento e nivelamento. 

Segundo Costa et al (2009), a pressão antrópica, pretérita e atual, mostra-se 

como causa potencial do processo de degradação do bioma caatinga no núcleo de 

desertificação do Seridó. Para as áreas mais degradadas, mesmo abandonadas 

após uso agrícola, são constatados processos de desertificação, com grande 

dificuldade de regeneração de espécies vegetais. 

 

1.2.3.4 Núcleo de Cabrobó, Pernambuco 

 

O núcleo de Cabrobó (PE) é formado pelos municípios de Belém do São 

Francisco, Cabrobó, Carnaubeira da Penha, Floresta e Itacuruba (BRASIL, 2007). 

Cordeiro e Mansefú (2001) e Chaves et al (2004) identificaram problemas de 

salinização na ilha de Assunção, no Município de Cabrobó – PE, principalmente nas 

áreas mais rebaixadas que apresentam uma drenagem limitada. 

Sampaio et al (2003) afirmam que dada a aridez e os solos rasos, a 

capacidade de suporte sempre foi limitada, o que fez a população se localizar em 

ilhas no rio São Francisco e nos poucos baixios mais férteis. A região apresentou um 

crescimento populacional a partir da expansão da pecuária, mas esse crescimento 

foi modesto até o advento da irrigação, por isso, historicamente a ação humana tem 

sido limitada e pontual. O principal problema apontado por este autores é a 

salinização, em função do cultivo continuado de cebola e alho, com irrigação e sem 

condições adequadas de drenagem. 

Segundo Sales (2006), ao mesmo tempo em que a atividade agrícola irrigada 

faz surgir áreas salinizadas, a pecuária extensiva tem levado ao sobrepastoreio, 

constituindo-se causas fundamentais da degradação. 

Sá, Sá e Silva (2006) apresentam uma escala de severidade da 

desertificação, segundo a qual possuem um grau severo aquelas áreas que 

sofreram desmatamento e estão ocupadas por atividade agropecuária, somando 

14,72% da área por eles delimitada. Ainda segundo esta escala, considera-se como 

grau acentuado de desertificação as áreas cobertas predominantemente por uma 

caatinga arbustiva, secundária, que foi alterada pela ação humana, principalmente 
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pela substituição por cultivos, área que soma 76,41%, totalizando 91,13% da área 

delimitada com grau acentuado e severo de degradação. 

Sá e Angelotti (2009) apontam, além do sobrepastoreio e da salinização – em 

função do manejo inadequado dos solos – o desmatamento como uma das 

principais causas da degradação no núcleo de desertificação de Cabrobó. 

A partir do processamento de informações geográficas e de observações de 

alguns parâmetros biofísicos com uso do sensoriamento remoto, Soares et al. (2010) 

afirmaram que as áreas mais preservadas do Município de Cabrobó – PE, em 

relação à cobertura vegetal, são as de maior altitude, que apresentaram altos 

valores para o índice de vegetação e baixos valores de albedo e temperatura à 

superfície, estando estas praticamente ausentes de atividades agropecuárias. As 

áreas desmatadas, que estão ocupadas predominantemente pelas atividades 

agropecuárias, apresentaram valores baixos para o índice de vegetação e altos para 

o albedo e a temperatura à superfície, ilustrando que a atividade humana é 

fundamental para a degradação na região, principalmente em função do 

desmatamento e das atividades agropecuárias. 

 

1.3 PRESSUPOSTOS TEÓRICO-METODOLÓGICOS 

 

Ao analisar o conceito de desertificação adotado no âmbito da UNCCD – 

degradação da terra nas regiões áridas, semiáridas e subúmidas secas, resultante 

de vários fatores, entre eles as variações climáticas e as atividades humanas – 

Matallo Júnior (2001) afirma que esse conceito é essencialmente transdisciplinar, 

não respeitando os limites das disciplinas tradicionais, o que força uma integração 

entre diferentes áreas e disciplinas científicas.  

Ainda segundo Matallo Júnior (2001), fazendo-se uma análise crítica do 

conceito de desertificação é possível identificar algumas fragilidades teóricas, dentre 

elas a amplitude conceitual. Além da questão das “causas diversas”, o autor aponta 

como sendo muito ampla a noção de degradação da terra, quando afirma que:  

 

A ideia de “degradação da terra” é ela mesma uma ideia complexa, com 
diferentes componentes. Esses componentes são: a) degradação de solos; 
b) degradação da vegetação; c) degradação dos recursos hídricos, e d) 
redução da qualidade de vida da população. Esses quatro componentes 
dizem respeito a “grandes áreas de conhecimentos: físicos, biológicos, 
hídricos e socioeconômicos” (MATALLO JÚNIOR, 2001, p. 24). 
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O estudo da desertificação exige, pois, uma visão que valorize a relação 

entre as diferentes partes integrantes do todo – o fenômeno –, a sua diversidade de 

causas e a sua ramificação em diferentes consequências ambientais, tanto no 

quadro natural quanto no quadro socioeconômico. 

Em vista disso, este trabalho se propôs a analisar o fenômeno da 

desertificação com uma visão integradora, apoiada em elementos da Teoria Geral 

dos Sistemas e da Teoria da Complexidade, numa “abordagem sistêmica” que já 

apresenta bons resultados nos estudos da Geografia (LIMBERGER, 2006) e que se 

configura como uma boa opção para o estudo da desertificação sob a ótica 

multidisciplinar dos estudos ambientais. 

 

1.4 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

1.4.1 Identificação de tendências na ocorrência de precipitação e de veranicos 

 

Os dados de precipitação pluviométrica diários foram obtidos junto ao 

Departamento de Ciências Atmosféricas da Universidade Federal de Campina 

Grande. Com a média histórica de precipitação e temperatura foram elaborados o 

climograma e o balanço hídrico para o município de Cabrobó. 

A curva de tendência na ocorrência de precipitações foi elaborada a partir do  

software RClimdex 2.9.0, desenvolvido pelos pesquisadores Xuebin Zhang e Feng 

Yang, do Serviço de Meteorologia do Canadá. Este software é de distribuição 

gratuita e está disponível na página da internet dos índices da ETCCDMI 

(ETCCTDI/CRD..., 2011). 

O RClimdex 2.9.0 fornece para cada índice dados estatísticos, tais como 

tendência linear calculada pelo método de mínimos quadrados, nível de significância 

estatística da tendência (valor p), coeficiente de determinação (r²) e erro padrão de 

estimativa, além dos gráficos das séries anuais (SANTOS e BRITO, 2007).  

Neste trabalho foi explorado, apenas, o índice de precipitação total anual 

(PRCPTOT), sendo consideradas como possíveis variações climáticas as situações 

em que o índice apresentou tendência linear, (positiva ou negativa) superior ao erro 

padrão de estimativa, e com boa significância estatística (p<0,1), sendo dada uma 
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atenção maior ainda àquelas tendências que apresentaram uma alta significância 

estatística (p<0,05), seguindo os critérios adotados por Santos e Brito (2007). 

 

1.4.2 Identificação da participação das característ icas edáficas no processo de 

degradação no município 

 

Foi elaborado, a priori, um mapa das classes de solo existentes no Município 

de Cabrobó – PE, a partir das informações contidas na base de dados do 

Zoneamento Agroecológico do Estado de Pernambuco (EMBRAPA SOLOS, 2001). 

 A posteriori, foi feito um levantamento bibliográfico acerca das características 

das classes de solo predominantes no município de Cabrobó. 

 

1.4.3 Identificação de áreas desmatadas e análise d o papel da retirada da 

cobertura vegetal no processo de Desertificação 

 

Foram utilizados alguns sistemas de informação geográfica, dentre eles, a 

base de dados fornecidos pelo Programa de Monitoramento dos Biomas Brasileiros 

(PROBIO) – Bioma Caatinga, do Ministério do Meio Ambiente, a malha municipal 

digital do IBGE, a base de dados do Zoneamento Agroecológico do Estado de 

Pernambuco, bem como os dados altimétricos do Shuttle Radar Topografic Mission 

(SRTM). 

Também foram utilizadas imagens da órbita/ponto 216/66 e 217/66 do 

Mapeador Temático do satélite Landsat 5, compostas por sete bandas espectrais, 

adquiridas gratuitamente através de acesso ao site do Instituto Nacional de 

Pesquisas Espaciais (INPE).  Para o mapeamento do período chuvoso da região 

foram utilizadas imagens da data de 05 de abril de 2007 (órbita/ponto 216/66), 

enquanto que para o período seco da região, foram analisadas as imagens dos dias 

15 e 24 de outubro de 2005, sendo a primeira da órbita e ponto 217/66 e a segunda, 

216/66, tendo sido necessário, portanto, fazer uma composição das diferentes 

imagens. 

 O processamento das imagens para a obtenção do Índice de Vegetação 

Ajustado aos efeitos do Solo (SAVI), da Temperatura à superfície e do Albedo 

planetário foi feito nas etapas descritas a seguir. 
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1.4.3.1 Calibração Radiométrica 

 

Consiste no cômputo da radiação espectral em cada banda (λi L), em que o 

número digital (ND) de cada pixel da imagem é convertido em radiância espectral 

monocromática. A equação utilizada é a proposta por Markham e Baker (1987): 

 

ND
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+=

 

 

em que a e b são as radiâncias espectrais mínimas e máximas (Wm−2sr −1µm−1 ), 

ND é a intensidade do pixel (numero inteiro compreendido entre 0 e 255) e i 

corresponde as bandas (1, 2, ... e 7) do satélite Landsat 5. 

 

1.4.3.2 Reflectância 

 

Esta pode ser definida como sendo a razão entre o fluxo de radiação refletida 

e o fluxo de radiação incidente que é obtida segundo a equação (Allen et al., 2002): 
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onde λi L é a radiância espectral de cada banda, λi k é a irradiância solar espectral 

de cada banda no topo da atmosfera (Wm−2 µm−1), Z é o ângulo zenital solar e r d 

é o quadrado da razão entre a distância média Terra-Sol (ro) e a distância Terra-Sol 

(r) em dado dia do ano (DSA). 

 

1.4.3.3 Índice de Vegetação Ajustado por Solo 

 

Heute (1988) propôs um índice de vegetação ajustado por solo (Soil adjusted 

Vegetation Index – SAVI) introduzindo um fator no Índice de Vegetação por 

Diferença Normalizada (NDVI) para incorporar o efeito da presença do solo, 

mantendo-se o valor do NDVI dentro de -1 a +1. Esse índice é calculado pela 

equação: 
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onde piv e pv corresponde respectivamente as bandas do infravermelho próximo e 

do vermelho e L é constante, cujo valor mais frequentemente usado é 0,5 (ACCIOLY 

et al., 2002; BOEGH; SOEGAARD; THOMSEN, 2002; SILVA; LOPES; AZEVEDO, 

2005). 

 

1.4.3.4 Albedo Planetário 

 

O albedo não corrigido é efetuado através da combinação linear das 

refletâncias monocromáticas, o que pode ser verificado na equação a seguir: 

 

αtoa = 0,293ρ1 + 0,274ρ2 + 0,233ρ3 + 0,157ρ4 + 0,033ρ5 + 0,011ρ7 

 

Onde, ρ1, ρ2,ρ3, ρ4,ρ5 eρ7 são albedos planetários das bandas 1, 2, 3, 4, 5, e 7. 

 

1.4.3.5 Temperatura à Superfície 

 

Para a obtenção da temperatura à superfície ( sT ) são utilizados a radiância 

espectral da banda termal λ,6L
 e a emissividade NBε  obtida a partir da equação: 

 

IAF0,00331.0,97εNB +=  (IAF: Índice de Área Foliar) 

 

Dessa forma, obtém-se a temperatura da superfície (K) pela seguinte expressão: 
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onde 1K 112 µmsrWm607,76 −−−=  e 2K K1260,56=  são constantes de calibração da 

banda termal do Landsat 5 –TM (Allen et al, 2002). 

 

1.4.3.6 Medições de temperatura do solo 
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 Foram feitas medições de temperatura de forma pontual em dois ambientes, 

um com o solo exposto e outro em área sombreada pela vegetação, utilizando-se 

um termômetro de solo. 

 As medições de temperatura a cada hora, das 7 às 18h, à superfície e em 

profundidade – 10 e 20cm. Também foram feitas medições de temperatura do ar nos 

dois ambientes. As medições foram realizadas tanto no período seco quanto no 

período chuvoso da região. 

 

1.4.4 Análise do grau de compactação do solo pelo p isoteio do gado em áreas 

de criatório 

 

Foi utilizado um penetrômetro de cone convencional do tipo Soil compaction 

tester – DICKEY-john, em áreas de criatório de gado para avaliar o nível de 

compactação do solo devido a essa atividade.  

O penetrômetro utilizado é constituído de uma haste com um cone na 

extremidade inferior. Na extremidade superior possui um dinamômetro para se fazer 

a leitura de força de resistência do solo à penetração ou registrá-la em gráfico 

(penetrógrafo), à medida que o operador força o conjunto contra o solo. 

 

1.4.5 Identificação de áreas salinizadas e verifica ção do grau de salinização em 

áreas onde se pratica a irrigação 

 

Após identificar áreas com características de salinização, mediante a visita 

aos locais onde se pratica irrigação, foram feitas coletas de solo com profundidade 

aproximada de 20 cm. Em alguns casos foi feita coleta de forma pontual, retirando-

se cerca de 1 kg de solo, porém, em outros casos adotou-se o processo de coleta 

em diagonal, numa área de 1 ha, fazendo-se 10 coletas de 1kg no sentido da 

diagonal do terreno, com espaçamento de vinte metros entre os pontos coletados. 

O solo coletado foi devidamente condicionado em saco plástico e conduzido 

ao Laboratório. de Geografia Ambiental (LAGEAM), do Núcleo de Estudos do Meio 

Ambiente (NEMA), UFPE, onde as amostras foram peneiradas e secadas em estufa 

a temperatura de 60ºC por cerca de 12 horas. Em seguida as amostras foram 

encaminhadas para o Instituto Agronômico de Pernambuco e o Laboratório de 
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Química do Solo, da Universidade Federal Rural de Pernambuco, para passarem 

pela análise da Condutividade Elétrica do extrato de saturação (CEes) e da 

Porcentagem de Sódio Trocável (PST), pelo método apresentado por Richards 

(1954).  

 

1.4.6 Fonte dos Sistemas de Informações Geográficas  e Imagens de Satélite 

Utilizadas 

 

• Na elaboração das Figuras 1 e 25, foram utilizadas informações da base de 

dados do IBGE, disponível para download em: 

<http://www.ibge.gov.br/home/download/geociencias.shtm>; 

• As Figuras 2, 3, 8, 9 e 17 foram elaboradas a partir de informações 

disponibilizadas pelo Ministério do Meio Ambiente do Brasil, adquiridas 

através da página < http://mapas.mma.gov.br/i3geo/datadownload.htm>; 

• A Figura 6 foi confeccionada mediante o uso de informações do Zoneamento 

Agroecológico do Estado de Pernambuco, o qual pode ser adquirido em: 

<http://www.uep.cnps.embrapa.br/zape/#>; 

• A Figura 10 foi elaborada a partir dos dados altimétricos de radar do Shuttle 

Radar Topografic Mission (SRTM), adquiridos em: 

<http://www.relevobr.cnpm.embrapa.br/download/index.htm>; 

• As Figuras 11, 12, 13, 14, 15 e 16 foram elaboradas a partir de imagens de 

satélite Landsat 5-TM, órbita/ponto 216/66 e 217/66, obtidas junto à página: 

<http://www.dgi.inpe.br/CDSR/>. 
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2 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

2.1 SUSCETIBILIDADE EM FUNÇÃO DO CLIMA 

 

O critério estabelecido para delimitação das áreas suscetíveis à 

desertificação (ASD) pela UNCCD foi o Índice de Aridez, elaborado por 

Thornthwaite, que é dado pela razão entre a precipitação (P) e a evapotranspiração 

potencial (ETP). De acordo com esse índice, quando a razão estiver entre 0,05 e 

0,20, o clima é considerado árido, entre 0,21 e 0,50, o clima é caracterizado como 

semiárido e, quando estiver entre 0,51 e 0,65, considera-se subúmido seco 

(BRASIL, 2007). 

A partir do balanço hídrico elaborado com as médias históricas de 

precipitação e temperatura do município de Cabrobó (Tabela 4) obtém-se o índice 

de aridez 0,312, o que classifica seu clima como semiárido e o enquadra, portanto, 

entre as ASD.  

 
Tabela 4 – Balanço Hídrico3 segundo Thornthwaite e Mather (1955) para o Município de Cabrobó 
 

 LOCAL: Cabrobó – PE     LAT.: 08º30’S     LONG.: 39º18’WGr. 
Capacidade de armazenamento do solo: 125 mm 

MÊS TºC 
ETP 
(mm) 

P 
(mm) 

P-ETP 
(mm) 

ARM 
(mm) 

ETR 
(mm) 

EXC 
(mm) 

DEF 
(mm) 

Jan 27,4 155 63 -92 0 63 0 92 
Fev 27,0 133 85 -48 0 85 0 48 
Mar 26,6 141 112 -29 0 112 0 29 
Abr 26,1 126 66 -60 0 66 0 60 
Mai 25,2 113 22 -91 0 22 0 91 
Jun 24,3 95 14 -81 0 14 0 81 
Jul 23,8 91 9 -82 0 9 0 82 
Ago 24,5 103 3 -100 0 3 0 100 
Set 26,1 127 4 -123 0 4 0 123 
Out 27,7 152 11 -141 0 11 0 141 
Nov 28,0 153 38 -115 0 38 0 115 
Dez 27,5 156 59 -97 0 59 0 97 
ANO 26,2 1545 486 -1059 0 486 0 1059 

 
 

                                                 
2 Dividindo-se a precipitação anual (P = 486) PELA evapotranspiração potencial anual (ETP = 1545) obtém-se o 
valor de 0,31. 
3 TºC = Temperatura em Graus Celsius; ETP = Evapotranspiração Potencial; P = Precipitação; ARM = 
armazenamento; ETR = Evapotranspiração real; EXC = Excedente hídrico; DEF = Déficit hídrico. 
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Observando-se a Tabela 4 podem ser identificadas algumas características 

da semiaridez que são responsáveis por tornar o ambiente suscetível ao processo 

de desertificação, a exemplo da irregular distribuição da precipitação, das elevadas 

temperaturas mensais, das altas taxas de evapotranspiração e do déficit hídrico 

permanente. 

A principal característica do semiárido brasileiro é a irregularidade espaço-

temporal da ocorrência de precipitações pluviométricas. Mesmo em anos regulares 

ou chuvosos, a distribuição das chuvas entre os meses é irregular como pode ser 

observado a partir do climograma do município de Cabrobó (Figura 5). 

 
 
Figura 5  – Climograma do município de Cabrobó 

 

 

Os valores de precipitação média histórica (Figura 6) evidenciam a 

concentração das chuvas no período de janeiro a abril, com as primeiras chuvas 

ocorrendo já em dezembro, enquanto que o longo período de maio a novembro é 

caracterizado pela estiagem. Dos 486 mm de precipitação média anual, 67% 

ocorrem nos quatro primeiros messes do ano. 
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Esse padrão de distribuição das chuvas apresenta uma alta variabilidade 

interanual, havendo anos bastante chuvosos e anos de seca, nos quais os períodos 

de estiagem se estendem de um ano para o outro.  

As temperaturas se mantem altas o ano inteiro, o que influencia a elevada 

evapotranspiração potencial (Tabela 4), que por sua vez é responsável pelo déficit 

hídrico em todos os meses do ano, mesmo nos meses mais chuvosos, a exemplo de 

março que supera a média de 100 mm. Toda água do solo tende a evaporar, 

inclusive a de irrigação, o que acelera os processos de salinização.  

Além dessa concentração mensal que representa uma má distribuição 

temporal das precipitações, dentro da própria estação chuvosa há uma 

irregularidade na ocorrência de chuvas, representada pelos veranicos, uma 

sequência de cinco ou mais dias secos dentro do período chuvoso (SOARES; 

NÓBREGA, 2009; 2010), que contribuem para a suscetibilidade à desertificação, 

pois na ocorrência de um veranico longo o solo ressequido fica mais vulnerável à 

erosão pluvial causada por eventos extremos de precipitação.  

Em meio às mudanças climáticas e ambientais que estão em curso, caso 

ocorra uma maior concentração das chuvas paralelamente a uma elevação das 

temperaturas no semiárido brasileiro, a suscetibilidade à desertificação do ponto de 

vista climático será potencializada.  Foi elaborada uma proposta de identificação de 

tendências na ocorrência de precipitações e de veranicos, porém, as séries 

históricas de pluviometria disponíveis para o município de Cabrobó apresentaram 

falta de dados e baixa significância estatística, o que também ocorreu com os dados 

de ponto de grade disponíveis para a região, fato que não permitiu a realização do 

estudo com confiança estatística. 

 

2.2 SUSCETIBILIDADE EM FUNÇÃO DO SOLO 

 

As classes de solo predominantes no município de Cabrobó (Figura 7) 

apresentam um elevado grau de suscetibilidade à degradação, seja em função da 

erosão ou da salinização, constituindo-se, portanto, um fator relevante no processo 

de desertificação. 

Na Tabela 5 são identificadas algumas unidades de mapeamento mais 

significativas, com os respectivos solos componentes. É importante ressaltar que o 

que está sendo representado na Figura 6 são unidades de mapeamento de solo, 
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onde há predominância de uma determinada classe, com ocorrência de outras em 

menor proporção, cujas nuances podem ser estabelecidas em função da 

declividade, da rocha de origem ou de outros aspectos ambientais.  

 

Figura 6  – Classes de solo predominantes em Cabrobó 
  

 
 
 
Tabela 5  – Principais unidades de mapeamento de solo no Município de Cabrobó 
  

Unidade de  
mapeamento SOLOS COMPONENTES PROPORÇÃO (%) 

NC12 

Luvissolo + Neossolo Litólico + Grupamento indiferenciado 
de Argissolo Amarelo e Vermelho-Amarelo + Grupamento 
indiferenciado de Argissolo Amarelo e Vermelho-Amarelo 
pedregoso (concrecionário e/ou não) 

40-20-20-20 

PS3 
Planossolo + Grupamento indiferenciado de Argissolo 
Amarelo e Vermelho-Amarelo + Neossolo Regolítico 

50-30-20 

PS6 Planossolo + Grupamento indiferenciado de Argissolo 
Amarelo e Vermelho-Amarelo + Neossolo Litólico 

50-25-25 

PS7 Planossolo + Neossolo Litólico + Luvissolo 45-30-25 
PS11 Planossolo + Neossolo Regolítico + Neossolo Litólico 50-30-20 
RE25 Neossolo Regolítico + Neossolo Litólico + Planossolo 50-25-25 

A11 
Neossolo Flúvico salino e/ou sódico + Neossolo Flúvico 
solódico e não solódico + Cambissolo 

40-30-30 

 
Fonte: EMBRAPA SOLOS. ZAPE Digital, 2001. 
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Os Planossolos são predominantes em aproximadamente 55% do município 

de Cabrobó, sendo encontrados em outras áreas do Sertão pernambucano assim 

como no Agreste. Correspondem acerca de 15% do território estadual (EMBRAPA 

SOLOS, 2001). São solos minerais imperfeitamente ou mal drenados, cuja 

característica distintiva é a presença de um horizonte B plânico, subjacente a um 

horizonte (A) ou (A+E) e de uma mudança textural abrupta (EMBRAPA SOLOS, 

2000). 

O horizonte B plânico é adensado, com teores elevados de argila dispersa e 

pode ser responsável pela retenção de lençol de água suspenso, de existência 

temporária, apresentando permeabilidade lenta ou muito lenta e cores acinzentadas 

ou escurecidas, podendo ou não possuir cores neutras de redução, com ou sem 

mosqueados (IBGE, 2007; EMBRAPA SOLOS, 2006). 

A baixa permeabilidade e a má drenagem apresentadas pelo horizonte B 

plânico, com a manutenção de um lençol freático suspenso durante o período 

chuvoso, tem como consequência natural o aumento dos teores de sais, com 

elevada saturação por sódio trocável, sendo, portanto, salinos naturalmente e 

extremamente suscetíveis à salinização quando cultivados, motivo pelo qual o uso 

mais comum destes solos é o de pastagem natural. Os problemas da drenagem e da 

concentração dos teores de sais foram responsáveis pela classificação das áreas de 

ocorrência deste solo como “pediplanos com problemas de drenagem e sais” 

(EMBRAPA SOLOS, 2001). 

A mudança textural abrupta é, por vezes, tão intensa, que se forma, no solo 

seco, uma superfície dita de fraturamento entre o horizonte Bt (plânico) e o 

suprajacente (OLIVEIRA; JACOMINE; CAMARGO, 1992).  O horizonte A, com 

textura arenosa, quando pouco espesso e desprotegido se torna muito suscetível a 

erosão, ficando na paisagem o horizonte B, endurecido, podendo apresentar 

ravinamento quando da presença de argila de atividade alta, mesmo em terrenos 

planos e suave-ondulados.  

Os Luvissolos constituem outra classe de solo que merece destaque quando 

se trata do processo de desertificação no município de Cabrobó, pois são 

predominantes em, pelo menos, 18% de sua área e apresentam características 

naturais que os tornam bastante suscetíveis à erosão, bem como à salinização. São 

solos minerais, eutróficos, não hidromórficos, bem a imperfeitamente drenados, que 

apresentam elevada soma de bases, tipicamente pouco profundos, com a presença 



 42

de um B textural subjacente a um horizonte A moderado, ou proeminente ou fraco, 

com argila de atividade alta e estrutura do tipo bloco com grau moderado ou forte, ou 

tipo prismático que se desfaz em blocos angulares e subangulares (PRADO, 2008).  

Possuem consistência muito dura a extremamente dura quando secos e 

firme quando úmidos. A presença acentuada de argila de atividade alta torna comum 

a existência de um caráter vértico. A transição para o horizonte B textural faz-se, 

geralmente, de forma abrupta e com textura argilosa, ocorrendo, com menos 

frequência, a média. (EMBRAPA SOLOS, 2000).Desenvolvem-se a partir de rochas 

ricas em minerais ferromagnesianos, com destaque para a biotita-xisto, e ocupam, 

geralmente, as áreas de relevo suave ondulado a plano, sob o domínio de condições 

semiáridas que oferece fortes limitações hídricas. 

O principal problema apresentado pelos Luvissolos diante do processo de 

desertificação está relacionado com a erosão e, consequentemente, perda de solo. 

A presença de argila expansiva e a existência de grande quantidade de seixos e 

calhaus na superfície e subsuperfície desta classe de solo podem dar origem a uma 

cascalheira conhecida por pavimento detrítico, ou pedimento desértico, que surge 

em áreas que sofreram desmatamento. A argila flocula na água e é facilmente 

carreada em solo desprotegido, restando o material pedregoso (Figura 7). 

 

Figura 7  – Aspecto de Luvissolo em processo de erosão, caracterizando um pedimento desértico, 
Município de Cabrobó 

 

 
Foto: Deivide Benicio Soares. 
Data: Março de 2011. 
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Quimicamente, os Luvissolos apresentam fertilidade natural alta, graças à 

quantidade de bases disponíveis na solução do solo, de onde as plantas retiram 

seus nutrientes. O caráter alcalino associado a pouca profundidade do solo dos 

horizontes A e B, muito próximos da rocha matriz, torna esse solo suscetíveis à 

salinização, que pode ser causada ou acelerada pela prática de irrigação. 

Além dos Planossolos e Luvissolos, merecem atenção os Neossolos 

Flúvicos, tendo em vista sua área de abrangência – cerca de 12% do município de 

Cabrobó – suas características naturais e os seus usos e manejo, principalmente 

nas ilhas do rio São Francisco, com destaque para a Ilha de Assunção.  

Os Neossolos Flúvicos são solos derivados de sedimentos aluviais com 

horizonte A assente sobre horizonte C constituído de camadas estratificadas, sem 

relação pedogenética entre si (EMBRAPA SOLOS, 2006), o que origina solos com 

natureza física e química muito variada. Possuem sequência de horizontes A-C, 

eventualmente com evidências de gleização face à proximidade dos cursos de água, 

e ao lençol freático, em geral a pequena profundidade, sendo suscetíveis a 

eventuais inundações (SHINZATO; CARVALHO; TEIXEIRA, 2008). 

São solos que podem ter horizonte A fraco, moderado, proeminente ou 

chernozênico, e as mais variadas texturas ao longo do perfil. Quimicamente não 

apresentam nenhuma especificidade, podendo ser tanto eutróficos como distróficos 

ou álicos. Os eutróficos podem ser vérticos, solódico, sódicos ou com carbonatos. A 

atividade da argila pode ser alta ou baixa (OLIVEIRA; JACOMINE; CAMARGO, 

1992). 

Em função da heterogeneidade de propriedades físicas e químicas, os 

Neossolos Flúvicos podem ser de alto, médio, e até mesmo de baixo potencial 

agrícola, dependendo dos fatores restritivos que os mesmos podem apresentar. As 

principais restrições são: riscos de inundação; níveis elevados de salinidade e, ou, 

sodicidade; e riscos de salinização. Vale salientar que Solos Aluviais não salinos 

podem se tornar salinizados em poucos anos se o uso com irrigação for mal 

conduzido (EMBRAPA SOLOS, 2000). 

Em Cabrobó, mais especificamente na Ilha de Assunção, onde se pratica 

irrigação por inundação ou sulco, foi encontrado terreno com sérios problemas de 

salinização, com a formação de crostas de sal na superfície, como será discutido 

mais adiante. 



 44

2.3 DESMATAMENTO 

 

Do total de 1.658 km² do município de Cabrobó, foi desmatada uma área de 

520 km² no período anterior a 2002, e 26 km² entre os anos de 2002 e 2008 

(BRASIL, 2010). Somando-se a área desmatada obtém-se o valor de 546 km², o que 

corresponde à aproximadamente 32,9% do município.  

O percentual de área desmatada no município de Cabrobó pode ser 

considerado pequeno se comparado com outras regiões, levantando dúvidas a 

respeito da existência ou não de problemas relacionados à desertificação. Porém, 

Sá, Sá e Silva (2006) identificaram que estas áreas desmatadas neste município 

apresentam um grau severo de degradação. A Figura 8 mostra as áreas 

desmatadas e a Figura 9 mostra as principais classes de cobertura do solo4 em 

Cabrobó. 

 

 

 

 

                                                 
4 Na legenda da Figura 10 aparecem siglas cujos significados são: Ag = agropecuária; IU = área urbana; Pa = 
vegetação com influência de rio; Ta = “savana estépica arborizada” (Caatinga arbustiva); Td = “savana estépica 
florestada” (caatinga arbórea); Vs = vegetação secundária. 

Figura 8  – Áreas desmatadas em Cabrobó Figura 9  – Cobertura do solo em Cabrobó 
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A partir da Figura 8, é possível observar que predominam, no Município de 

Cabrobó, áreas com desmatamento antigo, ou seja, anterior a 2002, sendo pouco 

significativas as áreas com desmatamento recente. As áreas desmatadas 

encontram-se, basicamente, ao redor de rios e de estradas, justamente nos locais 

mais habitados da área rural do Município. 

Comparando a Figura 8 com a 9, percebe-se a correspondência entre as 

áreas desmatadas e o predomínio do uso do solo pela agropecuária (Ag). Por outro 

lado, as áreas que mostraram um predomínio de vegetação (Figura 9), 

correspondem às áreas que não foram desmatadas (Figura 8). 

A partir da Figura 10 pode-se perceber, em comparação com as Figuras 8 e 

9, que as áreas mais bem preservadas do ponto de vista da vegetação 

correspondem às áreas de maior altitude, ou seja, as Serras. 

 

 

 

 

Em conversas realizadas em campo foi constatado que as pessoas, em geral, 

têm uma conscientização e que elas mesmas fazem a fiscalização, com medo de 

represálias da parte dos órgãos ambientais, como o Instituto Brasileiro do Meio 

Figura 10  – Altimetria em Cabrobó 
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Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), o que inibe, em parte, o 

desmatamento. 

Ao visualizar a Figura 11, nota-se uma correspondência significativa entre o 

Índice de Vegetação Ajustado ao Solo (SAVI) e as demais informações 

apresentadas anteriormente. A Figura 12, por sua vez, mostra informações diversas, 

facilmente justificadas pelas características da vegetação e das atividades 

econômicas desenvolvidas. 

 

 

 

 

Na Figura 11, os maiores valores de SAVI foram apresentados, justamente, 

nas áreas de altitude mais elevada e que a vegetação se encontra bem preservada. 

Por outro lado, as áreas com predomínio do uso pela agropecuária, apresentaram os 

menores valores, característicos de solo exposto e/ou de uma vegetação rala ou 

aberta. 

A Figura 12, relativa ao período seco da região, apresentou os maiores 

índices ao longo dos cursos dos riachos, provavelmente a vegetação ciliar, e na Ilha 

de Assunção, ao sul do município, onde se pratica irrigação. 

Figura 1 1 – Índice de Vegetação Ajustado ao 
Solo (período chuvoso) em Cabrobó 

Figura 1 2 – Índice de Vegetação Ajustado 
ao Solo (período seco) em Cabrobó 
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Valores tão contraditórios de SAVI entre as figuras representativas do período 

chuvoso e do período seco se devem ao fato de a caatinga ser uma vegetação 

decídua (caducifólia), o que Kuhlmann (1974) denominou de alternância, nem 

sempre regular, do verde-chuva e do cinza-seca. 

Nas Figuras 13 e 14, os valores de albedo corroboram as informações 

relativas à cobertura vegetal, pois, visto que o albedo pode ser entendido como o 

valor da energia refletida e a reflectância é maior no solo exposto, enquanto que a 

cobertura vegetal provoca o espalhamento da energia recebida dos raios solares 

pelas folhas e galhos, o que diminui a reflectância. Na Figura 14, a vegetação ciliar e 

as culturas irrigadas – observadas na Figura 12 – não são responsáveis por uma 

alteração nos valores, pois em relação ao albedo o fator que mais ganha destaque é 

o solo exposto, o que aumenta no período seco. 

 

 

 

 

As áreas mais elevadas em relação ao nível do mar, vegetação bem 

preservada, altos índices de SAVI e baixo albedo, apresentaram, em geral, os mais 

baixos valores de temperatura da superfície (Figuras 15 e 16). Entretanto, as áreas 

Figura 1 3 – Albedo planetário (período 
chuvoso) em Cabrobó 

Figura 1 4 – Albedo planetário (período seco) 
em Cabrobó 
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desmatadas, com atividades agropecuárias, baixos índices de SAVI e albedo 

elevado apresentaram as mais altas temperaturas superficiais. 

 

 

 

 

As medições de temperatura do solo realizadas em dois terrenos distintos, um 

sombreado e um com solo exposto (Figura 17), em diferentes profundidades (Figura 

18) apresentaram diferenças significativas. 

Na área sombreada (Figura 18 – “a” e “c”) a temperatura da superfície do solo 

chegou a, no máximo, 34ºC, enquanto que no terreno exposto a temperatura da 

superfície chegou a 41 e 52ºC (Figura 18, “b” e “d”). 

As temperaturas nas profundidades de 10 e 20 cm também foram mais 

amenas na área sombreada, quando comparadas aos valores observados no solo 

exposto. Em “a”, as temperaturas nos níveis de 10 e 20 cm variaram de 29 para 

30ºC. Em “c”, a temperatura não variou ao longo de todo o período diurno em 

nenhum dos dois níveis de profundidade, permanecendo 26º em todas as medições.  

 

 

Figura 15 – Temperatura à superfície 
(período chuvoso) em Cabrobó 

Figura 1 6 – Temperatura à superfície 
(período seco) em Cabrobó 
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Figura 17  – Áreas desmatadas no município de Cabrobó e local das medições de temperatura do 
solo 

 
 
 
Figura 18  – Variação diária das temperaturas observadas. “a” e “b” contém informações referentes ao 

dia 22 de outubro de 2010. “c” e “d”, 26 de março de 2011. As figuras da coluna da 
esquerda representam a situação registrada na área sombreada, enquanto que as da 
coluna da direita representam a área de solo exposto 

(a) (b)

(c) (d)
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Os gráficos representativos das medições no solo exposto, no entanto, 

mostram valores de temperatura maiores para as profundidades de 10 e 20 cm. Em 

“b” as temperaturas observadas para o nível de 10 cm variaram de 31 a 34ºC, para o 

nível de 20 cm, 32 a 34ºC. Em “d” foram observadas temperaturas ainda maiores, 

com uma variação de 30 a 39ºC em 10 cm de profundidade, e de 32 a 36ºC a 20 cm.  

As temperaturas do ar, por sua vez, não apresentaram grandes disparidades 

entre os dois locais, mantendo um padrão, não sendo possível, portanto, a partir 

destas observações, fazer qualquer referência a mudanças ou alterações da 

temperatura do ar em função do desmatamento. Entretanto, as diferenças 

observadas nas temperaturas do solo, tanto na superfície quanto em profundidade, 

merecem extrema atenção, pois apontam alterações provocadas pelo 

desmatamento. 

Nos ambientes com solo exposto, as altas temperaturas, tanto da superfície 

quanto em profundidade, são prejudiciais à biota, dificultando a permanência de uma 

série de seres vivos neste solo. Um bom exemplo desse fato foi verificado em 

campo, na localidade de Poçãozinha, na porção leste do município de Cabrobó 

(Figura 17). Nessa localidade foram observadas diversas árvores infestadas por 

cupim, muitas delas já mortas (Figura 19). A hipótese levantada foi de que o cupim 

estava migrando do subsolo para as árvores em função da elevação das 

temperaturas do solo. 

 Comparando-se as temperaturas observadas neste experimento com os 

dados referentes à influência da temperatura na qualidade do solo, apresentados 

pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (SOIL TEMPERATURES, 

2011), pode-se dizer que todos os valores de temperatura observados na área 

sombreada permitem à biota do solo sobreviver em plena atividade, enquanto que 

as temperaturas observadas na área de solo exposto se constituem fatores 

limitantes à existência de organismos vivos, sendo as temperaturas à superfície as 

mais críticas, pois favorecem a perda total da umidade do solo por 

evapotranspiração, levando algumas espécies de bactérias e artrópodes à morte. 
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Figura 19  – Cupinzeiro alojado em árvore aparentemente morta, na localidade de Poçãozinha, em 
Cabrobó 

 

 
Foto: Deivide Benicio Soares. 
Data: Março de 2011. 

 

  

2.4 DEGRADAÇÃO PELA PECUÁRIA 

 

A atividade pecuária é associada como uma das principais causas do 

processo de desertificação em diferentes estudos, realizados em diferentes áreas do 

planeta. (ABAHUSSAIN et al, 2002; ZHAO et al, 2005; MANZANO; NÁVAR, 2000; 

SAMPAIO et al, 2003; GALVÃO; GALVÃO; SHITO, 2003; SALES, 2006; 

RODRIGUES, 1992). 

As terras secas, em função da sua limitação natural, não suportam uma 

grande densidade de animais, pois no período de estiagem a cobertura do solo com 

pastagem é bastante reduzida, dificultando a obtenção de alimento pelo gado. Essa 

é uma das razões pelas quais a pecuária é praticada de forma extensiva nestas 

terras.  

A degradação ambiental ocasionada pela pecuária é intensificada quando se 

excede a capacidade de lotação, caracterizando o sobrepastoreio.  Nesta ocasião, 

os recursos se tornam escassos, passando o gado a utilizar uma variedade maior de 

espécies vegetais na sua alimentação e avançando sobre novas áreas em busca de 

alimento, o que contribui para o desmatamento. 
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No município de Cabrobó a pecuária é predominantemente extensiva, 

principalmente a criação dos gados caprino, ovino e bovino. A Tabela 6 e a Figura 

20 mostram o efetivo dos principais rebanhos e sua evolução temporal neste 

município. 

 

Tabela 6  – Quantidade (cabeças) dos cinco principais rebanhos de Cabrobó  
 

EFETIVO DOS REBANHOS POR TIPO DE REBANHO 

Tipo de rebanho 
Anos 

1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2009 

Aves 17803 32000 31000 49200 41100 25000 27055 33000 
Caprino 21327 18500 15000 18000 15400 27000 37224 30000 

Ovino 9135 10500 10000 14000 12100 13000 16512 18000 
Bovino 13108 17297 16325 18000 16250 15000 13170 16000 
Suíno 7189 8360 7750 7500 6400 7000 7676 3500 

Fonte: IBGE. Plataforma de dados integrados (SIDRA).Pesquisa Pecuária Municipal. 
 

 
Figura 20  – Evolução dos efetivos dos rebanhos em Cabrobó 

 

 
 

Em geral são necessários de 1,3 a 1,5 hectares (ha) para criar um caprino ou 

um ovino no semiárido, enquanto que para criar um gado bovino necessita-se de 10 

a 15 ha (ARAÚJO FILHO, 1990; LEITE, 2002; VASCONCELOS SOBRINHO, 2002).  

A partir das informações apresentadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE), tomando-se como base o ano de 2009 (Tabela 6), é possível 
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inferir que para criar 30.000 espécimes de caprino seriam necessários, no mínimo 

39.000 ha de terra, e para criar os 18.000 ovinos, 23.400 ha, considerando que a 

razão seja de 1,3 ha por animal, tanto caprino quanto ovino. Já para o gado bovino é 

preciso de, pelo menos, 10 ha de terra por indivíduo, ou seja, seriam necessários 

160.000 ha para comportar os 16.000 exemplares da espécie. Somando-se os 

hectares de terra que seriam necessários para criar o número de gado caprino, 

ovino e bovino, obtém-se o valor de 222.400 ha, portanto, acima da área do 

município de Cabrobó, que é de, aproximadamente, 1.658 km² ou 165.800 ha, o que 

mostra que há neste município sobrepastoreio ou superlotação, situação em que 

não há disponibilidade de alimento para todos os animais, aumenta-se a pressão 

sobre a vegetação natural e, consequentemente, favorece a degradação. 

A superlotação dos rebanhos é um problema que vai além dos cálculos 

matemáticos, pois a distribuição dos animais não é homogênea e há locais em que a 

capacidade de suporte da caatinga é menor em função das características edáficas 

e/ou do grau de degradação da vegetação.  

A variabilidade climática do semiárido se configura como forte agravante 

neste contexto de superlotação, pois em anos secos a capacidade da caatinga em 

fornecer alimento para o gado é diminuída, o que leva à devastação das gramíneas 

pelos ovinos e bovinos, e à morte de vários arbustos e árvores em função do caprino 

passar a se alimentar da casca dos seus troncos, motivo pelo qual o gado é 

considerado “desertificador” (LEITE, 2002; ENTREVISTA..., 2011).  

 Para Vasconcelos Sobrinho (1982), outro impacto da pecuária no ambiente 

semiárido seria a compactação do solo, principalmente nos “chiqueiros de bode”. A 

partir dessa premissa tentou-se verificar o grau de compactação do solo em áreas 

de criatório no município de Cabrobó, o que não teve êxito, pois o solo se 

apresentou extremamente seco em todas as visitas de campo, o que prejudicou o 

funcionamento do penetrômetro de cone, que seria utilizado no experimento. 

Em relação ao impacto do pisoteio caprino, Parente et al (2010) em um 

estudo realizado em São João do Cariri – PB, chegaram à conclusão de que as 

variáveis umidade do solo e condutividade hidráulica não sofreram alteração no 

período de um ano para locais com as taxas de lotação de 1,5 e 3,1 animais por 

hectare. Os referidos autores, então, levantaram a hipótese de que diante de uma 

lotação maior algumas características físicas do solo pudessem ser alteradas, mas, 
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ao mesmo tempo, perceberam a impossibilidade do fato em função da restrição na 

capacidade de suporte alimentar da Caatinga. 

 

2.5 DEGRADAÇÃO PELA AGRICULTURA 

 

A degradação da terra pela agricultura é apontada como uma das principais 

causas da desertificação. No semiárido nordestino, por exemplo, a vegetação nativa 

arbustiva e arbórea da caatinga é desmatada e substituída por pastos herbáceos ou 

culturas de ciclo curto. O descobrimento do solo favorece o processo de erosão. O 

cultivo continuado, com a retirada dos produtos agrícolas e sem reposição dos 

nutrientes retirados, leva à perda da fertilidade. Nas áreas irrigadas, o uso de águas 

com teores elevados de sais, o mau manejo dos ciclos de molhamento e a ausência 

de drenagem podem levar à salinização (SAMPAIO; ARAÚJO; SAMPAIO, 2005). 

Na região semiárida, onde a evapotranspiração potencial é maior do que a 

precipitação anual, podem ser encontrados, naturalmente, solos com elevada 

saturação por sódio. Também, por vezes, são encontrados solos salinos com 

condutividade elétrica na faixa de 4 a 30 dS/m a 25oC. Em determinados perfis pode 

ocorrer o caráter de sodicidade e salinidade concomitantemente (EMBRAPA 

SOLOS, 2000). O acúmulo natural de sais é um processo que compromete o uso 

agrícola dos solos, podendo ser incrementado pelo manejo inadequado da irrigação 

(CORREA et al., 2009).  

Na agricultura praticada no Município de Cabrobó as lavouras mais 

expressivas são a cebola (Allium cepa L.) e o arroz (Oryza sativa L.) em casca, 

como pode ser observado na Figura 21, mediante o emprego de técnicas de 

irrigação que utilizam um grande volume de água, o que se torna um problema, pois 

essa irrigação não é acompanhada de uma estrutura de drenagem em nenhuma das 

propriedades rurais visitadas em campo. 

A cebola é, em geral, cultivada mediante irrigação por sulco (Figura 22), 

enquanto que o arroz é cultivado, em Cabrobó, por inundação (Figura 24). A 

irrigação por inundação consiste no nivelamento do terreno para alagamento ou 

inundação da área de cultivo de determinadas lavouras, enquanto que a irrigação 

por sulcos é caracterizada pela condução e distribuição da água através de sulcos 

ou canais de irrigação localizados entre linhas de plantio das culturas (IBGE, 2006). 
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Estas duas técnicas de irrigação são as mais empregadas no universo dos imóveis 

rurais do município, como pode ser verificado na Tabela 7. 

 

Figura 21  – Lavoura Temporária (Quantidade produzida), de 1990 a 2008 

 
 

 
Figura 22  – Cultivo de cebola com irrigação em sulco na Fazenda Cabrobó, em Cabrobó-PE 

 

 
Foto: Deivide Benicio Soares. 
Data: Março de 2011. 

 

 
 
 
 

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008

T
on

e
la

da
s 

(t)

Anos

Cebola (Toneladas) Arroz (em casca) (Toneladas)
Melancia (Toneladas) Tomate (Toneladas)
Feijão (em grão) (Toneladas)



 56

Tabela 7 – Estabelecimentos com área irrigada, por método utlilizado, no Município de Cabrobó em 
2006 

 
ESTABALECIMENTOS COM ÁREA IRRIGADA 

Total 
Método Utilizado 

Inundação Sulcos Outros 

Estabelecimentos Área (ha) Estab. Área (ha) Estab. Área (ha) Estab. Área (ha) 

823 3 918 254 1 076 588 2 382 110 462 

Fonte: IBGE. Censo agropecuário, 2006. 

 

Figura 23  – Cultivo de arroz irrigado por inundação na Ilha de Assunção, em Cabrobó-PE 
 

 
Foto: Deivide Benicio Soares. 
Data: Março de 2011. 

 

Toda água adiciona sais ao solo, mesmo sendo uma água com baixos teores 

de sais como a do rio São Francisco (CORDEIRO; MANSEFÚ, 2001). Esses sais, 

adicionados pela água, vão se somar àqueles já existentes no solo, bem como 

àqueles que irão se tornar solúveis a partir do intemperismo químico, intensificado 

pela maior presença de água. Sem uma boa drenagem dos solos, natural ou 

artificial, os sais iniciam um processo de acumulação. 

No fim da tarde e à noite, as temperaturas em subsuperfície são mais 

elevadas do que na camada superficial do solo, o que faz com que a água 

armazenada em profundidade migre para a superfície por capilaridade. Durante o 

dia a água evapora, liberando o sal que havia sido dissolvido. Por ser um processo 

diuturno, o sal se acumula ao ponto de, ao se associar com as argilas, formar 
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crostas que diminuem a porosidade/permeabilidade e dificultam a penetração das 

raízes, além de atingirem valores que, de tão elevados, tornam-se tóxicos e nocivos 

ao desenvolvimento de diversas espécies vegetais. Na Figura 24 é possível 

observar a formação de crostas de sal, ao redor de uma “pegada” de gado bovino. 

 

Figura 24  – Crosta de sal em terreno que foi irrigado no passado na Ilha de Assunção, em Cabrobó-
PE 

 

 
Foto: Deivide Benicio Soares. 
Data: Março de 2011. 

 

Análises de Condutividade Elétrica o Extrato de Saturação (CEes) em 

diferentes terrenos, irrigados e não irrigados (Figura 25), mostraram que os 

Luvissolos e os Neossolos Flúvicos irrigados estão afetados por salinidade, quando 

comparados com solos do mesmo tipo e que nunca foram cultivados, como pode ser 

observado nas Tabela 8. 

Com exceção da primeira amostra de solo dentre as presentes na Tabela 8, 

todos os solos apresentaram caráter sálico, que é a propriedade referente à 

presença de sais mais solúveis em água fria que o sulfato de cálcio (gesso), em 

quantidade tóxica à maioria das culturas, expressa por condutividade elétrica no 

extrato de saturação maior que ou igual a 7dS/m (a 25º C), em alguma época do ano 

(EMBRAPA SOLOS, 2006). 

Comparando-se os resultados apresentados na Tabela 8 com a resposta das 

plantas aos teores de sais solúveis no solo (Tabela 9), verifica-se que, com a 
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exceção do Luvissolo controle – Barro Preto, todos os solos se enquadram na 

categoria dos que representam rendimento satisfatório apenas em (ou em poucas) 

espécies tolerantes ao sal, o que representa uma redução da tolerância para a 

maioria das culturas e leva o solo a se tornar improdutivo, o que já aconteceu com 

alguns dos solos analisados, os quais foram simplesmente abandonados e não são 

mais utilizados economicamente. 

A análise da Tabela 8 não deixa dúvidas de que a agricultura irrigada, na 

forma que está sendo conduzida, sem controle dos ciclos de molhamento e sem 

uma estrutura de drenagem apropriada, está causando a salinização dos solos no 

município de Cabrobó. O Luvissolo controle, não cultivado/irrigado, mostrou valores 

de CEes muito abaixo do que está sendo cultivado com cebola, bem como do que 

está abandonado/improdutivo.  

 

Tabela 8 – Valores de Condutividade Elétrica do extrato de saturação para diferentes amostras de 
solo do município de Cabrobó 

 

AMOSTRAS 
CEes (dS/m a 25°C) 

Mar/2011 Set/2011 

Luvissolo controle – Barro Preto 0,96 0,59 

Luvissolo abandonado – Sanharó 11,02 16,98 

Luvissolo irrigado (cebola) – Escurinho 6,58 13,69 

Neossolo Flúvico controle 18,23 12,59 

Neossolo Flúvico abandonado profundidade 19,20 55,3 

Neossolo Flúvico abandonado superfície 23,90 63,20 

 
 

Tabela 9  – Resposta das plantas em função das medidas dos teores de sais solúveis no solo por 
condutividade elétrica do extrato de saturação (CEes) 

 
CEes (dS/m) RESPOSTA DAS PLANTAS/CULTURAS 

0 – 2 Nenhum ou insignificantes efeitos dos sais 

2 – 4 Possível redução de rendimento em espécies sensíveis ao sal 

4 – 8 Redução no rendimento de muitas espécies 

8 – 16 Rendimento satisfatório apenas em espécies tolerantes ao sal 

> 16 Rendimento satisfatório em poucas espécies tolerantes ao sal 

Fonte: Section 8... 
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Figura 25  – Pontos de coleta de solo para análise da salinidade / sodicidade em Cabrobó 

 
 

Situação semelhante aconteceu com os solos da classe dos Neossolos 

Flúvicos, porém nesse caso, mesmo o não-cultivado apresentou o caráter sálico, o 

que parece ser de cunho natural, em função das características físicas do solo, do 

material de origem e da sua posição no relevo, quando comparado com as amostras 

de solo coletadas no terreno que foi cultivado no passado e que está abandonado, 

onde valores extremamente elevados de CEes foram registrados, e onde os sais 

formam uma verdadeira crosta na superfície (Figura 24). 

As cinco amostras de solo que apresentaram valores elevados de CEes 

também apresentaram elevado Percentual de Sódio Trocável (PST). A partir da 
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Tabela 10 é possível identificar que o “Luvissolo abandonado – Sanharó” apresentou 

o caráter solódico, definido entre 6 e  menos de 15% (EMBRAPA SOLOS, 2006), 

enquanto que as outras quatro amostras apresentaram valores acima de 15%, 

portanto de caráter sódico (EMBRAPA SOLOS, 2006). 

 

Tabela 10 – Valores de Porcentagem de Sódio Trocável para diferentes amostras de solo do 
Município de Cabrobó 

 

AMOSTRAS 
PST (%) 

(Set/2011) 

Luvissolo abandonado – Sanharó 9,8 

Luvissolo irrigado (cebola) – Escurinho 23,0 

Neossolo Flúvico controle 21,3 

Neossolo Flúvico abandonado profundidade 34,4 

Neossolo Flúvico abandonado superfície 42,5 

 

Além da salinidade, a sodicidade representa grandes prejuízos à 

agricultura, visto que os solos com alta porcentagem de sódio trocável 

apresentam problemas de permeabilidade e qualquer excesso de água 

deixará a superfície do solo encharcada, impedindo a germinação das 

sementes e o crescimento das plantas, por falta de aeração (DIAS; BLANCO, 

2010). 

Os problemas de salinidade/sodicidade decorrentes do manejo mal 

conduzido da agricultura irrigada não são exclusivos do município de 

Cabrobó, muito pelo contrário, a degradação do solo pela concentração de 

sais é verificada em diversas outras áreas irrigadas no semiárido nordestino.  

Nos perímetros irrigados do Departamento Nacional de Obras Contra a 

Seca (DNOCS) havia, em 1999, cerca de 1.654 hectares tidos como área 

salinizada e outros 1.113 hectares com tendência à salinização (ITABORAHY 

et al., 2004). Os problemas de salinização em perímetros irrigados do DNOCS 

se tornaram frequentes em virtude de uma série de fatores, como a baixa 

qualidade da água para irrigação em alguns açudes, o tipo de irrigação 
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adotado, geralmente sulco ou inundação e ausência de sistemas de 

drenagem (RIBEIRO, 2010). 

Cordeiro e Mansefú (2001) mostram as áreas afetadas por sais em 

alguns projetos de irrigação do Nordeste do Brasil, destacando que no 

perímetro de Sumé – PB 61% dos solos estão salinizados, no perímetro 

Ceraima – BA, 47%, e em Morada Nova – CE, 38%. Circunstância 

semelhante pode ser observado no Perímetro Irrigado de Manga de Baixo 

(PIMB) em Belém do São Francisco que integra o núcleo de desertificação de 

Cabrobó. 

Lima et al. (2001)  afirmaram que o manejo inadequado das terras e da 

irrigação foi responsável pela redução do rendimento das culturas e pela 

degradação dos solos por salinização em aproximadamente 39,48 % dos 

municípios de São Gonçalo e Baixada de Souza, no estado da Paraíba. 

Corrêa et al. (2009) identificaram indícios de salinização a partir da 

análise da CEes e da PST em terrenos cultivados por cultura de ciclo curto, 

com pastagem e nos que foram cultivados e estão abandonados, quando 

comparados à uma área de vegetação nativa, no perímetro irrigado Icó 

Mandante, Bloco 3, município de Petrolândia, Pernambuco. 

Nos distritos irrigados Baixo Acaraú e Araras Norte, ao norte do Estado 

do Ceará, Lopes et al. (2009) encontraram valores de CEes 209,5% mais 

altos do que em solo com cobertura vegetal nativa. 

Para o perímetro irrigado Jabiberi, município de Tobias Barreto, 

Sergipe, onde se pratica irrigação por sulco, Netto, Machado e Barreto (2006) 

identificaram problema de salinização e/ou sodificação em 76,5% dos lotes 

estudados, o que vem comprometendo sua capacidade produtiva. 
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CONCLUSÕES 

 

� A irregularidade na distribuição das chuvas, as elevadas temperaturas, as altas 

taxas de evapotranspiração e o déficit hídrico permanente respondem pela 

suscetibilidade climática; 

� As classes de solo predominantes no município de Cabrobó apresentam um 

elevado grau de susceptibilidade à degradação; 

� As áreas desmatadas e com agropecuária, apresentaram baixos índices de 

vegetação, elevados valores de albedo e de temperatura à superfície. São as 

áreas mais degradadas; 

�  A quantidade de gado caprino, ovino e bovino existente em Cabrobó representa 

uma superlotação ou sobrepastoreio; 

� A irrigação mal conduzida e com ausência de drenagem está conduzindo a um 

processo de salinização/sodificação. 
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SUGESTÕES E RECOMENDAÇÕES 

 

É imprescindível a realização de outros estudos sobre o processo de 

desertificação no semiárido brasileiro, no intuito de se oferecerem subsídios às 

políticas e os planos estaduais e nacionais de combate à desertificação. 

 

Para estudos futuros sugere-se: 

• Verificar, em outras regiões, tendências de mudanças climáticas que possam 

ser relacionadas com um aumento ou diminuição da degradação ambiental 

nas Áreas Suscetíveis à Desertificação (ASD); 

• Utilizar imagens de satélite de diferentes datas, a fim de que se tenha uma 

dimensão temporal da evolução da degradação ambiental no Núcleo de 

Desertificação de Cabrobó e em outras áreas do semiárido brasileiro; 

• Realizar coletas de solo periodicamente para o monitoramento das 

características químicas e físicas do solo nos ambientes cultivados, para que 

se conheçam melhor os efeitos nocivos da irrigação no semiárido brasileiro. 

 

Aos gestores, tomadores de decisão e aos diferentes atores sociais que 

mantém algum tipo de relação com o processo de desertificação recomenda-se: 

• Delimitar as áreas onde a vegetação está bem preservada e que sejam 

criadas novas Unidades de Conservação nestas áreas; 

• Incentivar o desenvolvimento sistema da agroecologia, buscando-se 

alternativas sustentáveis de agricultura e pecuária;  

• Priorizar a pecuária de leite, com a organização dos produtores em 

cooperativas, com vistas ao aumento da renda das famílias sem aumentar a 

pressão exercida pela pecuária no semiárido; 

• Incentivar a busca por culturas agrícolas e métodos de irrigação que 

minimizem os problemas de salinização, utilizando-se sistemas de irrigação 

por gotejamento e/ou micro aspersão e dutos de drenagem para diminuir a 

concentração dos sais solúveis no solo. 

• É preciso, ainda, pensar em projetos de recuperação do solo degradado por 

salinização ou por erosão. 
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