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RESUMO  

 

A bacia hidrográfica do rio Pajeú, por ser uma área localizada em uma região semiárida, 

torna–se mais vulnerável e susceptível aos efeitos das mudanças ambientais e do processo de 

desertificação, com sérias implicações econômicas e socioambientais. Assim, a presente Tese 

teve como objetivo geral identificar e avaliar os diferentes graus de susceptibilidade ambiental 

da bacia hidrográfica do rio Pajeú à variabilidade climática e ao processo de desertificação. 

Para atender ao referido objetivo foram traçados os seguintes objetivos específicos: avaliar a 

variabilidade espaço–temporal da precipitação na bacia hidrográfica do rio Pajeú, empregando 

o Índice de Anomalia de Chuva (IAC); avaliar o balanço hídrico climatológico e o grau de 

aridez, além de realizar o mapeamento da classificação climática da bacia hidrográfica do rio 

Pajeú pelo método de Thornthwaite-Mather (1955); e identificar e analisar a dinâmica espaço–

temporal de parâmetros biofísicos na detecção de mudanças ambientais na bacia hidrográfica 

do rio Pajeú com aplicação de alguns componentes do algoritmo SEBAL. Dessa maneira, os 

procedimentos metodológicos empregados foram: o Índice de Anomalia de Chuva (IAC) por 

ser uma técnica utilizada para caracterizar e monitorar a variabilidade espaço–temporal 

pluviométrica; o Balanço Hídrico Climatológico (BHC) e classificação climática de 

Thornthwaite-Mather (1955) por possibilitar a determinação do regime hídrico de uma 

localidade, permitindo avaliar a quantidade de água no solo que pode estar disponível; e a 

estimativa de alguns parâmetros biofísicos para a detecção de mudanças ambientais na 

referida bacia hidrográfica, aplicando alguns componentes do algoritmo SEBAL por meio da 

utilização de produtos MODIS, além do trabalho de campo para validação dos resultados. 

Os resultados apresentaram uma predominância de IAC negativos para a variabilidade 

interanual com pontos de inflexão mais extremos nos anos chuvosos, demonstrando também 

que toda a bacia hidrográfica fica com índice de anomalia entre seco e muito seco. O extrato 

do BHC revelou elevadas taxas anuais de ETP, bem como a predominância da deficiência 

hídrica ao longo do ano, deficiência que aumenta em direção à foz do rio Pajeú; já os 

parâmetros biofísicos revelaram que a porção sul da bacia hidrográfica é a mais degradada, 

apresentando temperaturas mais elevadas. A partir dos parâmetros e índices avaliados, como 

também da pesquisa de campo, concluiu–se que a área pesquisada está susceptível a processo de 

desertificação, em maior grau no Núcleo de Desertificação de Cabrobó devido às condições 

climáticas e edáficas. No entanto, em toda a bacia hidrográfica há apenas manchas 

concentradas de degradação ambiental, nas quais a ação antrópica se fez mais intensa. 

 

Palavras–chave: Degradação ambiental, Áreas Susceptíveis a Desertificação, Núcleo de 

Desertificação. 
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ABSTRACT 

 

The Pajeú River watershed, for being an area located in a semi-arid region, is more vulnerable 

and susceptible to the effects of environmental changes and the desertification process, with 

serious economic and environmental implications. Thus, the aim of the present study was to 

identify and assess the different degrees of environmental susceptibility of the Pajeú River 

watershed to climate variability and the desertification process. For this, the following 

specific objectives were established: to evaluate the spatiotemporal rainfall variability in the 

Pajeú River watershed using the Rain Anomaly Index (RAI); to evaluate the climatic water 

balance and the dryness degree, to perform the mapping of the climatic classification using 

the Thornthwaite-Mather method (1955); and to identify and analyze the spatiotemporal 

dynamics of biophysical parameters in detecting environmental changes in the Pajeú River 

watershed by applying some SEBAL components. Thus, the methodological procedures used 

were: Rain Anomaly Index (RAI) because it is a technique used to characterize and monitor 

the rainfall spatiotemporal rainfall variability; the Climatological Water Balance (CWB) and 

the Thornthwaite-Mather climatic classification (1955) for enabling the determination of the 

water regime of a given location in order to evaluate the amount of water in the soil that may 

be available; and the estimation of some biophysical parameters for detecting environmental 

changes in this watershed by applying some SEBAL components and MODIS products, in 

addition to the field work to validate the results. The results showed a predominance of 

negative RAI for the interannual variability with more extreme inflection points in rainy 

years, also showing that the entire watershed presents anomaly index between dry and very 

dry. The CWB extract showed high annual ETP rates and prevalence of water stress 

throughout the year, which is a deficiency that increases toward the mouth of the Pajeú River; 

and the biophysical parameters revealed that the southern portion of the watershed is the most 

degraded, with higher temperatures. From the parameters and indexes evaluated and the field 

work, it was concluded that the study area is susceptible to the desertification process to a 

greater degree on the Desertification Center of Cabrobó due to climate and soil conditions. 

However, there are concentrated environmental degradation spots throughout the watershed, 

in which human action was more intense. 

 

Keywords: Environmental degradation, Areas Susceptible to Desertification, Desertification 

Center. 
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INTRODUÇÃO 

 

Desde sua formação, há cerca de 4,6 bilhões de anos, a Terra vem passando por diversas 

transformações físicas, químicas e biológicas, nesse período sucederam pelo menos seis eventos 

de mudanças climáticas extremas. As mudanças ambientais ocorrem em diversas escalas, do 

local ao global ou vice–versa, de forma desigual na magnitude e velocidade, causadas por 

fenômenos naturais ou antrópicos, ou ainda causadas por um desses e intensificada pelo outro. 

 As mudanças ambientais naturais são provocadas por processos dinâmicos endógenos 

(plutonismo, vulcanismo e tectonismo) e/ou exógenos (balanço de radiação solar, 

temperaturas globais, padrões da circulação atmosférica, umidade, precipitação e a dinâmica 

climática) da Terra, além das causas astronômicas, as quais estão fundamentadas nas 

variações na excentricidade da órbita terrestre, na precessão dos equinócios e na obliquidade 

do plano de elíptica, também conhecido como Ciclos de Milankovitch que promovem 

mudanças climáticas globais (SUGUIO, 2008; TEODORO; AMORIM, 2008). 

 Contudo, as mudanças ambientais podem ser produtos das intervenções antrópicas 

para adequar o meio às suas exigências e demandas de sobrevivência, podendo ser materiais, 

imateriais, de conforto e lazer entre outros. Os problemas ambientais globais em face dessas 

intervenções têm como condicionantes principais o crescimento populacional, o crescimento 

econômico, as mudanças tecnológicas, a atuação de instituições político–econômicas e 

atitudes e crenças (FATORELLI, 2013), principalmente após a Revolução Industrial em que 

os ambientes naturais da Terra sofreram impactos antrópicos acelerados. 

Atualmente, o aquecimento global antropogênico é uma das grandes mudanças 

ambientais globais, intensificado, sobretudo, pelo aumento na emissão de gases de efeito 

estufa. As preocupações com o aquecimento global e suas consequências (elevação do nível 

médio do mar; deglaciação de geleiras polares e alpinas; epidemias desconhecidas; migração 

em massa de seres vivos; mortandade generalizada de corais; ondas de calor; grandes secas e 

incêndios florestais; tempestades e nevascas violentas; e invernos extremamente curtos) se 

intensificam no final da década de 1980 com as evidências de aumento da temperatura na 

atmosfera terrestre (MARENGO, 2009).  

Outro fenômeno bastante discutido é a desertificação, que é o processo de degradação 

progressiva dos recursos naturais, resultado de condições climáticas e pedológicas e/ou ações 

humanas, levando à destruição do ecossistema primário, redução da produtividade e perda da 

capacidade de autorrecuperação do solo (VASCONCELOS SOBRINHO, 2002). Assim, o 

reconhecimento da existência desse processo em escala global vem se constituindo em crucial 
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desafio contemporâneo devido à dificuldade de se compreender sistematicamente as relações 

entre os sistemas humanos e naturais, que determinam a desertificação (SANTOS, 2011). 

Estudos realizados por Rubio; Recatala (2006) e Rubio (2007) detectaram uma relação 

direta entre a tendência de mudanças climáticas e o desenvolvimento dos processos de 

degradação do solo e de desertificação, uma vez que esses ambientes, com as tendências de 

aquecimento global, são mais susceptíveis a esses processos. Consideram ainda que os 

processos de desertificação incluem parâmetros climáticos importantes como principais 

mecanismos de desencadeamento de processos de degradação. Esses parâmetros estão 

relacionados à temperatura, radiação, precipitação, erosividade das chuvas, evapotranspiração, 

variabilidade climática e seca. 

Portanto, as mudanças ambientais se caracterizam pelas implicações das mudanças 

climáticas, acidificação dos oceanos, mudança de cobertura e uso da terra e crescente perda de 

biodiversidade, o comprometimento da fertilidade e da ciclagem de nutrientes no solo, 

crescente extração de recursos naturais e minerais, alterações nos processos de ciclagem de 

água, os eventos climáticos extremos e a poluição química em decorrências diretas e/ou 

indiretas de tais mudanças no ambiente (ROCKSTRÖM et al., 2009; FATORELLI, 2013). 

Diante do exposto, pode–se afirmar que a mudança ambiental é definida pelas alterações 

físicas, químicas e biológicas que ocorrem no ambiente, de ordem natural ou antrópica, de 

eventos com tendências seculares, ou por processos cíclicos ou por acontecimentos singulares 

que na maioria das vezes acarretam problemas socioeconômicos e ambientais para a sociedade.  

De certo, sabe–se que as mudanças ambientais demandam de pesquisas que abordem 

questões-chave de escalas e níveis em suas análises, isso porque os impactos e os problemas 

dessas mudanças estão relacionados a multiníveis e a multiescalas. Além do mais, a escala é 

uma importante dimensão que reconecta o local ao global (THEIS; BUTZKE, 2013). 

 Atualmente várias pesquisas (SEIXAS, 2011; SOUZA, 2012; FATORELLI, 2013; 

THEIS; BUTZKE, 2013; CAMPOS, 2014) abordam a complexidade dos problemas relacionados 

às mudanças ambientais. “O fato de o ser humano necessitar de condições ambientais muito 

especiais, para a sua sobrevivência, advém também de sua fragilidade como ser vivo” (SUGUIO, 

2008, p. 21). Dessa maneira, a conservação dos ambientes naturais da Terra em condições 

habitáveis para todos os seres vivos é de responsabilidade dos humanos. Para tal, tornam–se 

necessárias políticas públicas sólidas de planejamento e gestão para o engajamento de soluções 

dos problemas ambientais. Assim, para almejar resultados válidos deve–se atuar de maneira 

regionalizada, por exemplo, no âmbito de bacias hidrográficas. 
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1.1 Caracterização da área 

 

A bacia hidrográfica do rio Pajeú situa–se na zona fisiográfica do Sertão de Pernambuco 

entre as coordenadas de 07º16’20” e 08º56’01” de latitude Sul, e 36º59’00” e 38º57’05” de 

longitude Oeste (Figura 1). A área pesquisada está localizada na microrregião do Sertão do Pajeú, 

parte das microrregiões do Sertão do Moxotó, do Salgueiro e de Itaparica compondo a Unidade de 

Planejamento Hídrico 9 (UP9). A supracitada bacia hidrográfica faz divisa com os estados do 

Ceará e Paraíba ao norte, com o grupo de bacia hidrográficas de pequenos rios interiores 3–GI3 

(UP22) e a bacia hidrográfica do rio Moxotó (UP8) ao sul, com a bacia hidrográfica do rio 

Moxotó e o estado da Paraíba a leste, e com a bacia hidrográfica do rio Terra Nova (UP10) e o 

grupo de bacia hidrográficas de pequenos rios interiores 4–GI4 (UP23) a oeste (SECTMA, 1998).  

 
Figura 1 – Mapa de localização da bacia hidrográfica do rio Pajeú 

 
Elaboração: Eberson Pessoa Ribeiro. 
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A bacia hidrográfica do rio Pajeú possui uma área aproximada de 16.685 km², sendo a 

maior do estado de Pernambuco com 16,97% do seu território. A sua rede de drenagem abrange 

as sedes municipais de Carnaíba, Carnaubeira da Penha, Floresta, Iguaraci, Itacuruba, 

Mirandiba e São José do Belmonte, já os municípios de Afogados da Ingazeira, Betânia, 

Brejinho, Calumbi, Flores, Ingazeira, Itapetim, Quixabá, Santa Cruz da Baixa Verde, Santa 

Terezinha, São José do Egito, Serra Talhada, Solidão, Tabira, Triunfo e Tuparetama estão 

totalmente inseridos e Belém do São Francisco, Custódia, Ibimirim e Salgueiro estão 

parcialmente incluídos, totalizando 27 municípios com uma população em torno de 630 mil 

habitantes (PERNAMBUCO, 2012; IBGE, 2014). 

De regime fluvial intermitente e percorrendo uma extensão de 347 quilômetros no 

sentido Nordeste – Sudoeste desde a nascente na serra do Balanço, município de Brejinho, a 

uma altitude em torno de 800 metros, até o lago de Itaparica no rio São Francisco, o rio Pajeú 

margeia as cidades de Itapetim, Tuparetama, Ingazeira, Afogados da Ingazeira, Carnaíba, 

Flores, Calumbi, Serra Talhada e Floresta ao longo do seu curso. Entre seus principais 

afluentes pela margem direita destacam–se os riachos Tigre, Barreira, Conceição, Pajeú–

Mirim, Brejo, Cachoeira, Lagoinha, São Cristovão, Pedra Branca, Queimada Redonda e 

Capim Grosso; e pela margem esquerda os riachos do Cedro, Quixaba, Taperim, São 

Domingos, Poço Negro e do Navio (Figura 2) (SECTMA, 1998; 2006).   

 

Figura 2 – Mapa da rede de drenagem da bacia hidrográfica do rio Pajeú 

 
Elaboração: Eberson Pessoa Ribeiro.  
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Caracterizado pela “forte insolação, baixa nebulosidade, elevadas taxas de evaporação, 

temperaturas constantes e relativamente altas e pelo regime de chuvas marcado pela escassez, 

irregularidade e concentração das precipitações num curto período” (LINS; ALBUQUERQUE, 

2001, p.21), o clima da bacia hidrográfica do Pajeú é predominantemente semiárido com 

temperatura média mensal de 24ºC, apresentando uma evapotranspiração potencial superior a 

1.200 mm/ano, como se pode observar no Capítulo II. 

O deslocamento anual da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT), que apresenta 

uma posição climatológica mais ao sul no final do verão, principal sistema atmosférico atuante 

na área, determina o período chuvoso entre os meses de janeiro a abril com precipitação anual 

total oscilando entre 500 e 1100 mm, como se pode observar na Figura 3. 

 

Figura 3 – Mapa da precipitação média da bacia hidrográfica do rio Pajeú  

 
Elaboração: Eberson Pessoa Ribeiro.  

 

O município de Triunfo, no norte da bacia hidrográfica do rio Pajeú, configura-se 

como uma área exceção (brejo de altitude). Em função da sua altitude (entorno de 1.000 

metros), as temperaturas são mais amenas com umidade relativa do ar mais alta. As 

precipitações são superiores em relação à região do entorno, apresentando uma média 
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histórica anual de aproximadamente 1227 mm (SUDENE, 1990). De forma geral, as chuvas, 

predominantemente convectivas, acontecem na forma de aguaceiros (chuvas torrenciais) de 

curta duração, propiciando acelerado escoamento superficial e baixa infiltração no solo. Já o 

fenômeno das secas ocorre quando a escassez de chuvas é muito prolongada, fenômeno 

agravado pelo sistema El Niño (PERNAMBUCO, 1994; LINS; ALBUQUERQUE, 2001). 

A formação vegetal sobre a superfície estudada é a Caatinga hiperxerófila, 

característica de áreas mais secas do Sertão. Fortemente influenciadas, principalmente, pelas 

condições climáticas e pedológicas, essa formação apresenta três tipos fisionômicos: arbórea, 

arbóreo-arbustiva e arbustiva, como se pode visualizar na Figura 4 (FEITOSA, 2012).  

 

Figura 4 – Mapa da vegetação natural da bacia hidrográfica do rio Pajeú 

 
Fonte: Feitosa (2012, p. 46). 

 

Apesar da susceptibilidade natural da Caatinga, não só na bacia hidrográfica do rio Pajeú, 

mas também em todo o semiárido brasileiro, ela possui certa resistência às perturbações antrópicas, 

como os processos de corte e de queima, sistematicamente nela aplicados, na supracitada bacia 

hidrográfica a degradação da vegetação é bem expressiva (SAMPAIO; MAYO; BARBOSA, 1996; 

SAMPAIO et al., 2002). A Figura 5 representa as unidades geológicas da bacia hidrográfica do rio 

Pajeú, a qual está praticamente no domínio de rochas cristalinas e cristalofilianas do embasamento 
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Pré–Cambriano nordestino com 86,3% de seu território, sendo representada pelo planalto da 

Borborema com seus diversos tipos líticos cristalinos (CPRM, 2005).  

 

Figura 5 – Unidades geológicas da bacia hidrográfica do rio Pajeú 

 
Elaboração: Eberson Pessoa Ribeiro.  
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Podem–se visualizar na Figura 5 os depósitos de bacia sedimentar (Betânia, Fátima, 

Mirandiba, São José do Belmonte e Jatobá), os quais correspondem a 11,7% da bacia 

hidrográfica. Cerca de 2% ficam por conta dos depósitos sedimentares recentes, material 

superficial, com coberturas detríticas arenosas na borda da bacia do Jatobá e os aluviões 

quaternários que ocorrem nos terraços fluviais e leitos, sobretudo no rio Pajeú, atingindo 

espessuras de até 10 m (CPRM, 2005). 

 Na Figura 6 estão representadas as unidades geomorfológicas. O Planalto Sertanejo 

caracteriza–se por uma intensa dissecação do relevo, com predomínio de formas aguçadas e 

convexas devido aos dobramentos e falhamentos, que se refletem no relevo através de 

extensos alinhamentos de cristas, geralmente paralelas entre si (VASCONCELOS, 1998).  

 

Figura 6 – Unidades geomorfológicas da bacia hidrográfica do rio Pajeú 

 
Elaboração: Eberson Pessoa Ribeiro.  

  

 O Pediplano Central do Planalto da Borborema refere–se à Depressão Intraplanáltica 

do Pajeú, no qual Corrêa et al. (2010, p. 46) explicam que 
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Entre os Maciços Remobilizados do Domínio da Zona Transversal e a Encosta 

Ocidental desenvolve-se outra depressão alongada para nordeste, confinada entre 

maciços residuais. O aspecto geral do compartimento, inclinado para SW, sugere um 

basculamento do bloco. Seus limites ocidentais coincidem com a escarpa que 

delimita os níveis de cimeira mais elevados do planalto (Baixa Verde e Teixeira). 

Neste compartimento rebaixado entre os dois principais eixos dos arqueamentos 

regionais instalou-se a bacia do Rio Pajeú, tributário sudoeste do São Francisco. 

 

Esses Maciços Remobilizados do Domínio da Zona Transversal são a Encosta 

Setentrional do Planalto da Borborema. A Depressão Sertaneja possui terrenos 

metassedimentares compostos por litotipos metamorfizados intercalados por superfícies 

pedimentares, interflúvios e encostas de baixa declividade (CPRM, 2005). A bacia hidrográfica 

é marcada pela presença de compartimentos morfológicos homogêneos como várzeas e terraços 

aluviais, chapadas, pediplanos, superfícies aplainadas, dissecadas, preservadas e retrabalhadas, 

além de contrafortes (cristas), bordas (cuestas), morros residuais e serras (Figura 7).  

 

Figura 7 – Compartimentos morfológicos homogêneos da bacia hidrográfica do rio Pajeú  

 
Elaboração: Eberson Pessoa Ribeiro.  
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O relevo do baixo Pajeú apresenta altitudes que variam entre 500 e 800 metros, sendo 

onde ocorre o domínio da Depressão Sertaneja, a mais rebaixada (296 a 539 metros). Já no alto 

Pajeú, o relevo é mais colinoso e serrano, consequentemente, a região com as mais elevadas 

altitudes (540 a 840 metros) com ponto culminante no Pico do Papagaio a 1.185 metros acima 

do nível médio dos mares, município de Triunfo (Figura 8) (CPRM, 2005; IBGE, 2015). 

 

Figura 8 – Mapa altimétrico da bacia hidrográfica do rio Pajeú 

 
Elaboração: Eberson Pessoa Ribeiro.  

 

 A bacia hidrográfica do rio Pajeú possui uma expressiva diversidade de solos 

(formação e ocorrência de classes) devido à heterogeneidade do material geológico (rochas 

gnaíssicas, graníticas, máficas e ultramáficas, e rochas sedimentares, arenitos). Os solos da 

região possuem uma variação considerável de fertilidade e profundidade, uma vez que tanto a 

pedogênese quanto o intemperismo das rochas são processos lentos influenciados pelo clima e 

relevo local (FEITOSA, 2012).  

De tal modo, os solos da bacia hidrográfica são representados por várias classes 

destacando–se na Figura 9 os Latossolos, Argissolos, Luvissolos, Cambissolos, Planossolos e 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Pico_do_Papagaio_(Pernambuco)
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Neossolos. A distribuição dos solos na área está relacionada aos domínios morfoestruturais mais 

elevados do Planalto da Borborema e às áreas rebaixadas e aplainadas da Depressão Sertaneja. 

 

Figura 9 – Mapa pedológico da bacia hidrográfica do rio Pajeú 

 
Elaboração: Eberson Pessoa Ribeiro.  

 

No primeiro domínio ocorrem de forma significativa os Neossolos Litólicos, solos poucos 

evoluídos com baixa capacidade de retenção hídrica, que apesar de fertilidade natural variada não 

são indicados para uso econômico. Também são encontrados grandes manchas de Argissolos 

Vermelho–amarelos, esses apresentam horizonte B textural e boa profundidade, além de 

fertilidade natural variada; além da pequena presença de Cambissolos, os quais são 

pedogeneticamente pouco evoluídos, apesar da grande variedade de solos minerais não 

recomendados para uso econômico. Já no domínio da depressão Sertaneja destacam–se os 

Luvissolos, são solos que têm elevado teor de argila e que possuem quimicamente alta fertilidade, 

com reação ligeiramente ácida a neutra; e os Planossolos, que apresentam profundidade e 

fertilidade natural variável (ARAÚJO FILHO et al., 2000; SANTOS et al., 2013). 
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1.2 Problemática 

 

A região semiárida é a mais vulnerável e susceptível aos efeitos das mudanças 

climáticas e da desertificação dentro do território nacional. Essa região, compreendendo 

969.589,4 km² com aproximadamente 11% do território brasileiro, foi criada oficialmente 

pela Lei Federal nº 7.827, de 27 de setembro de 1989 em substituição ao Polígono das Secas. 

Adotou–se como critérios técnicos básicos para essa nova delimitação a precipitação 

pluviométrica média anual inferior a 800 milímetros, o índice de aridez de até 0,5, calculado 

pelo balanço hídrico, que relaciona a precipitação e a evapotranspiração potencial, e o risco de 

seca maior que 60% (BRASIL, 2005; 2007).  

Do ponto de vista fisiográfico, o ambiente é marcado pelas elevadas médias anuais de 

temperatura e evaporação, com precipitações pluviométricas em torno de 800 mm/ano, 

irregularmente distribuídas no tempo e no espaço, assinalando um balanço hídrico negativo em 

grande parte do ano. As características ambientais do lócus da pesquisa “sugerem a ocorrência 

de processos de degradação tendentes a transformá–las em áreas também sujeitas à 

desertificação, caso não sejam ali adotadas medidas de preservação e conservação ambiental” 

(BRASIL, 2005, p. 14). Dessa forma, foi elaborado pelo Mistério de Meio Ambiente (MMA) o 

Mapa de Áreas susceptíveis à desertificação e áreas afetadas por processos de desertificação, o 

qual estabeleceu categorias de ocorrência de desertificação em muito grave, grave, moderadas e 

os núcleos de desertificação (BRASIL, 2007). O resultado para susceptibilidade e ocorrência 

desses processos no estado de Pernambuco pode ser observado na Figura 10.  

Como se pode perceber, grande parte do referido estado possui a ocorrência de muito 

grave, grave e os núcleos de desertificação. O espaço delimitado pela bacia hidrográfica do rio 

Pajeú está praticamente tomado pelas duas últimas categorias. Assim sendo, o governo estadual, 

identificando as vulnerabilidades e susceptibilidades do seu território aos impactos esperados 

pelas mudanças climáticas e desertificação, estabeleceu a Política de Enfrentamento às 

Mudanças Climáticas, bem como Comitê e Fórum em 2008 e 2009, respectivamente; além de 

instituir a Política Estadual de Enfrentamento às Mudanças Climáticas (Lei Estadual nº 

14.090/2010), como também o Plano de Ação Estadual de Combate à Desertificação (PAE–PE) 

e a Política Estadual de Combate à Desertificação e Mitigação dos Efeitos da Seca (Lei Estadual 

nº 14.091, de 17 de junho de 2010), na tentativa de garantir um planejamento econômico e 

socioambiental que vise ao desenvolvimento sustentável de sua sociedade. 
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Figura 10 – Mapa de áreas susceptíveis e afetadas por processos de desertificação em Pernambuco 

 
Fonte: Adaptado de Brasil (2007, p.27). 

 

Entretanto, as pesquisas e programas existentes sobre o estado de desertificação e a 

relação com as mudanças ambientais em Pernambuco e, principalmente, na bacia hidrográfica 

do rio Pajeú, com vistas às suas abordagens, conhecimentos e enfrentamentos, ainda são 

insuficientes. Dessa maneira, necessitava–se de uma linha de base mais sólida que consista 

em uma análise mais profunda e integrada da dinâmica dos processos que atuam na área e 

seus efeitos sob os aspectos sociais, econômicos e ambientais, isso porque os investimentos, 

as ações e os programas têm se revelado de forma pouco eficaz. 

Apesar de urgentes e fundamentais para o enfrentamento dos efeitos das mudanças 

ambientais e do processo de desertificação e implementação de medidas mitigatórias, as 

políticas públicas perfazem ações isoladas. Assim, o presente estudo fornece subsídios 

técnico–científicos para a supracitada bacia hidrográfica na elaboração de planos de ações 

governamentais de enfrentamento, mitigação e adaptação aos efeitos adversos às novas 

realidades proporcionadas pelo cenário atual e na tomada de decisões para cenários futuros, 

fundamentais para a promoção do desenvolvimento local sustentável. 
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1.3 Hipóteses e justificativas 

 

Partiu–se do pressuposto central de que as mudanças ambientais intensificaram o 

processo de desertificação na bacia hidrográfica do rio Pajeú, aumentando o déficit hídrico 

decorrente das altas taxas de evapotranspiração, consequência das elevadas temperaturas do 

ar. Assim, a presente pesquisa se justifica por apresentar uma análise integrada das mudanças 

ambientais e do processo de desertificação, em função das condições climáticas vigentes, uma 

vez que acarretam sérias implicações socioeconômicas e ambientais sobre a sociedade que 

compõe a mencionada bacia hidrográfica. 

Por essa razão, o estudo da variabilidade espaço–temporal da precipitação, no 

primeiro capítulo, foi edificado na hipótese de que a irregularidade e escassez de chuvas 

na área pesquisada estão mais severas, sendo influenciadas pelas mudanças climáticas 

globais. A temática abordada se justifica porque esse elemento climático é um dos 

indicadores de susceptibilidade para locais em processo de desertificação e interferem 

intensamente nas atividades agropecuárias, além de exercer forte influência na 

transformação da paisagem. 

O segundo capítulo foi desenvolvido a partir do pressuposto de que a disponibilidade 

dos recursos hídricos da referida bacia hidrográfica está mais escassa, consequentemente 

com um índice de aridez cada vez mais severo. Portanto, a compreensão dessa 

disponibilidade por meio do balanço hídrico climatológico é essencial para um 

planejamento hídrico estratégico, além de o mencionado índice ser um indicador de áreas 

suscetíveis à desertificação, o que justifica a escolha por tal temática. 

No terceiro capítulo foi analisada a dinâmica espaço–temporal de parâmetros 

biofísicos (albedo da superfície, NDVI, EVI, SAVI, IAF, NDWI e temperatura de superfície), 

ao longo de um intervalo de 11anos, na detecção de transformações ambientais, usando como 

parâmetro a cobertura vegetal através de imagens de satélite, na qual houve como hipótese o 

aumento da degradação ambiental no bioma Caatinga da área pesquisada. Essa abordagem se 

justifica na presente tese, uma vez que a compreensão das mudanças ocorridas na paisagem ao 

longo do tempo e o grau de susceptibilidade à degradação ambiental possibilitam identificar 

as áreas com predisposição à desertificação.  

A partir dessas hipóteses e justificativas delinearam–se os objetivos como se pode 

observar na seção seguinte. 
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1.4 Objetivos 

 

1.4.1 Objetivo Geral  

 

 Identificar e avaliar os diferentes graus de susceptibilidade ambiental da bacia 

hidrográfica do rio Pajeú à variabilidade climática e ao processo de desertificação. 

 

1.4.2 Objetivos Específicos  

 

 Avaliar a variabilidade espaço–temporal da precipitação na bacia hidrográfica do rio 

Pajeú empregando o Índice de Anomalia de Chuva (IAC); 

 Avaliar o balanço hídrico climatológico e o grau de aridez, além de realizar o 

mapeamento da classificação climática da bacia hidrográfica do rio Pajeú pelo método 

de Thornthwaite-Mather (1955); e 

 Identificar e analisar a dinâmica espaço–temporal de parâmetros biofísicos na detecção 

de mudanças ambientais na bacia hidrográfica do rio Pajeú com aplicação de alguns 

componentes do algoritmo SEBAL. 

 

1.5 Material e métodos 

 

A Teoria Geral dos Sistemas, na qual se tem noções básicas, partindo do princípio da 

funcionalidade, ou seja, de que os sistemas funcionam através de processos e respostas, teve 

forte influência na seleção dos materiais e métodos desta pesquisa. Para essa teoria não se pode 

ter uma leitura de ambiente desprezada a funcionalidade do mesmo enquanto sistema, pois o 

sistema é entendido como operador, que, durante um tempo determinado, recebe matéria e 

energia input (entrada) e o transforma em output (saída). 

De acordo com Thornes e Brunsden (1977) sistema é como um conjunto de objetos e 

atributos e das suas relações, organizados para executar uma função particular. Os sistemas 

são formações da natureza que sofrem o impacto dos ambientais: social, econômico e técnico. 

Bertalanffy (1973, p. 54) afirma que “sistema é uma classe peculiar de sistemas dinâmicos, e 

hierarquicamente organizados”. 

 No ambiente da bacia hidrográfica do rio Pajeú, os sistemas não atuam de forma 

isolada, pois compreende em um conjunto de todos os fenômenos e eventos que se relacionam 
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entre seus componentes implicando em fluxo e transferência de matéria e energia. Dentro dos 

diferentes tipos de sistemas abertos os que mais se aplicam à área examinada são: sequência e 

processos e respostas, o primeiro, na realidade, é um conjunto de subsistemas articulados em 

cadeia e o segundo, a forma, sendo esta nada mais de que uma resposta a determinados 

estímulos (processos). 

 Portanto, buscou–se trabalhar na perspectiva sistêmica, com ênfase na questão 

climática, e não Geossistemas, pois conforme Christofoletti (1999, p. 37) “representam a 

organização espacial resultante da interação dos elementos físicos e biológicos da natureza 

(clima, topografia, geologia, águas, vegetação, animais, solos)”. Cavalcanti et al. (2010, p. 

542) complementam ao assegurar que os Geossistemas modificam com o tempo devido à 

dinamicidade dos sistemas, pois caracterizam–se como “um complexo natural que apresentam 

um padrão espacial (territorial) resultante de sua história, sua autonomia funcional e da função 

que desempenha no contexto em que está inserido”. 

 De tal modo, optou–se no primeiro capítulo pela base de cálculo do Índice de Anomalia 

de Chuva (IAC); no segundo foram empregados o Balanço Hídrico Climatológico (BHC) e a 

classificação climática de Thornthwaite-Mather (1955); e no terceiro capítulo foram estimados 

os parâmetros biofísicos de albedo da superfície, NDVI, EVI, SAVI, IAF, NDWI e da 

temperatura de superfície, utilizando os produtos MODIS, para a detecção de mudanças 

ambientais na referida bacia hidrográfica.  

 

1.6 Estrutura da Tese 

 

Com base na problemática, nas hipóteses e justificativas, e nos objetivos traçados, a 

presente tese foi estruturada da seguinte forma: introdução geral, três capítulos, discussão 

geral e conclusões e recomendações gerais. 

O contexto introdutório consiste em uma breve explanação sobre as mudanças 

ambientais, bem como uma caracterização consistente dos aspectos fisiográficos da área. 

Abordou–se também a problemática, expuseram–se as hipóteses e justificativas, além dos 

objetivos gerais e específicos. 

O primeiro capítulo versa sobre variabilidade espaço–temporal da precipitação na 

bacia hidrográfica do rio Pajeú, empregando o Índice de Anomalia de Chuva (IAC). Dessa 

maneira, foi possível caracterizar a variabilidade espaço–temporal pluviométrica da região, 

permitindo comparar as condições atuais de precipitação em relação aos valores históricos, 

como também avaliar a distribuição espacial das chuvas, consoante sua intensidade. 
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No segundo capítulo é realizada uma análise sobre o balanço hídrico climatológico e a 

classificação climática da bacia hidrográfica do rio Pajeú pelo método de Thornthwaite-

Mather (1955). De tal modo, buscou–se determinar o regime hídrico, permitindo avaliar a 

quantidade de água no solo, além de evidenciar as variações sazonais dos excedentes e 

deficiências hídricas, bem como o grau de aridez e mapeamento das tipologias climáticas da 

referida bacia hidrográfica. 

O terceiro capítulo apresenta a estimativa de parâmetros biofísicos na detecção de 

mudanças ambientais, na qual foi possível identificar e analisar a dinâmica espaço–temporal 

das variáveis do albedo da superfície, dos índices de vegetação (NDVI, EVI, SAVI, IAF) e 

umidade (NDWI) e da temperatura de superfície. Esses parâmetros foram essenciais no 

reconhecimento das transformações ambientais na área estudada. 

Na discussão geral foram apreciados os discursos sobre a desertificação no Brasil e 

mundo, como também os resultados dos capítulos anteriores, os quais foram verificados e 

validados de forma integrada com a realização do trabalho in loco, com o intuito de 

compreender de forma holística as mudanças ambientais e o processo de desertificação na 

bacia hidrográfica do rio Pajeú. 

 Nas conclusões e recomendações gerais estão contempladas as deduções com uma 

síntese das conclusões e recomendações dos capítulos trabalhados, bem como das discussões 

gerais com o desígnio de inferências integradas para as problemáticas ambientais pesquisadas.  



35 

 

REFERÊNCIAS 

 

ARAÚJO FILHO, J. C. et al. Levantamento de reconhecimento de baixa e média 

intensidade dos solos do Estado de Pernambuco. Rio de Janeiro: Embrapa Solos, 2000. 

BERTALANFFY, L. Von. Teoria Geral dos Sistemas. Editora Vozes, Petrópolis, 351 p., 1973.  

BRASIL. Ministério do Meio Ambiente. Programa de Ação Nacional de Combate à 

Desertificação e Mitigação dos Efeitos da Seca PAN-Brasil. Brasília: MMA, 2005. 

______. Atlas das áreas susceptíveis à desertificação do Brasil. Brasília: MMA, 2007. 

CAMPOS, M. B. Por uma reflexão demográfica das mudanças ambientais no Brasil. Revista 

Espinhaço, v. 3, n.1, p. 17-23, 2014. 

CAVALCANTI, L. C. S.; CORRÊA, A. C. B.; ARAÚJO FILHO, J. C. Fundamentos para o 

mapeamento de geossistemas: uma atualização conceitual. Revista de Geografia, Rio Claro, 

v. 35, n. 3, p. 539-551, 2010. 

CHRISTOFOLETTI, A. Modelagem de sistemas ambientais. 1ª Ed. São Paulo: Edgard 

Blücher, 1999. 

CORRÊA, A. C. B. et al. Megageomorfologia e Morfoestrutura do Planalto da Borborema. 

Revista do Instituto Geológico, São Paulo, 31 (1/2), p. 35-52, 2010. 

CPRM. SERVIÇO GEOLÓGICO DO BRASIL. Projeto Cadastro de Fontes de 

Abastecimento por Água Subterrânea. Recife: PRODEEM, 2005. 

FATORELLI, L. Percepções sobre mudanças ambientais na amazônia brasileira: 

Caminhos para a construção de um conhecimento integrador. Tese de Doutorado. Centro de 

Desenvolvimento Sustentável, Universidade de Brasília. Brasília, 2013.  

FEITOSA, A. Zoneamento de pequenas bacia hidrográficas hidrográficas e 

caracterização de várzeas na Bacia hidrográfica do Pajeú, Pernambuco. Tese de 

Doutorado – UFPE/PPGEO. Recife, 2012. 

IBGE. INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Cidades@. 

Informações sobre os municípios brasileiros. Rio de Janeiro, 2014. 

_____. Cidades@. Triunfo. Disponível em: <http://cod.ibge.gov.br/237FU>. Acesso em: 01 de 

nov. de 2015. 

LINS, C. J. C.; ALBUQUERQUE, M. J. C. A região semi-árida do Nordeste do Brasil. 

Revista do Instituto Brasileiro de Edições Pedagógicas. Área de conhecimento: Geografia. 

Ano I – nº 4 – Novembro de 2001. 

MARENGO, J. A. Mudanças climáticas: detecção e cenários futuros para o Brasil até o final 

do século XXI. In: CAVALCANTI, I. F. A. et al (Org.). Tempo e clima do Brasil. São 

Paulo: Oficina de textos, 2009. 



36 

 

PERNAMBUCO. Agência Pernambucana de Águas e Clima – Apac. Bacia hidrográficas 

Hidrográficas. Disponível em: <http://www.apac.pe.gov.br/pagina.php?page_id=5&subpage_id=20>. 

Acesso em: 13 de out. de 2012. 

______. Climatologia das estações experimentais do IPA. Empresa Pernambucana de 

Pesquisa Agropecuária – IPA, Recife – PE, 1994. 

ROCKSTRÖM, J. et al. A safe operating space for humanity. Nature, v. 461, n. 7263, p. 472-

475, 2009. 

RUBIO, J. L. Desertificacion y cambio climático. Ambienta: la revista del Ministerio de 

Medio Ambiente. nº 70, p.26-31, Madrid, 2007.  

RUBIO, J. L.; RECATALA, L. The relevance and consequences of Mediterranean 

desertification including security aspects. In: Desertification in the Mediterranean Region: a 

Security Issue. NATO Workshop. Valencia, Springer, 2006. 

SAMPAIO, E. V. S. B. et al. (Eds.): Vegetação e flora da caatinga - contribuição ao 

Workshop Avaliação e Identificação de Ações Prioritárias para a Conservação, Utilização 

Sustentável e Repartição dos Benefícios da Biodiversidade do Bioma Caatinga, em Petrolina, 

5/2000. Recife: Associação Plantas do Nordeste – APNE / Centro Nordestino de Informações 

sobre Plantas – CNIP, 2002. 

SAMPAIO, E. V. S. B.; MAYO, S. J.; BARBOSA, M. R. U. Pesquisa Botânica Nordestina: 

Progresso e Perspectivas. Recife: SSB/ Seção Regional de Pernambuco. 1996. 

SANTOS, H. G. et al. Sistema Brasileiro de Classificação de Solos. 3 ed. rev. ampl. 

Brasília–DF: Embrapa, 2013. 

SANTOS, J. M. Estratégias de convivência para a conservação dos recursos naturais e 

mitigação dos efeitos da desertificação no semiárido. In: LIMA, R. C. C.; CAVALCANTE, 

A. M. B.; PEREZ-MARIN, A. M. (Eds.). Desertificação e mudanças climáticas no 

semiárido brasileiro. Campina Grande: INSA – PB, 2011. 209p. 

SECTMA. SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE. Plano 

estadual de recursos hídricos do estado de Pernambuco. v.1, pt. II e III. Recife – PE, 1998. 

______. Atlas das Bacias hidrográficas de Pernambuco. Recife, 2006. 

SEIXAS, S. R. C. Mudanças ambientais globais, vulnerabilidade e risco: impactos na 

subjetividade em Caraguatatuba, litoral norte Paulista. Revista VITAS, n. 1, 2011. 

SOUZA, R. M. Fitoindicação e mudanças ambientais.  Revista Geonorte, Edição Especial, 

v. 4, n. 4, p. 78 – 88, 2012. 

SUGUIO, K. Mudanças Ambientais da Terra. São Paulo: Instituto Geológico, 2008. 

SUDENE. SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE. Dados 

pluviométricos mensais do Nordeste – Pernambuco. Recife– PE, 1990. 

TEODORO, P. H. M.; AMORIM, M. C. C. T. Mudanças climáticas: algumas reflexões. 

Revista Brasileira de Climatologia, Curitiba, PR, v. 3, p. 25 – 35, 2008. 



37 

 

THEIS, I. M.; BUTZKE, L. Mudança ambiental global e a questão das escalas. 14º. 

Encuentro de Geógrafos de América Latina – Peru. Anais... Peru, 2013.  

THORNES, J. B.; BRUNSDEN, D. Geomorphology and Time. Methuen & Co., London, 

209 p., 1977. 

THORNTHWAITE, C. W.; MATHER, J. R. The water balance. Centerton, N. J.: Drexel 

Institute of Technology, Laboratory of Climatology, publications in Climatology. v. 8, n. 1, 

New Jersey, 104 p., 1955. 

VASCONCELOS SOBRINHO, J. Metodologia para identificação de processos de 

desertificação. in: VASCONCELOS SOBRINHO, J. Desertificação no Nordeste do Brasil. 

Recife: Ed. Universitária da UFPE, 2002. 

VASCONCELOS, A. M. (Org.) Programa Levantamentos Geológicos Básicos do Brasil – 

PLGB. Iguatu – Folha SB.24-Y-B, Estado do Ceará. Brasília: CPRM/DIEDIG/DEPAT, 1998. 



38 

 

2 CAPÍTULO I 

 

 

VARIABILIDADE ESPAÇO–TEMPORAL DA PRECIPITAÇÃO NA 

BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PAJEÚ, PERNAMBUCO 

 

RESUMO 

 

O Nordeste do Brasil (NEB) apresenta grande diversidade de climas devido aos diversos 

sistemas atmosféricos responsáveis pela distribuição das chuvas na região. Dessa forma, o 

monitoramento de períodos chuvosos e secos e da variabilidade espaço–temporal da 

precipitação é essencial para a gestão de recursos hídricos em regiões semiáridas como no 

NEB. De tal modo, a presente pesquisa teve como objetivo avaliar a variabilidade espaço–

temporal da precipitação na bacia hidrográfica do rio Pajeú por meio do Índice de Anomalia 

de Chuva (IAC). O IAC é uma técnica utilizada para caracterizar e monitorar a variabilidade 

espaço–temporal pluviométrica de uma região, a qual permite comparar as condições atuais 

de precipitação em relação aos valores históricos, servindo ainda para avaliar a distribuição 

espacial do evento, consoante sua intensidade. Portanto, foram utilizados nesta pesquisa os 

dados de precipitação mensal da série histórica de 1912 a 2013 de 32 estações meteorológicas. 

Os resultados apresentaram peculiaridades ao longo da série como a alternância entre valores 

negativos e positivos até a década de 50 e posteriormente mudanças no padrão da precipitação 

média da bacia hidrográfica com sucessões de períodos secos e chuvosos. A variação 

temporal revelou que há a predominância de IAC negativos para os meses do ano, já a 

variação espacial demonstrou que em toda a bacia hidrográfica o IAC fica entre seco e muito 

seco com exceção do município de Triunfo considerado muito chuvoso por ser uma área de 

brejo. Com a análise da precipiação da série histórica da bacia hidrográfica do rio Pajeú por 

meio do IAC, detectou–se variabilidade interanual com predomiância de anos secos e com 

pontos de inflexão mais extremos nos anos chuvosos. Concluiu–se também que essa 

variabilidade tem fortes indícios com a ocorrência dos fenômenos de El Niño e La Niña, bem 

como suas intensidades nos eventos extremos de secas e chuvas, respectivamente, entretanto 

não foram encontrados indícios de mudanças climáticas.  

 

Palavras–chave: IAC, Variabilidade interanual, El Niño, Seca, Semiárido. 
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SPACE-TIME RAINFALL VARIABILITY IN THE PAJEÚ RIVER 

WATERSHED, PERNAMBUCO 

 

ABSTRACT 

 

The Northeastern region of Brazil (NEB) presents a great diversity of climates due to the 

various weather systems responsible for the rainfall distribution in the region. Thus, the 

monitoring of rainy and dry periods and the space-time rainfall variability is essential for the 

management of water resources in semiarid regions such as NEB. In this context, the aim of 

the present study was to evaluate the space-time rainfall variability in the Pajeú river 

watershed through the Rainfall Anomaly Index (RAI). RAI is a technique used to characterize 

and monitor the space-time rainfall variability of a region, and allows comparing the current 

rainfall conditions in relation to historical values and serves to evaluate the spatial distribution 

of the event, according to its intensity. Thus, the monthly rainfall data of historical series from 

1912 to 2013 of 32 weather stations were used in this study. The results showed peculiarities 

throughout the series as alternating between negative and positive values up to the decade of 

1950 and changes in the average rainfall pattern of the watershed with succession of dry and 

wet periods. Temporal variation revealed that there is predominance of negative RAI 

throughout the year, but the spatial variation showed that in the entire watershed, RAI is 

between dry and very dry except for the municipality of Triunfo considered too rainy for 

being in a humid montane area. The analysis of the historical rainfall series in the Pajeú river 

watershed through RAI detected interannual variability with predominance of dry years with 

more extreme inflection points in rainy years. It was concluded that this variability has strong 

evidence with the occurrence of El Niño and La Niña phenomena, as well as their intensities 

in extremes drought and rainfall events, respectively; however no evidence of climate change 

was found. 

 

Keywords: RAI, Interannual variability, El Niño, Drought, Semiarid. 
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INTRODUÇÃO 

 

 O Nordeste do Brasil (NEB) apresenta grande diversidade de climas devido aos 

diversos sistemas atmosféricos responsáveis pela distribuição das chuvas na região, bem 

como pela variabilidade interanual e intrassazonal. As chuvas excessivas e as secas severas 

têm sido relacionadas a sistemas dinâmicos de circulação atmosférica global, entre eles, o 

fenômeno de El Niño–Oscilação Sul (ENOS) como causador de tais flutuações.  

O ENOS é uma onda quase estacionária na Pressão ao Nível do Mar (PNM), de 

escala global, seguido por um aquecimento (El Niño) ou resfriamento (La Niña) 

anômalo das águas superficiais do Pacífico equatorial central e leste, ocasionando secas 

e chuvas intensas, respectivamente (KAYANO; ANDREOLI, 2009).  “Esta componente 

do ENOS conecta–se dinamicamente à Oscilação Sul, que se manifesta como uma 

gangorra barométrica com centros de ação na Indonésia e no Pacífico sudeste” 

(ANDREOLI et al., 2004, p. 178). 

Esse componente do sistema climático da terra promove a interação entre a superfície 

dos oceanos e a baixa atmosfera adjacente a ele. Os processos de troca de energia e umidade 

entre eles determinam o comportamento do clima, e alterações destes processos podem afetar 

o clima global como também o clima regional (OLIVEIRA, 2001). 

De tal modo, o monitoramento de períodos chuvosos e secos e da variabilidade 

espaço–temporal da precipitação é essencial para a gestão de recursos hídricos em 

regiões semiáridas como, por exemplo, no NEB. Assim, “é de capital importância 

dispor–se de instrumental prático de auxílio à tomada de decisões, notadamente nos 

períodos de secas” (FREITAS, 2005, p. 84). 

O estudo do comportamento da precipitação pluviométrica é fundamental, uma vez que 

possibilita detectar tendências ou alterações climáticas em variadas escalas (locais, regionais, 

nacionais e continentais), além da comparação entre elas (MARCUZZO; GOULARTE, 2012).  

“As quantidades relativas de precipitação pluvial (volume), seu regime sazonal ou diário 

(distribuição temporal) e as intensidades de chuvas individuais (volume/duração) são algumas das 

características que afetam direta ou indiretamente a população, a economia e o meio ambiente” 

(BRITTO; BARLETTA; MENDONÇA, 2006, p. 36). 

A variabilidade e a irregularidade das precipitações, bem como as excepcionalidades e 

eventos climáticos (como veranicos no NEB, entre outros fenômenos meteorológicos) são 

eventos que interferem intensamente nas atividades agropecuárias, minimizando a eficiência 

da produção e comprometendo os calendários agrícolas, além de exercer forte influência na 
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transformação da paisagem, uma vez que fogem da capacidade de proteção da sociedade 

contemporânea (SANT’ANNA NETO, 1998). 

Portanto, o emprego de índices climáticos para monitoramento da precipitação é 

essencial para o acompanhamento das características dos períodos de secos ou úmidos, 

assim como as distintas medidas a serem efetivadas de acordo com os valores atingidos 

por tais parâmetros. As informações anuais, sazonais ou mensais da precipitação podem 

revelar substancialmente a climatologia de uma região, como também verificar os 

impactos que o clima global causa sobre a distribuição pluviométrica local (ARAUJO; 

MORAES NETO; SOUSA, 2009a). 

 Dessa forma, a presente pesquisa empregou o Índice de Anomalia de Chuva (IAC) 

desenvolvido por Rooy (1965), por ser um índice simples no monitoramento da 

variabilidade espaço–temporal pluviométrica da bacia hidrográfica do rio Pajeú. 

Vários estudos foram realizados para o NEB utilizando o IAC como o de Freitas 

(2004; 2005) para algumas áreas do estado do Ceará, Araújo et al. (2008) para o Cariri 

Paraibano, Araújo; Moraes Neto; Souza (2009a) para a bacia hidrográfica do rio Paraíba–

PB, Da Silva (2009) e Da Silva; Sousa; Kayano (2010) na bacia hidrográfica do rio 

Mundaú (PE/AL), no rio São Francisco Da Silva; Galvíncio; Nóbrega (2011) buscaram 

compreender a influência da variabilidade climática e da associação de fenômenos 

climáticos, entre tantos outros estudos realizados para o semiárido nordestino.  

Em todas as pesquisas, o IAC revelou–se apropriado para o estudo da seca no NEB 

pela sua consistência em fornecer informações acerca da ocorrência, gravidade e impacto. 

Ressalta–se que o fenômeno da seca pode ser diagnosticado através de índices 

quantificadores, como o IAC, com base em uma série histórica de dados climatológicos.     

Por conseguinte, a presente pesquisa é relevante porque esse índice ainda não foi 

realizado na bacia hidrográfica do rio Pajeú, a qual enfrenta a problemática da escassez hídrica. 

Dessa maneira, este estudo será de grande utilidade para a gestão dos recursos hídricos locais, 

impulsionando o desenvolvimento regional à medida que se torna possível compreender os 

problemas da região e ao mesmo tempo buscar alternativas para minimizá–los ou saná–los 

através de planejamento estratégico de ações nos setores social, econômico e ambiental.  

Portanto, dada a importância das alterações climáticas, do crescente aumento de 

eventos extremos de secas no sertão e da necessidade de melhor compreender as escalas da 

variabilidade das precipitações pluviométricas, a presente pesquisa teve como objetivo avaliar 

a variabilidade espaço–temporal da precipitação na bacia hidrográfica do rio Pajeú 

empregando o Índice de Anomalia de Chuva (IAC). 
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2 ÍNDICE DE ANOMALIA DE CHUVA (IAC): REVISÃO BIBLIOGRAFICA 

 

O Índice de Anomalia de Chuva (IAC) foi desenvolvido por Rooy (1965) com a 

finalidade de caracterizar e monitorar a variabilidade espaço–temporal da precipitação de 

uma região, como também classificar as magnitudes de anomalias de precipitações positivas 

e negativas, permitindo a comparação entre as condições atuais e as séries históricas em 

consonância à intensidade dos eventos. Além dessa comparação histórica, o autor descreve 

que o IAC permite a analogia do desvio da precipitação pluviométrica em relação à 

condição normal de distintas regiões. 

A variação multidecadal da precipitação para regiões continentais foi pesquisada por 

Mauget (2005) com o intuito de identificar as concentrações mais expressivas de anos úmidos 

e secos no período de 1901 a 1998. Na América do Norte encontrou elevada incidência de 

anos úmidos na série de 1972 a 1998. Já para o Norte da Europa, no período de 1978 a 1998, 

foram identificados 7 (sete) dos 10 (dez) anos mais úmidos. O autor expõe que nas derradeiras 

décadas do século XX foram encontrados regimes secos e úmidos e sugere que os períodos 

úmidos mais recentes evidenciam mudanças do padrão do clima do Atlântico Norte. 

 Já no continente africano, Alatise; Ikumawoyi (2007) avaliaram a ocorrência de seca 

em Lokoja (capital do estado de Kogi na Nigéria). Para tal, empregaram as técnicas de 

Componente Estocástico Séries (CES), a Precipitação Acumulada de Informação (PAI), o 

Índice de Gravidade da Seca (IGS) e o IAC, sendo que este último revelou–se o mais 

adequado pela capacidade de fornecer mais informações sobre a ocorrência, gravidade e 

impactos da seca na área pesquisada. 

Abaje et al. (2013) analisaram também com o IAC a extensão e o grau de severidade 

das secas na Zona Ecológica da Nigéria Sudano–Sahel, utilizando dados de precipitação 

abrangendo um período de 60 anos (1949–2008) de 8 (oito) estações meteorológicas na zona. 

Os resultados revelaram que a região foi caracterizada pela maior extensão de seca severa 

desde o início de 1968 até o início dos anos 1970, e depois da década de 1980, em que a seca 

foi mais grave do que qualquer outra década no período de estudo. Por outro lado, no final dos 

anos 1990 e 2000 constatou–se uma diminuição no número de ocorrências de seca.  

No Brasil, vários estudos foram realizados para investigar a variabilidade espaço–

temporal da precipitação no território nacional. Diversos índices climatológicos foram 

empregados, contudo a principal ferramenta de análise foi o Índice de Anomalia de Chuva (IAC). 

Para exemplificar podem–se mencionar as pesquisas realizadas por Marcuzzo; Rocha; 

Melo (2011a; 2011b), os quais mapearam a distribuição da precipitação pluviométrica no 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Kogi_(estado)
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bioma Cerrado do estado do Mato Grosso com a série histórica de 1977 a 2006 (dados de 30 

anos). Em um primeiro momento utilizaram dados de 33 (trinta e três) e posteriormente 75 

(setenta e cinco) estações pluviométricas distribuídas no Cerrado mato–grossense. Com o 

tratamento dos dados foram elaborados mapas de isoietas, aplicando–se o IAC para classificar 

os períodos secos ou úmidos, de acordo com a média local, além de organizar em médias 

temporais mensal, anual e sazonal da precipitação. Empregou–se também o método de 

interpolação, Topo to Raster, o qual faz uso do Método Multigrid Simples para minimizar a 

equação em resoluções cada vez melhores, respeitando restrições dos elementos físicos.  

Ainda segundo os referidos autores, os resultados demonstraram uma grande variação 

nos índices precipitados entre o extremo noroeste e norte com os maiores volumes de chuvas 

e o sul com os menores índices pluviométricos. Com a aplicação do IAC para o período de 

estudo, constatou–se que existe um maior número de anos secos que anos úmidos para o 

período estudado. Para o estado de Mato Grosso do Sul, Marcuzzo; Melo; Costa (2012, p.85) 

identificaram “3,61% de meses extremamente secos, 22,22% de meses muito secos, 30,56% 

de meses secos, 1,94% de meses sem anomalias, 25,83% de meses chuvosos, 10,56% de 

meses muito chuvosos e 5,28% de meses extremamente chuvosos”. 

Com o objetivo de analisar a variação desse índice para Tocantins, Marcuzzo; 

Goularte (2012) utilizaram dados de 1977 a 2006 de 43 estações pluviométricas distribuídas 

pelo estado. Os resultados revelaram que a distribuição pluviométrica apresenta uma grande 

variação nos índices interanuais precipitados em cada mês. Em janeiro, o mês mais úmido em 

Tocantins, do recorte temporal supracitado, detectaram–se 13 (treze) anos úmidos e 17 

(dezessete) anos secos, detectando–se uma tendência de diminuição da pluviosidade no estado 

para o período estudado. 

Silva Júnior (2011) também buscou avaliar o mesmo índice como indicador 

climático da variabilidade pluviométrica na microrregião de Gurupi–TO (correspondente 

aos municípios do Peixe, Alvorada, Brejinho de Nazaré, Cariri do Tocantins e 

Figueirópolis), utilizando as séries temporais de 1974 a 2006 de cinco estações 

pluviométricas. Com o estudo foi possível visualizar a variação de anos secos e chuvosos, 

demonstrando a grande variabilidade pluviométrica da região, além de identificar anos 

considerados extremamente secos e úmidos. 

Já Alves et al. (2010) realizaram uma análise climática da precipitação nos municípios 

de Israelândia e Piranhas, estado de Goiás, buscando verificar a variabilidade espaço–temporal 

das chuvas por meio do Índice de Anomalia de Chuva (IAC). Com os resultados obtidos 

puderam constatar que houve uma maior discrepância das anomalias positivas e negativas no 
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primeiro município, além de observarem períodos de inflexão no gráfico de anomalias 

indicando possível tendência climática em ambos os municípios. Contudo, a análise de 

regressão apresentou semelhanças das chuvas nas duas localidades. Os autores concluíram que 

o IAC é uma ferramenta que pode ser utilizada para o acompanhamento climático de uma ou 

várias localidades, para gerar prognósticos e diagnósticos da climatologia local. 

 Para região oeste do estado do Paraná, Ewald (2010) estudou as alterações do 

volume de precipitação no município de Marechal Cândido Rondon no período de 1965 a 

2008 por meio do IAC e da Técnica dos Quantis, as quais se mostraram adequadas para a 

interpretação dos dados pluviométricos do referido município. A pesquisa apontou fortes 

indícios de relações entre a ocorrência dos fenômenos La Niña e El Niño com anos mais 

secos e anos mais chuvosos, respectivamente. 

No Nordeste do Brasil (NEB) as pesquisas sobre a variabilidade espaço–temporal da 

precipitação utilizando IAC se destacam pela importância socioeconômica e ambiental, 

principalmente para as áreas semiáridas. Dessa forma sobressaem os estudos de Araújo; Da Silva 

(2011) sobre a influência da variabilidade climática sobre a distribuição espaço–temporal da 

precipitação na região do baixo Paraíba (PB), em que foram empregadas as técnicas do IAC e da 

Análise de Ondeleta, as quais permitiram determinar as escalas temporais da variabilidade 

dominante e a variação temporal e espacial da precipitação. Os resultados desse estudo revelaram 

que a variabilidade interanual ligada ao ciclo de El Niño–Oscilação Sul (ENOS) e a variabilidade 

decadal das escalas de 11 e 22 anos influenciaram na variabilidade pluviométrica local. 

Da Silva (2009) realizou uma análise de aspectos climatológicos, agroeconômicos, 

ambientais e de seus efeitos sobre a bacia hidrográfica do rio Mundaú, área em acelerado 

processo de degradação ambiental devido a práticas antrópicas degradantes. Com o emprego 

de índices climáticos, como o IAC, pode–se desenvolver um sistema de acompanhamento das 

características dos períodos secos e chuvosos, com informações anuais, sazonais ou mensais, 

com os quais se facilita a compreensão da climatologia de uma área, além de averiguar os 

impactos que o clima global provoca sobre a distribuição pluviométrica da localidade. De tal 

modo, analisou–se a climatologia da supracitada bacia hidrográfica, tendo em vista a sua 

variabilidade espaço–temporal, os principais eventos que proporcionam chuvas na região e, 

como tais, afetam aspectos socioeconômicos, agrícolas e ambientais.  

Da Silva; Sousa; Kayano (2010) examinaram as escalas temporais da variabilidade 

pluviométrica na bacia hidrográfica do rio Mundaú, nos estados de Alagoas e Pernambuco, 

no período de 1955 a 1991 para as regiões do Alto, Médio e Baixo Mundaú. O Índice de 

Anomalia de Chuva anual mostrou que as séries dessas regiões têm variações temporais 
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distintas, exceto pela dominância de anos secos no início do período de análise. Os 

resultados mostraram que a variabilidade de chuvas é definida por multiescalas temporais 

localizadas em intervalos de tempo.  

Araújo et al. (2008) analisaram a variabilidade espaço–temporal da precipitação do 

Cariri Paraibano (a bacia hidrográfica do rio Paraíba e principalmente a região do Taperoá e 

alto Paraíba) utilizando o IAC. Encontraram semelhanças entre o padrão de precipitação da 

região do Taperoá e alto Paraíba, em que foram observados anos secos consecutivos até a 

década de 1960. Araújo; Moraes Neto; Sousa (2009b) verticalizaram essa análise ao 

classificar a precipitação anual e a quadra chuvosa da bacia hidrográfica do rio Paraíba, para 

as sub–bacias hidrográficas do Médio e Baixo Paraíba, onde foi verificada semelhança na 

alternância entre anos secos e chuvosos ao longo da série. 

Da Silva; Galvíncio; Nóbrega (2011) buscaram compreender a influência da 

variabilidade climática e da associação de fenômenos climáticos sobre sub–bacias 

hidrográficas do rio São Francisco. Dessa forma, investigaram a influência das oscilações 

climáticas sobre regiões da bacia hidrográfica do rio São Francisco, utilizando dados de 

precipitação mensal da série histórica de 1941 a 1993, para 8 (oito) localidades no alto São 

Francisco (ASF) e para 13 (treze) localidades no submédio São Francisco (SMSF). Os 

resultados apontaram que no ASF não é notável uma associação entre as fases das oscilações; 

já no SMSF, a associação das mesmas fases das oscilações promoveu diminuição nas chuvas. 

Gonçalves et al. (2006) também usaram o IAC para avaliar os períodos secos e úmidos do rio 

São Francisco. Com os dados de 15 (quinze) estações, puderam observar substancialmente a 

incidência de anos secos, como também explicar a ocorrência de cheias e inundações 

registradas à jusante da hidroelétrica de Sobradinho no sertão pernambucano. 

Souza; Da Silva (2012) empregaram o mesmo índice para caracterizar a 

variabilidade espaço–temporal da região da bacia hidrográfica do rio Jaguaribe, no estado 

do Ceará, para a série histórica de 1921 a 2010, em que foi detectada a predominância de 

anos secos (anomalia negativas) em toda sua extensão. 

Freitas (2005) desenvolveu um sistema de suporte à decisão para o monitoramento de 

secas meteorológicas em regiões semiáridas com base em índices meteorológicos (dentre eles 

o IAC), sendo o locus da pesquisa no estado do Ceará. Os índices foram adaptados e 

incorporados a um sistema de acompanhamento quase simultâneo (diário, semanal ou mensal) 

das características básicas dos períodos de seca (o grau de severidade, duração e intensidade 

desses períodos) de modo que permitisse diferenciar as ações mitigadoras, as quais pudessem 
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ser de fato implementadas em tempo hábil, de acordo com os valores atingidos por 

esses parâmetros, objetivando minimizar os impactos ocasionados por uma seca. 

Segundo Convenção das Nações Unidas para o Combate à Desertificação (UNCCD), 

Seca é compreendida como o “fenômeno que ocorre naturalmente quando a precipitação 

registrada é significativamente inferior aos valores normais, provocando um sério desequilíbrio 

hídrico que afeta negativamente os sistemas de produção dependentes dos recursos da terra” 

(BRASIL, 1997, p. 08), sendo um evento cíclico no NEB. 

 Freitas (2005, p. 86) advoga que  

 

No Nordeste Brasileiro a previsão e o monitoramento de períodos de secas 

são particularmente úteis devido aos seguintes aspectos: (1) a existência de inúmeros 

projetos de irrigação implantados e a serem implantados ao longo dos principais 

rios; (2) o abastecimento d'água das grandes cidades é, em sua maioria, dependente 

direto do escoamento dos rios, ou indiretamente do volume acumulado nas 

barragens; (3) a maioria das culturas agrícolas dependem exclusivamente da 

regularidade das chuvas e (4) a possibilidade de uso de água subterrânea é pequena 

quando comparada ao da água superficial. 

 

Tanto porque a seca é um fenômeno recorrente no NEB, onde a demanda por água é 

maior do que a disponibilidade e onde há uma grande variabilidade da oferta, o que acarreta 

quase sempre consequências em larga escala. Os efeitos duradouros de um período de seca em 

uma determinada região dependem, entretanto, não somente da duração e intensidade da seca, 

mas também das condições socioeconômicas e culturais da população atingida (FREITAS, 

2004; 2005).  

Um ponto decisivo no emprego do IAC, como de qualquer outro índice, reside na escolha 

do patamar a ser estabelecido para a definição dos períodos secos e chuvosos, sendo que 

 

a escolha do patamar para a separação entre anos secos e úmidos não deve ser, 

portanto, arbitrária, mas sim escolhido com base no conhecimento climático da 

região, na análise das características dos períodos históricos de secas e das 

correspondentes conseqüências à população e meio ambiente atingidos. Esses efeitos 

dependem, por sua vez, da infra–estrutura hídrica existente, isto é, variam com o 

tempo (DA SILVA, 2009, p. 64–65). 

 

Como observado, em todas as pesquisas o Índice de Anomalia de Chuva (IAC) 

revelou–se apropriado para o estudo da seca no Nordeste do Brasil (NEB) pela sua 

consistência em fornecer informações acerca da ocorrência, intensidade e impacto. Ressalta–

se também que na obtenção dos resultados foram consideradas as características 

climatológicas da bacia hidrográfica do rio Pajeú. 
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3 MATERIAL E MÉTODOS 

 

3.1 Índice de Anomalia de Chuva (IAC) 

 

A precipitação pluviométrica é um dos indicadores de susceptibilidade para locais 

em processo de desertificação. No Nordeste do Brasil, esse elemento climático apresenta 

considerável variabilidade sazonal e interanuais.  

O Índice de Anomalia de Chuva (IAC) é uma técnica utilizada para caracterizar e 

monitorar a variabilidade espaço–temporal pluviométrica de uma região, revelando–se eficaz 

para regiões semiáridas como o NEB, além de permitir a “comparação das condições atuais de 

precipitação em relação aos valores históricos, servindo ainda para avaliar a distribuição 

espacial do evento, consoante sua intensidade” (DA SILVA; GALVÍNCIO; NÓBREGA, 

2011, p. 49), bem como a variação multidecadal. Portanto, as séries da precipitação mensal 

foram empregadas para detectar períodos secos e úmidos considerados extremos. 

O IAC foi escolhido, além das particularidades acima citadas, pela facilidade do 

procedimento computacional, bem como por não possuir diferenças significativas com os 

mais complicados índices como os de Palmer e Bhalme & Mooley (OLADIPO, 1985). O 

Índice de Severidade de Seca de Palmer (Palmer Drought Severity Index – PDSI) mede a 

perda e a demanda de fornecimento de umidade do solo para regiões homogêneas, enquanto 

Índice de Seca de Bhalme & Mooley (Bhalme & Mooley Drought Index) busca avaliar a 

intensidade da seca empregando apenas a precipitação sem considerar as condições climáticas 

regionais (FERNANDES, 2009), comprometendo esse indicador para a análise no NEB.  

De acordo com Rooy (1965), a base de cálculo do Rainfall Anomaly Index (RAI) 

ou Índice de Anomalia de Chuva (IAC) anual é relativamente simples e eficaz, sendo 

possível comparar o desvio da precipitação em relação à condição normal de diversas 

regiões por meio das Equações 1 e 2: 

 

      
     

     
                                                                                      (1) 

 

       
     

     
                                                                                  (2) 

 

uma vez que N = precipitação anual atual (mm),    = precipitação média anual da série 

histórica (mm),    = média das dez maiores precipitações anuais da série histórica (mm),    = 
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média das dez menores precipitações anuais da série histórica (mm), sendo as anomalias 

positivas os valores acima da média e as negativas aquelas que ficarem abaixo da média.  

 Ressalta–se que o cálculo desse índice depende da média de precipitação da área 

estudada. Assim, assume–se que essa distribuição obedece a uma curva normal, em sino, e 

que os desvios para seco ou úmico são relativos, em função do comportamento climático dos 

postos estudados, e não de fato de uma separação entre o que se considera úmido ou seco de 

uma forma global para o conjunto de tipos climáticos do globo.  

Os valores do IAC foram ordenados conforme a classificação de anos secos e úmidos 

proposto por Rooy (1965) com a adaptação de Freitas (2004; 2005) para o NEB (Tabela 1).  

 

Tabela 1 – Classes de Intensidade do Índice de Anomalia de Chuva 

Índice de Anomalia de 

Chuva (IAC) 

Faixa do IAC Classe de Intensidade 

De 4 acima Extremamente Úmido  

2 a 4 Muito Úmido 

0 a 2 Úmido 

0 a -2 Seco 

-2 a -4 Muito Seco 

De -4 abaixo Extremamente Seco 

Fonte: Araújo; Moraes Neto; Souza (2009b, p.96). 

 

Destaca–se que o IAC “não apresenta um padrão de inclusão em uma categoria que 

qualifique o evento meteorológico” (ALVES et al., 2010, p. 6), ou seja, se um valor fica 

acima ou abaixo de zero, isso significa que o resultado foi comparado com a média 

histórica da precipitação pluviométrica da área estudada, sendo classificada como um 

período úmido ou seco, respectivamente. O fenômeno se torna mais intenso à medida que 

o valor da classe de intensidade aumenta ou diminui como se pode visualizar na Tabela 1.  

Dessa forma foram utilizados nesta pesquisa os dados de precipitação mensal da série 

histórica de 1912 a 2013 de 32 estações pluviométricas distribuídas na bacia hidrográfica do 

rio Pajeú (Figura 1). As estações foram selecionadas pela disponibilidade por municípios que 

compõem a bacia hidrográfica e pelo maior quantitativo de dados pluviométricos. Essas 

informações foram obtidas por meio da Agência Nacional das Águas (Ana) e da Agência 

Pernambucana de Águas e Clima (Apac) através dos sites www.ana.gov.br/hidroweb e 

www.apac.pe.gov.br/meteorologia/monitoramento-pluvio, respectivamente. A Tabela 2 

apresenta as estações utilizadas por município com seus concernentes códigos, coordenadas 

geográficas e fonte (agência) consultada.  
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Figura 1 – Configuração espacial da rede pluviométrica da bacia hidrográfica do rio Pajeú 

 
Elaboração: Eberson Pessoa Ribeiro.  

 

Tabela 2 – Distribuição das estações meteorológicas utilizadas na pesquisa 

Nº Agência Código Posto Município Latitude Longitude 
1 Ana 737023 DNOCS Afogados da Ingazeira  -7º44’20” -37º38’54” 

2 Apac 93 Betânia Betânia -8º16’15” -38º01’59” 

3 Ana 838005 Betânia Betânia -8º17’00” -38º02’00” 

4 Ana 837013 Fazenda Cachoeira do Leite Betânia -8º11’00” -37º55’00” 

5 Apac 473 Brejinho Brejinho -7º20’52” -37º17’05” 

6 Apac 91 Calumbi Calumbi -7º56’20” -38º09’12” 

7 Apac 184 Carnaíba Carnaíba -7º48’28” -37º47’53” 

8 Ana 737027 Flores Flores -7º52’04” -37º58’21” 

9 Ana 838000 Airi (Rochedo) Floresta -8º32’21” -38º11’34” 

10 Ana 838020 Floresta Floresta -8º36’00” -38º35’00” 

11 Apac 148 Iguaraci Iguaraci -7º49’57” -37º30’46” 

12 Ana 737032 Jabitaca (Varas) Iguaraci -7º50’00” -37º23’00” 

13 Apac 528 Sítio Macambira Ingazeira -7º41’22” -37º28’19” 

14 Apac 155 Itapetim Itapetim -7º22’45” -37º10’59” 

15 Ana 737031 Itapetinga Itapetim -7º22’00” -37º11’00” 

16 Ana 838002 Açude Serrinha Mirandiba -8º14’23” -38º31’40” 

17 Apac 238 Quixaba Quixaba -7º43’00” -37º52’00” 

18 Apac 336 Santa Cruz da Baixa Verde Santa Cruz da Baixa Verde -7º49’13” -38º09’04” 

19 Apac 92 Fazenda Muquém São José do Egito -7º26’40” -37º16’50” 

20 Ana 737036 São José do Egito São José do Egito -7º28’00” -37º17’00” 

21 Ana 738030 Serra Talhada Serra Talhada -7º59’00” -38º18’00” 

22 Ana 838031 Serra Talhada Serra Talhada -8º00’02” -38º14’41” 

23 Apac 192 Solidão Solidão -7º36’00” -37º39’15” 

24 Apac 357 Solidão Solidão -7º35’58” -37º39’27” 

25 Apac 74 Tabira Tabira -7º35’18” -37º32’13” 

26 Ana 737037 Tabira Tabira -7º35’00” -37º33’00” 

27 Ana 737029 Ingazeira Tabira -7º41’00” -37º28’00” 

28 Apac 182 Triunfo Triunfo -7º49’53” -38º06’13” 

29 Ana 738032 Triunfo Triunfo -7º50’00” -38º07’00” 

30 Apac 151 Tuparetama Tuparetama -7º36’00” -37º18’42” 

31 Apac 529 Fazenda Riacho Tuparetama -7º41’12” -37º13’17” 

32 Ana 737033 Jardim Tuparetama -7º43’00” -37º21’00” 

Fonte dos dados: ANA (2014) e APAC (2014). 
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Esses dados foram imprescindíveis para caracterizar os períodos excessivamente secos 

e úmidos ocorridos na área, como também sua comparação histórica na busca de tendências e 

mudanças de padrões nesse elemento climático. 

Os resultados obtidos com os cálculos do IAC foram analisados e comparados com os 

anos de ocorrência, bem como a intensidade dos fenômenos de El Niño e La Niña (Tabela 3), 

com o intuito de averiguar o grau de influência desses fenômenos sobre a anomalia de chuva. 

 

Tabela 3 – Ocorrência e Intensidade do El Niño e La Niña 

Ocorrências de El Niño Ocorrências de La Niña 

1877 – 1878 1888 – 1889 1886 

1896 – 1897 1899 1903 – 1904 

1902 – 1903 1905 – 1906 1906 – 1908 

1911 – 1912 1913 – 1914 1909 – 1910 

1918 – 1919 1923 1916 – 1918 

1925 – 1926 1932 1924 – 1925 

1939 – 1941 1946 – 1947 1928 – 1929 

1951 1953 1938 – 1939 

1957 – 1959 1963 1949 – 1951 

1965 – 1966 1968 – 1970 1954 – 1956 

1972 – 1973 1976 – 1977 1964 – 1965 

1977 – 1978 1979 – 1980 1970 – 1971 

1982 – 1983 1986 – 1988 1973 – 1976 

1990 – 1993 1994 – 1995 1983 – 1984 

1997 – 1998 2002 – 2003 1984 – 1985 

2004 – 2005 2006 – 2007 1988 – 1989 

2009 – 2010  1995 – 1996 

  1998 – 2001 

  2007 – 2008 

  2011 – 2012 
   

LEGENDA 
El Niño La Niña 

Forte Moderada Fraco Forte Moderada Fraco 

Fonte: Adaptado de Rasmusson e Carpenter 1983, Monthly Weather 

Review, Ropelewski e Halpert 1987, Monthly Weather Review. Cold 

episode sources Ropelewski e Halpert 1989, Journal of Climate. Climate 

Diagnostics Bulletin. In: INPE/CPTEC (2014ab).  

 

Perante as análises concretizadas do Índice de Anomalia de Chuva (IAC), para os 

102 anos estudados, e a comparação com os anos de ocorrência e a intensidade dos 

fenômenos de El Niño e La Niña foi possível construir os resultados e discussões para a 

presente pesquisa.  
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

  

A análise do Índice de Anomalia de Chuva (IAC), com base na série histórica de 1912 a 

2013, permitiu identificar padrões no comportamento da chuva na área de estudo, bem como 

avaliar o grau de influência do El Niño e La Niña nos anos de eventos extremos. Por meio do 

IAC da bacia hidrográfica do rio Pajeú (Figura 2) observou–se grande variabilidade entre os 

anos secos e chuvosos. Dos 102 anos pesquisados, 53 anos foram secos (IAC negativos), cuja 

classificação revelou anos secos (0 a -2) ou muito secos (-2 a -4), e 49 anos chuvosos (IAC 

positivos), variando entre as classes de chuvoso (0 a 2), muito chuvoso (2 a 4) ou 

extremamente chuvoso (acima de 4).  

 

Figura 2 – Índice de anomalia de chuva da bacia hidrográfica do rio Pajeú de 1912–2013  

 
Fonte dos dados: ANA (2014) e APAC (2014). 

 

 O IAC da bacia hidrográfica do rio Pajeú apresentou algumas peculiaridades ao longo 

da série, uma vez que até a década de 50 o índice alternou entre valores positivos e negativos, 

sendo este último em maior número. Contudo, o início da década de 50 até o início da década 

de 60 ocorre uma mudança na variação da precipitação, pois há a predominância de anos mais 

secos, sucedendo um “ponto de inflexão”, o que revela uma provável oscilação climática no 

padrão da precipitação. Esse período coincidiu com a ocorrência de El Niño com intensidades 

fracas (1951, 1953, 1963) e fortes (1957 – 1959). 

 Já a partir do o início da década de 60 (1963), o padrão da precipitação da referida 

bacia hidrográfica se inverte, uma vez que os valores positivos de IAC tornam–se mais 
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frequentes, com a classe de intensidade variando entre chuvoso e muito chuvoso e apenas o 

ano de 1974 como extremamente chuvoso, o qual obteve a precipitação anual de 1.252 mm, a 

segunda maior precipitação da série histórica, atingindo um IAC positivo de 4.28. Esse 

período foi marcado por alternância de La Niña (1964 – 1965 e 1970 – 1971; 1973 – 1976, 

com intensidades fracas e fortes, respectivamente) e El Niño (1963 e 1977 – 1978; 1966 e 

1968 – 1970; 1972, de categorias fracas, moderadas e forte, respectivamente). 

Esses mesmos acontecimentos de “pontos de inflexão” de anos mais secos 

alternando com anos mais chuvosos também foram observados por Araújo; Moraes Neto; 

Souza (2009b) para a bacia hidrográfica do rio Paraíba. 

 Posteriormente a essas sucessões de variação climática da precipitação da bacia 

hidrográfica do rio Pajeú, o IAC revelou dois breves períodos distintos, um seco (1979 – 

1983) e outro bastante chuvoso (1984 – 1989). O primeiro período está relacionado com a 

ocorrência de El Niño (1979 – 1980; 1982 – 1983, com intensidade moderada e forte, 

respectivamente); já o segundo com a ocorrência de La Niña (1983 – 1985 e 1988 – 1989, 

fraca e forte, respectivamente) e El Niño moderado (1986 – 1988), o qual coincide com o 

ano seco de 1987 em que choveu apenas 531 mm. Nesse período chuvoso obteve–se a maior 

precipitação da série histórica com 1.390 mm no ano de 1985, em que se alcançou o maior 

IAC positivo com 5.24 (extremamente chuvoso). 

 Em seguida, constatou–se um longo período bastante seco (1990 – 2001) interposto 

por anos chuvosos (1994 – 1995), relacionados por um El Niño moderado (1994 – 1995) 

seguido por um La Niña de categoria fraca (1995 – 1996). Nesse intervalo seco a classe de 

intensidade variou de seco (0 a -2) a muito seco (-2 a -4), sendo este representado pelos 

anos de 1993, o terceiro mais seco da série com 210 mm/anual, alcançando um IAC de -

3.24; e 1998 com o maior IAC negativo (-3.46) pela menor precipitação com 181,2 mm/ano 

dentre os 102 anos analisados. 

Por fim, um intervalo chuvoso (2002 – 2011) com interrupções de anos secos (2005 e 

2007, com 620,2 e 584,3 mm anuais, respectivamente). Marcado por fenômenos de El Niño 

moderado (2002 – 2003) e fracos (2004 – 2005, 2006 – 2007 e 2009 – 2010), como também 

de La Niña forte (2007 – 2008) e fraca (2011 – 2012). Já os anos de 2012 e 2013 foram muito 

seco (-3.26) e seco (-1.81) com precipitação média anual de 207,7 e 399,3 mm, 

respectivamente. O ano de 2012 foi o segundo mais seco da série histórica de 1912 – 2013, 

possivelmente começando outro período de anomalias negativas, de acordo as variações 

climáticas da precipitação analisada. É importante destacar que ocorreram inversões 
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consideráveis no padrão da precipitação média da bacia hidrográfica do rio Pajeú com 

alternância, após a década de 50, de períodos de anos secos mais frequentes do que chuvosos. 

A partir dos maiores e menores valores de IAC anuais de 1974 e 1985 (anos 

chuvosos) e 1998 e 2012 (anos secos), respectivamente, foi possível demonstrar a 

espacialização desses pontos de inflexão na Figura 3. 

     

Figura 3 – Espacialização do IAC para os anos de 1974, 1985, 1998 e 2012 

 
Fonte dos dados: ANA (2014) e APAC (2014).  

 

O ano chuvoso de 1974 apresenta uma variação das categorias positivas. A classe de 

intensidade chuvosa (0 a 2) localiza–se na porção centro–oeste (parte dos municípios de 

Mirandiba, Serra Talhada, Floresta e Carnaubeira da Penha), a muito chuvosa (2 a 4) é a 

predominante na bacia hidrográfica e a extremamente chuvosa (superior a 4) situa–se ao 
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norte e nordeste. Destacam–se os municípios de Triunfo (norte), o qual obteve uma 

precipitação anual de 2.052,4 mm possibilitando atingir o IAC de 9.8; e de Itapetim 

(nordeste) que teve uma precipitação total nesse ano de 2.408,1 mm, ocasionando um IAC 

de 12.3. Em ambos os municípios os meses mais chuvosos foram no primeiro semestre, 

acompanhando a quadra chuvosa, já no segundo semestre as chuvas ficaram abaixo da 

média do ano de 1974. Apesar de ser o segundo ano mais chuvoso da série, foi nesse que se 

apresentaram os maiores picos de chuvas.  

Representante do ano mais chuvoso, 1985 revela uma grande variação de IAC 

desde seco a extremamente chuvoso. O período de chuvas intensas se sobressai na porção 

norte, destacando–se o município de Triunfo com um IAC de 11.8 (2.331,6 mm/ano). 

Ressaltam–se também as áreas com poucas chuvas como os municípios de Afogados da 

Ingazeira e Betânia. O primeiro teve um IAC negativo (-0.4) com uma precipitação 

aproximada de 580 mm anuais, já o segundo obteve 0.7 de IAC com um total 

pluviométrico de 747,2 mm/ano. 

A espacialização do IAC para os anos secos de 1998 e 2012 caracterizou–se por 

intensidade muito seco (-2 a -4). O ano de 1998 representa o menor valor (-3.46) da série 

histórica e a maior quantidade de IAC negativos. Algumas localidades situadas a nordeste da 

bacia hidrográfica (alto Pajeú) atingiram a classe extremamente seco (inferior a -4). Nesse ano 

a severidade da seca é influenciada pela intensa ocorrência de El Niño. 

 Já para o ano de 2012, o segundo ano mais seco da série, configuram–se as áreas 

menores de secas extremas no alto Pajeú, chegando a um IAC de -1.47 (categoria seco) no 

município de Afogados da Ingazeira. A atuação fraca de La Niña (2011 – 2012), que termina 

ainda no primeiro semestre do referido ano, pode ter interferido nas pequenas quantidades 

totais, mensais e anuais da precipitação pluviométrica dos municípios. Destaca–se que tanto 

em 1974 quanto em 1985 os valores mais altos de pluviosidade estiveram associados aos 

relevos mais elevados, sobretudo o maciço da Baixa Verde e as nascentes da bacia 

hidrográfica ao norte da área de estudo, principalmente no município de Itapetim. 

Constatou–se a grande variabilidade interanual, como também a variação espaço–

temporal e climática no elemento da precipitação, contudo não foram encontrados indícios 

de mudanças climáticas. A precipitação média anual da bacia hidrográfica do rio Pajeú da 

série histórica de 1912–2013 (Figura 4) comprova tal fato, uma vez que o ângulo de 

inclinação da reta de tendência linear foi quase zero, apresentou um crescimento 

inexpressível das chuvas na bacia hidrográfica na ordem de 0,02.     
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Entretanto, foi possível observar dois grandes ciclos de tendência, ambos de 51 anos, 

um no intervalo de 1912 a 1962 com diminuição do quantitativo de chuvas e outro em 1963 

a 2013 com aumento do quantitativo de chuvas. Com uma precipitação média anual de 638 

mm da bacia hidrográfica do rio Pajeú da supracitada série pode–se comparar com as 

médias dos dois períodos acima, como também os anos chuvosos e secos, acima ou abaixo 

da linha de tendência linear, respectivamente. O primeiro com precipitação média de 603,3 

mm/ano, consistindo de 21 anos acima e 30 anos abaixo da linha de tendência, enquanto a 

precipitação média do segundo ficou em 678,8 mm/ano, no qual 28 anos foram acima e 23 

anos ficaram abaixo da linha de tendência linear. 

 

Figura 4 – Precipitação média anual da bacia hidrográfica do rio Pajeú de 1912–2013  

 
Fonte dos dados: ANA (2014) e APAC (2014). 

 

 A partir dessas comprovações, buscou–se averiguar a variabilidade sazonal 

climatológica da bacia hidrográfica por meio dos totais mensais da precipitação 

pluviométrica para a série avaliada. A Figura 5 revela que a média mensal de chuvas da 

região é de 56 mm e que a quadra chuvosa se estende de janeiro a abril (colunas pretas), 

com valores máximos de precipitação de 148 mm em média para o mês de março e o 

intervalo mais seco de agosto a novembro, sendo o mês de setembro o mais seco do ano, 

com uma média de 8 mm de precipitação. 

0 

100 

200 

300 

400 

500 

600 

700 

800 

900 

1000 

1100 

1200 

1300 

1400 

1500 

1
9

1
2

 

1
9

1
6

 

1
9

2
0

 

1
9

2
4

 

1
9

2
8

 

1
9

3
2

 

1
9

3
6

 

1
9

4
0

 

1
9

4
4

 

1
9

4
8

 

1
9

5
2

 

1
9

5
6

 

1
9

6
0

 

1
9

6
4

 

1
9

6
8

 

1
9

7
2

 

1
9

7
6

 

1
9

8
0

 

1
9

8
4

 

1
9

8
8

 

1
9

9
2

 

1
9

9
6

 

2
0

0
0

 

2
0

0
4

 

2
0

0
8

 

2
0

1
2

 

P
re

ci
p

it
a
çã

o
 (

m
m

) 

Média Anual Linha de Tendência Linear 



56 

 

A quadra chuvosa acontece nesses meses devido à aproximação da Zona de 

Convergência Intertropical (ZCIT) na porção mais ao sul atingindo a posição mais meridional 

em abril, considerada o sistema meteorológico mais importante gerador de precipitação, bem 

como a grande disponibilidade energética do Nordeste do Brasil (NEB). Já os meses com 

valores menores de precipitação ocorrem porque a ZCIT migra sazonalmente em direção ao 

norte atingindo sua porção mais setentrional no mês de setembro (MELO; CAVALCANTI; 

SOUZA, 2009). 

 

Figura 5 – Pluviograma dos totais mensais da bacia hidrográfica do rio Pajeú de 1912–2013  

 
Fonte dos dados: ANA (2014) e APAC (2014). 

 

 Para avaliar o grau de severidade dos eventos secos e úmidos durante a quadra chuvosa, 

empregou–se o IAC devido à variabilidade sazonal da precipitação da mencionada bacia 

hidrográfica. De tal modo, a Figura 6 exibe o IAC da quadra chuvosa (janeiro, fevereiro, março 

e abril) de 1912 a 2013, em que há uma predominância de IAC negativos, cuja classificação de 

anos secos (0 a -2) e muito secos (-2 a -4) se sobressaíram com destaque para os “pontos de 

inflexão” em março de 1915 (-3.38), março de 1919 (-3.53), abril de 1932 (-3.43) e abril de 

2012 (-3.33). Enquanto o IAC positivo alternou entre as classes chuvosa (0 a 2), muito chuvosa 

(2 a 4) ou extremamente chuvosa (acima de 4), com destaque para os “pontos de inflexão” em 

janeiro de 1914 (4.69), março de 1947 (4.97), janeiro de 1985 (4.84) e janeiro de 2004 (7.03), 

sendo este a maior precipitação da quadra chuvosa.  
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Figura 6 – Índice de anomalia de chuva da quadra chuvosa de 1912–2013 

 
Fonte dos dados: ANA (2014) e APAC (2014). 
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Apesar da maioria das quadras chuvosas terem sido de IAC negativo, foi no positivo 

que se obtiveram as maiores intensidades de IAC. Dessa maneira, buscou–se avaliar o IAC 

para cada mês do ano. Para o mês de janeiro (Figura 7), dos 102 anos, 65 anos foram secos, 

sendo 37 secos (0 a -2) e 28 muito secos (-2 a -4) com os menores pontos de inflexão para 

os anos de 1927 (-3.24) e 2006 (-3.29), apenas este enfrentava um El Niño fraco; e 37 anos 

chuvosos, sendo 30 chuvosos (0 a 2), 5 muito chuvosos (2 a 4) e 2 extremamente chuvosos 

(acima de 4), os anos de 1914 (4.69) e 2004 (7.03), com ocorrência de El Niño moderado e 

fraco, respectivamente. 

 

Figura 7 – Índice de anomalia de chuva de janeiro da bacia hidrográfica do rio Pajeú  

 

Fonte dos dados: ANA (2014) e APAC (2014). 

 

 Verifica–se na Figura 8 que o mês de fevereiro apresenta 58 anos com IAC negativo, 

variando entre as classes de intensidade seco ou muito seco, com os menores pontos de inflexão 

para os anos de 1915 (-3.38) e 1984 (-3.18), sendo este um ano de La Niña de categoria fraca; e 

44 anos de IAC positivo, com 32 chuvosos, 10 muito chuvosos e 2 extremamente chuvosos, 

1974 (4.12) e 1985 (4.84), ambos com ocorrência de La Niña forte e fraca, respectivamente. 

 Na Figura 9, o IAC de março revelou que, da série histórica examinada, 55 anos foram 

secos, cujo conjunto alternou entre secos (37 anos) e muito secos (18 anos); os anos negativos 

foram 1919 (-3.53) e 1993 (-3.26); dois anos apresentaram episódios de El Niño fortes; e 47 

anos situam–se na classe de chuvosos: 34 chuvosos, 12 muito chuvosos e 1 extremamente 

chuvoso com o maior ponto de inflexão no ano de 1947 com uma precipitação de 416.3 mm e 

um IAC positivo de 4.97 em ano de ocorrência de El Niño moderado. 
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 Figura 8 – Índice de anomalia de chuva de fevereiro da bacia hidrográfica do rio Pajeú  

 

Fonte dos dados: ANA (2014) e APAC (2014). 

 

Figura 9 – Índice de anomalia de chuva de março da bacia hidrográfica do rio Pajeú  

 

Fonte dos dados: ANA (2014) e APAC (2014). 

 

Durante o mês de abril (Figura 10), entre 1912 e 2013, 57 anos consistiram em secos 

e 45 anos compreendidos como chuvosos, com os maiores pontos de inflexão ocorrendo em 

1967 com 4.26 de IAC (sem episódios de anomalias de temperaturas nas águas equatoriais do 

Pacífico) e 1985 com 3.99 de IAC (La Niña fraca). Os menores pontos de inflexão dos anos 

secos estão representados por 1919 e 1932, com anomalias negativas de -3.39 e -3.43 em 

eventos de El Niño forte e moderado, respectivamente. 
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Figura 10 – Índice de anomalia de chuva de abril da bacia hidrográfica do rio Pajeú  

 

Fonte dos dados: ANA (2014) e APAC (2014). 

 

O IAC mês de maio (Figura 11) apresentou–se como seco (37 anos) e muito seco (19 

anos) com os maiores valores negativos representados por 1919 (-3.22) e 1998 (-3.21); dois 

anos com episódios de El Niño fortes; e, 35 chuvosos, 9 muito chuvosos e 2 extremamente 

chuvosos. Os pontos de maior inflexão foram os anos 1924 (4.12) e 2009 (4.33), com 

ocorrência de La Niña de categoria moderada e El Niño de intensidade fraca, 

respectivamente. 

  

Figura 11 – Índice de anomalia de chuva de maio da bacia hidrográfica do rio Pajeú  

 

Fonte dos dados: ANA (2014) e APAC (2014). 
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Constata–se na Figura 12 que o IAC do mês de junho obteve 66 anos negativos, 

variando entre as classes de intensidade seco (0 a -2) com 40 anos e muito seco (-2 a -4) com 

26 anos, com os menores pontos de inflexão para os anos de 1976 (-3.32) e 1999 (-3.34), 

sendo este um ano sem ocorrência de El Niño e La Niña, enquanto aquele de El Niño de 

intensidade fraca; e 36 anos de IAC positivo, com 26 chuvosos, 9 muito chuvosos e 1 

extremamente chuvoso (1914 com IAC de 4.10), ano com ocorrência de El Niño moderado. 

 No IAC de julho (Figura 13) houve uma predominância de momentos secos (38 anos) e 

muito seco (23 anos), as maiores estiagens foram observadas em 1930 (-3.23), sem episódio de El 

Niño e La Niña, e 1991 (-3.47), quando ocorreu um El Niño forte; e 35 anos chuvosos, 5 muito 

chuvosos e 1 extremamente chuvoso, com a maior precipitação (129 mm) em 1969, 

proporcionando um IAC de 6.21, ano de El Niño moderado. 

 

Figura 12 – Índice de anomalia de chuva de junho da bacia hidrográfica do rio Pajeú  

 
Fonte dos dados: ANA (2014) e APAC (2014). 

 

Figura 13 – Índice de anomalia de chuva de julho da bacia hidrográfica do rio Pajeú  

 
Fonte dos dados: ANA (2014) e APAC (2014). 
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Para o mês de agosto (Figura 14), 68 anos foram secos, sendo o único mês com equivalência 

entre as classes de intensidade seco (0 a -2) e muito seco (-2 a -4),  tendo os anos de 1925 (-3.16) e 

1932 (-3.19) com as menores precipitações por causa da influência de El Niño de categorias forte e 

moderado, respectivamente; e 34 anos chuvosos, sendo 29 chuvosos, 4 muito chuvosos e 1 

extremamente chuvoso, esse no ano de 1914 (6.40) sob o influxo de um El Niño moderado. 

 

Figura 14 – Índice de anomalia de chuva de agosto da bacia hidrográfica do rio Pajeú  

 
Fonte dos dados: ANA (2014) e APAC (2014). 

 

O mês de setembro (Figura 15) é o mais seco da série histórica. Caracteriza–se por uma 

precipitação média da ordem de 08 milímetros com a predominância de anos secos (64 anos) em 

relação dos chuvosos (38 anos). Os menores pontos de inflexão obtiveram um IAC de -3 nos 

anos de 1923, 1924, 1930, 1956, 1959, 1983, 1987, 1991, 1997 e 1998. Já os valores de IAC 

positivos alternaram entre chuvosos (30), muito chuvosos (7 anos) e extremamente chuvosos 

(1 ano), o qual no ano de 1912  alcançou 5.98 de IAC, ano de ocorrência de El Niño de 

categoria forte. 

Na Figura 16, o IAC de outubro despontou como o mês de maior número de anos secos 

com um total de 74 anos e com predominância de anos muito secos (-2 a -4) totalizando 41 

anos, enquanto os secos (0 a -2) apenas 33 anos. Os anos de 1915, 1926, 1935, 1991, 1992, 

2004 e 2008 alcançaram o mesmo IAC negativo, -3.01. Já os anos úmidos obtiveram um valor 

absoluto de 28 anos, sendo distribuídos em chuvosos (19 anos), muito chuvosos (7 anos) e 

extremamente chuvosos (2 anos).  

O maior ponto de inflexão do mês de outubro ocorre no ano de 2010 com precipitação 

total de 109 mm, em que a média histórica para o mês é de 13 mm, atingindo um IAC positivo 

de 7.24 em um ano de ocorrência de El Niño fraco. 
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Figura 15 – Índice de anomalia de chuva de setembro da bacia hidrográfica do rio Pajeú  

 

Fonte dos dados: ANA (2014) e APAC (2014). 

 

Figura 16 – Índice de anomalia de chuva de outubro da bacia hidrográfica do rio Pajeú  

 

Fonte dos dados: ANA (2014) e APAC (2014). 

 

Infere–se que o IAC para o mês de novembro (Figura 17) obteve 65 anos de IAC 

negativos, variando entre as categorias de seco (27 anos) e muito seco (38 anos), com o 

menor ponto de inflexão para o ano de 1982 (-3.79), sendo este um ano de ocorrência de El 

Niño de intensidade forte; e 37 anos de IAC positivo, com 29 chuvosos, 6 muito chuvosos e 2 

extremamente chuvosos, esses com os pontos de inflexão nos anos de 1947 (4.66) e 1949 

(4.86), com ocorrência El Niño moderado e La Niña forte, respectivamente. 
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Figura 17 – Índice de anomalia de chuva de novembro da bacia hidrográfica do rio Pajeú  

 
Fonte dos dados: ANA (2014) e APAC (2014). 

 

No IAC de dezembro (Figura 18), como em todos os outros meses, houve uma 

predominância de anos secos com 63 anos com alternância entre as categorias seca (35 anos) e 

muito seca (28 anos), com as maiores estiagens nos anos de 1912 (-3.11) e 2006 (-3.10), nos 

quais ocorreram fenômenos de El Niño forte e fraco; e 39 anos chuvosos (30 chuvosos, 8 muito 

chuvosos e 1 extremamente chuvoso), com a maior precipitação em 1963 com um total de 

223.3 mm, a qual proporcionou um IAC de 7.19, em ano de El Niño com intensidade fraca. 

 

Figura 18 – Índice de anomalia de chuva de dezembro da bacia hidrográfica do rio Pajeú  

 
Fonte dos dados: ANA (2014) e APAC (2014). 

 

No período analisado, percebeu–se a variabilidade sazonal da precipitação, bem como 

a influência das ocorrências de El Niño e La Niña e suas intensidades nos eventos extremos de 

seca e chuvas. Contudo, faz–se necessário a comparação com outros sistemas meteorológicos, 

bem como as ocorrências de Dipolo do Atlântico.  
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5 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

 

Com a análise da precipiação da série histórica da bacia hidrográfica do rio Pajeú por 

meio do IAC, detectou–se a grande variabilidade interanual entre os anos secos e chuvosos, 

com predomiância de anos secos e com pontos de inflexão mais extremos nos anos chuvosos. 

Com a base de cálculos do IAC anual constataram–se algumas peculiaridades ao longo da 

série, uma vez que até a década de 50 o índice alternou interanualmente entre valores negativos e 

positivos, ocorrendo, posteriormente a referida década, mudanças no padrão da precipitação 

média da bacia hidrográfica com alternância de intervalos de anos secos (1951–1962, 1979–1983, 

1990–2001 e 2012–2013) e chuvosos (1963–1978, 1984–1989 e 2002–2011).  

Dessa forma, verificou–se a variação climática no elemento da precipitação, contudo 

não foram encontrados indícios de mudanças nos padrões climáticos nesse elemento, já que a 

precipitação média anual da bacia hidrográfica do rio Pajeú apresentou um crescimento 

inexpressível das chuvas. Inferiu–se também que a variabilidade interanual da precipitação, 

com alternância de anos com IAC negativos e positivos durante a série analisada, corrobora a 

existência de fortes indícios da influência da ocorrência dos fenômenos de El Niño e La Niña, 

bem como suas intensidades nos eventos extremos de secas e chuvas, respectivamente.  

A variação temporal do IAC revelou que na quadra chuvosa (janeiro, fevereiro, março 

e abril), como também nos outros meses do ano, há a predominância de IAC negativos, além da 

forte irregularidade das chuvas. Já a variação espacial demonstrou que em toda a bacia 

hidrográfica o IAC fica entre seco e muito seco com exceção do município de Triunfo, 

considerado muito chuvoso com um IAC positivo de 3.57, isso porque é uma área de brejo 

de altitude o que influência na precipitação.  

Comprovou–se que o IAC é útil para avaliar a variabilidade de precipitação pluviométrica 

no semiárido do Nordeste brasileiro, como também auxiliar no planejamento estratégico de uma 

localidade (município, estado, bacia hidrográfica, entre outras) através do acompanhamento 

climático. Recomenda–se que os estudos posteriores com o IAC sejam comparados, além dos 

fenômenos abordados, com as ocorrências de Dipolo do Atlântico, além de sistemas 

meteorológicos como Vórtices Ciclônicos de Altos Níveis (VCAN), Linhas de Instabilidade e 

Complexos Convectivos de Mesoescala, pois algumas correlações se mostraram inconsistentes.  

Em decorrência dos resultados deste estudo, é extremamente importante o 

monitoramento da precipitação, dos sistemas meteorológicos atuantes e dos seus impactos na 

bacia hidrográfica do rio Pajeú, necessários no auxílio da gestão dos recursos hídricos 

empregados nas diversas atividades socioeconômicas. 
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3 CAPÍTULO II 

 

 

BALANÇO HÍDRICO CLIMATOLÓGICO E CLASSIFICAÇÃO 

CLIMÁTICA DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PAJEÚ 

  

RESUMO 

 

O Nordeste do Brasil (NEB) é marcado por eventos de secas catastróficas determinantes de 

graves problemas socioeconômicos. Dessa maneira, a compreensão da disponibilidade hídrica 

dessa região é essencial para um planejamento hídrico estratégico. Essa disponibilidade pode 

ser quantificada por meio do Balanço Hídrico Climatológico (BHC) proposto por 

Thornthwaite-Mather (1955), que determina o regime hídrico de um local, sem necessidade 

de medidas diretas das condições do solo, permitindo avaliar a quantidade de água no solo 

disponível às plantas dentro de um determinado espaço de tempo, além de evidenciar as 

variações sazonais dos excedentes e deficiências hídricas. Assim, a presente pesquisa teve 

como objetivo avaliar o balanço hídrico climatológico e o grau de aridez, além de realizar o 

mapeamento da classificação climática da bacia hidrográfica do rio Pajeú pelo método de 

Thornthwaite-Mather (1955). Para a elaboração do BHC foram empregados como dados de 

entrada os elementos de temperatura do ar, estimada pelo software Estima_T, e precipitação, 

adquiridos pelas agências Ana e Apac, de 28 estações meteorológicas distribuídas na bacia 

hidrográfica do rio Pajeú. A partir dessas informações foram determinadas a ETP, NegAc, 

ARM, ETR, DEF e EXC. Para a classificação climática foram gerados o índice de umidade 

(Iu), o índice de aridez (Ia) e o índice hídrico (Ih). O extrato do BHC revelou elevadas taxas 

anuais de ETP (1.236 mm) e baixas de ETR (650 mm), bem como a predominância da DEF 

ao longo do ano (maio a fevereiro) com alta taxa anual (586 mm), sendo o EXC restrito ao 

mês de abril (11,8 mm). Verificou–se uma elevação gradativa da temperatura do ar e maior 

intensidade da DEF em direção ao sul da bacia hidrográfica, em contra partida ocorre um 

decréscimo paulatino da precipitação, consequentemente, do EXC. A partir dos índices 

climáticos, concluiu–se que a bacia hidrográfica pesquisada está susceptível a processo de 

degradação ambiental, sendo a extremidade sul de elevado grau, o que aumenta a 

predisposição à desertificação da área. 

 

Palavras–chave: Áreas susceptíveis, Evapotranspiração potencial, Índices climáticos, 

Planejamento hídrico estratégico. 
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CLIMATIC WATER BALANCE AND CLIMATIC CLASSIFICATION 

OF THE PAJEÚ RIVER WATERSHED 

 

ABSTRACT 

 

The Northeastern region of Brazil (NEB) is marked by catastrophic droughts that lead to 

serious socio-economic problems. Thus, understanding of water availability in this region is 

essential for strategic water planning. This availability can be quantified through the Climatic 

Water Balance (CWB) proposed by Thornthwaite-Mather (1955), which determines the water 

regime of a location without the need for direct measurements of soil conditions and allows 

evaluating the amount of water in the soil available to plants within a certain period of time, 

in addition to showing seasonal variations of water deficit and excess. Thus, the present study 

aimed to evaluate the climatic water balance and the degree of aridity and perform the 

mapping and climatic classification of the Pajeú river watershed using the Thornthwaite-

Mather method (1955). To prepare the CWB, air temperature elements estimated by the 

Estima_T software, and rainfall, acquired by Ana and APAC agencies of 28 meteorological 

stations distributed in the Pajeú river watershed were used as input data. Based on this 

information, ETP, NegAc, ARM, ETR, DEF and EXC were determined. For climate 

classification, moisture index (Iu), aridity index (Ia) and water index (Ih) were generated. The 

BHC extract showed high annual rates of ETP (1,236 mm) and low rates of ETR (650 mm), 

as well as prevalence of DEF throughout the year (May to February) with high annual rate 

(586 mm), with EXC being restricted to the month of April (11.8 mm). There was a gradual 

increase in air temperature and higher intensity of DEF toward the southern basin, and a 

gradual decrease in rainfall, consequently, in EXC. From the climate indices, it was concluded 

that the Pajeú River watershed is susceptible to environmental degradation, which is increased 

in the southern end, increasing the susceptibility of the area to desertification. 

 

Keywords: Susceptible areas, Potential evapotranspiration, Climatic indexes, Strategic water 

planning. 
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INTRODUÇÃO 

 

O Nordeste do Brasil (NEB) é caracterizado por eventos cíclicos de secas intensas, e suas 

consequências se fazem sentir sobre os sistemas físicos e as populações. A seca é usada como 

justificativa para uma série de problemas que assola a população, mas na realidade o flagelo da 

seca tem se constituído como um dos pilares de um sistema político perverso que mantém o 

assistencialismo, o paternalismo e a má administração das verbas públicas (“Indústria da seca”). 

A seca é um fenômeno meteorológico complexo de difícil definição, uma vez que há 

uma grande diversidade geográfica e distribuição temporal, como também a diversidade de 

setores afetados, fazendo com que definições sejam dependentes da temática de abordagem 

como as secas: meteorológica, hidrológica, agrícola e socioeconômica (efeito da seca 

agrícola) (REDMOND, 2002; COSTA; SOARES, 2012).  

As causas que explicam a seca no NEB são complexas e envolvem principalmente fatores 

de macroescala como a ZCIT, o ENOS e o Dipolo do Atlântico, que atuam na maioria das vezes 

combinados, o que intensifica esse fenômeno, bem como seus efeitos. Contudo, a seca faz parte 

do domínio natural, com bioma, solos e formas geomorfológicas ajustadas a essa situação. Nesse 

sentido, diferentes metodologias têm sido empregadas para analisar a variabilidade da 

precipitação e o grau de aridez do NEB (DINPASHOH et al., 2004, CONTI, 2011). 

Apesar de serem confundidos, seca e aridez são fenômenos distintos, uma vez que a seca é 

“uma característica temporária do clima de uma região, provocada pela ocorrência de 

precipitações pluviométricas abaixo do normal, por um certo período de tempo”; enquanto aridez 

“é uma característica permanente do clima, resultante de normais pluviométricas muito baixas”, 

somado a perda hídrica pela evapotranspiração (AZEVEDO; SILVA, 1994, p. 67).  

De tal modo, a disponibilidade hídrica de uma região pode ser quantificada pelo 

balanço hídrico climatológico (BHC) como o criado por Thornthwaite-Mather (1955), 

desenvolvido para determinar o regime hídrico de um local, sem necessidade de medidas 

diretas das condições do solo. Esse método permite avaliar a quantidade de água no solo que 

pode estar disponível às plantas dentro de um determinado espaço de tempo, além de 

evidenciar as variações sazonais dos excedentes e deficiências hídricas através de relações 

entre as entradas e saídas de água de uma condição de controle, principalmente precipitação 

pluvial e evapotranspiração potencial (MONTEIRO et al., 2011; SOUZA et al., 2013). 

Portanto, esta pesquisa teve como objetivo avaliar o balanço hídrico climatológico e o 

grau de aridez, além de realizar o mapeamento da classificação climática da bacia 

hidrográfica do rio Pajeú pelo método de Thornthwaite-Mather (1955). 
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2 SECA: DEFINIÇÕES E CARACTERÍSTICAS 

 

A seca é um fenômeno natural que afeta drasticamente uma região, provocando 

impactos significativos nas esferas socioeconômica, agrícola e ambiental. Para Nóbrega 

(2012, p. 48) esse fenômeno é “o pior problema de ordem natural que afeta o Nordeste 

do Brasil (NEB)”.  

A seca é compreendida de diferentes maneiras em regiões com características 

climáticas variadas, da variedade de setores afetados por ela e dos diferentes níveis de 

utilização de água. Dessa forma, não existe um conceito universal e uniforme para 

caracterizar a seca, isso porque cada definição tem seu caráter ou identidade particular 

dependente da temática abordada (REDMOND, 2002; PERREIRA; CORDERY; 

IACOVIDES, 2002; FERNANDES et al., 2009). 

Apesar da difícil definição, pode–se afirmar que a seca é “a persistência de períodos 

com precipitação abaixo da média” (NÓBREGA, 2012, p.51). Palmer (1965, p. 2) definiu como 

um fenômeno meteorológico que é caracterizado por “deficiência de umidade prolongada e 

anormal”. Já Convenção das Nações Unidas para o Combate à Desertificação (UNCCD) 

compreende que a seca é um “fenômeno que ocorre naturalmente quando a precipitação 

registrada é significativamente inferior aos valores normais, provocando um sério desequilíbrio 

hídrico que afeta negativamente os sistemas de produção dependentes dos recursos da terra” 

(BRASIL, 1997, p. 08). 

Como se pode observar, todos os estudos relacionam o fenômeno da seca com a 

insuficiência ou a irregularidade das precipitações pluviais (causa primária), elevada 

evapotranspiração e excessiva exploração dos recursos hídricos ou de uma combinação desses 

parâmetros. Contudo, há diferentes formas de se conceituar seca, dependendo, sobretudo, da 

temática da abordagem (precipitação, agricultura, hidrologia e socioeconômica).  

Portanto, diversos autores (WILHITE; GLANTZ, 1987; MCKEE; DOESKEN; 

KLEIST, 1993; BYUN; WILHITE, 1999; CAMPOS; STUDART, 2001; HEIM JÚNIOR, 

2002; FERNANDES et al., 2009) concordam com a existência de quatro tipos de secas: 

meteorológica ou climatológica (causa primária ou elemento que desencadeia o processo), 

agrícola ou edáfica (efeito da seca climatológica), hidrológica (efeito dos baixos escoamentos 

nos cursos d'água e/ou do sobreuso das disponibilidades hídricas) e socioeconômica (efeito da 

seca edáfica). 

Assim, essas definições de secas são descritas por Fernandes et al. (2009, p. 10–11) 

como: 



73 

 

Seca Meteorológica 

A seca meteorológica é expressa apenas com base no grau de secura e na duração do 

período seco comparados a algum estado “normal”, ou seja, é caracterizada pelo 

déficit da precipitação em relação ao valor normal. Caracteriza-se pela falta de água 

induzida pelo desequilíbrio entre a precipitação e a evaporação, a qual depende de 

outros elementos como a velocidade do vento, temperatura, umidade do ar e insolação. 

(...) 

Seca Hidrológica 

Esse tipo de seca está relacionado com a redução dos níveis médios de água em 

reservatórios de superfície e subterrâneos por um determinado período de tempo, 

podendo ser de dias, semanas, meses ou anos sucessivos. (...) Geralmente ocorre no fim 

de um período muito longo de seca meteorológica. A seca hidrológica traz 

consequências como a redução de abastecimento de água nos centros urbanos, 

industriais, nos sistemas de irrigação e na produção de energia elétrica. 

Seca Agrícola 

As combinações dos tipos de seca meteorológica e hidrológica estão diretamente 

ligadas aos impactos na agricultura, ocasionando assim, a seca agrícola. Esse tipo de 

seca está basicamente associado à disponibilidade de água no solo para suportar o 

crescimento e desenvolvimento das plantas. 

(...) 

Seca Socioeconômica 

A seca socioeconômica está relacionada com o impacto da seca sobre as atividades 

humanas, incluindo os impactos diretos e indiretos na produção agrícola e outras atividades 

econômicas. Ocorre quando o déficit de água induz a falta de bens ou serviços (energia 

elétrica, alimentos, entre outros) devido a um volume de água inadequado, resultante de 

uma má distribuição das chuvas, de um aumento no consumo, ou ainda de um mau 

gerenciamento dos recursos hídricos. 

 

Em consonância com Wilhite (2003), apesar de as secas estarem classificadas nesses 

quatro tipos, todas são ocasionadas pela deficiência de precipitação a qual resulta na escassez 

hídrica para o desenvolvimento de atividades econômicas ou para a sobrevivência dos seres vivos. 

Nóbrega (2012, p.51) ainda propõe um novo tipo: “a seca política, na qual a 

preocupação em solucionar o problema da seca desencadeou uma obsessão pela acumulação de 

água, como se a falta de água fosse o principal problema da seca”.  Porto e Soares (2008) 

coadunam ao afirmar que a gênese da miséria nordestina não está somente na escassez hídrica, 

tampouco só na irregularidade da precipitação, mas na maneira como sua sociedade está 

organizada nos aspectos sociais, econômicos e políticos.  

De acordo com o entendimento de Smakhtin e Schipper (2008) todos os tipos de secas 

são estágios evolutivos do mesmo evento meteorológico de escassez de chuvas. De tal modo, 

à medida que se desencadeia uma seca meteorológica, seus efeitos podem se desdobrar em 

uma seca agrícola, depois hidrológica e, por fim, socioeconômica. Nessa abordagem a seca é 

apenas um evento de escassez de chuvas com diferentes desdobramentos. 

Diante do exposto, ao analisar uma determinada seca é importante identificar as 

seguintes características: duração, definida com o número de intervalos consecutivos em que a 

variável permanece abaixo do limiar; déficit acumulado, determinado com a soma dos desvios 

negativos, estendida a toda a duração seca; e intensidade, estabelecida na relação entre o déficit 
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acumulado e a duração (COSTA; SOARES, 2012). Assim, identificar e caracterizar as secas são 

de grande interesse para avaliar os seus impactos, bem como definir medidas mitigatórias 

apropriadas capazes de reduzir os seus piores efeitos. Entre as diversas metodologias propostas 

para a análise das secas o Quadro 1 resume os principais índices utilizados.  

 

Quadro 1 – Resumo de alguns índices de seca abordados 

Índices de 

seca 

Dados de 

entrada 
Escala Aplicação Prós/Contras 

Índice de 

Precipitação 

Padronizada 

(SPI)  

P M Meteorológico 

Prós: O SPI pode ser calculado para diferentes 

escalas de tempo. Possibilita o aviso prévio da seca 

e ajuda a avaliar a severidade da seca, além de ser 

menos complexo que o PDSI.  

Contras: os valores de SPI são baseados em dados 

preliminares e podem mudar. 

Índice de 

Anomalia de 

Chuva (IAC) 

P M, A Meteorológico 

 

Prós: A base de cálculo é relativamente simples e 

eficaz, sendo possível comparar o desvio 

da precipitação em relação à condição normal de 

diversas regiões. Diferenças entre o IAC e os mais 

complexos índices de Palmer são insignificantes. 

Contras: O indicativo de ano seco, nem sempre 

garante a ausência de cheias em uma região estudada. 

Índice de 

Severidade 

de Seca de 

Palmer 

(PDSI)  

P, T, US M 
Meteorológico, 

Agrícola 

 

Prós: Utiliza um algoritmo para calcular o balanço 

hídrico e a umidade do solo, baseado na temperatura 

e precipitação como dados de entrada, além de ser 

particularmente útil para aplicações agrícolas. 

Contras: Os valores de Palmer podem não identificar 

as secas tão facilmente como os outros índices. 

 

Índice de 

Seca de 

Bhalme & 

Mooley 

(BMDI) 

P M, A Meteorológico 

Prós: O índice (Z) de umidade do algoritmo de 

Palmer foi substituído por um índice mais simples 

de precipitação mensal calculado somente com 

dados de precipitação. O índice é eficaz para 

analisar as regiões tropicais. 

Contras: Como considera somente com dados de 

precipitação, não é bom indicador regional de seca. 

Índice de 

Seca de 

Bhalme & 

Mooley 

Modificado 

(MBMDI)  

P, T D, M, A 
Meteorológico, 

Agrícola 

 

Prós: Melhoria e adaptação do índice de BMDI às 

condições regionais. Sensível à variação da umidade 

do solo. 

Contras: O MBMDI, assim como o índice de 

Palmer, é válido apenas para locais com solos de 

composições físicas idênticas. 

Módulo de 

Identificação 

de Seca 

Regional 

(REDIM)  

P M, A 
Meteorológico, 

Hidrológico 

 

Prós: A análise pode ser realizada em uma localidade 

ou em uma região em diferentes escalas temporais. É 

um ferramenta útil devido à objetividade na 

identificação de seca e sua adequação para avaliar as 

características de seca em escala regional. 

Contras: O REDIM apenas tem como dados de 

entrada a precipitação, sem considerar as outras 

variantes como vazão e umidade do solo. 

Legenda: P – Precipitação, T – Temperatura, US – Umidade do solo, D – Decendial, M – Mensal, A – Anual. 

Fonte: Adaptado de Fernandes et al. (2009, p. 13 – 14); Cancelliere et al. (2005). 
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Na avaliação do referido fenômeno é impressíndivel também identificar quais os 

sistemas atmosféricos atuantes na área de estudo, pois o entendimento da dinâmica desses 

mecanismos é fundamental para planos e programas de ações de mitigação aos efeitos da seca. 

 

2.1 Dinâmica da seca na bacia hidrográfica do rio Pajeú 

 

A seca é um fenômeno meteorológico complexo sendo determinada pelas configurações 

da circulação atmosférica. A dinâmica da seca está relacionada, na bacia hidrográfica do rio 

Pajeú, à ação interativa entre El Niño–Oscilação Sul (ENOS) e o Dipolo do Atlântico que 

influem diretamente sobre o comportamento da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT). 

A ZCIT pode ser definida como uma banda de nuvens que circunda a faixa equatorial 

do globo terrestre formada pela confluência dos ventos alísios de nordeste, oriundos do 

sistema de alta pressão subtropical do hemisfério norte com os ventos alísios de sudeste, 

provenientes da alta subtropical do hemisfério sul. O deslocamento da ZCIT, determinado 

pelos padrões da Temperatura da Superfície do Mar (TSM) sobre o Atlântico, é o fator mais 

importante na determinação de chuvas e secas no NEB, uma vez que em anos de seca a ZCIT 

fica bloqueada mais ao norte de sua posição normal, deixando o NEB debaixo de uma região 

de subsidência que inibe a precipitação (UVO; NOBRE; CITRAN, 1988; MOLION; 

BERNARDO, 2002; FERREIRA; MELLO, 2005). 

O Dipolo do Atlântico é a diferença de Temperatura da Superfície do Mar (TSM) 

observada na parte norte do oceano Atlântico e em sua porção sul. Segundo Nóbrega; Santiago 

(2014, p.110) “é o fenômeno oceano/atmosférico identificado como uma mudança anômala na 

temperatura da superfície água do mar no Oceano Atlântico Tropical”. O Dipolo está na fase 

positiva, isto é, no momento em que as águas do Atlântico Tropical Norte estão aquecidas e as 

águas do Atlântico Equatorial e Tropical Sul estão mais frias. Ocorrem também sobre o NEB 

movimentos descendentes conduzindo ar frio e seco dos altos níveis da atmosfera sobre a região 

impedindo a formação de nuvens e as chuvas, ocasionando estiagem no Agreste e no Sertão. 

O ENOS é uma perturbação climática de escala global que tem com consequência 

alteração no regime e na totalidade da precipitação podendo provocar secas severas, segundo 

sua intensidade. Na fase quente dos eventos ENSO, quando as águas superficiais equatoriais do 

Pacífico estão mais aquecidas (Figura 1), a convecção equatorial se desloca para o leste, 

alterando assim o ramo ascendente da Circulação Hadley–Walker, habitualmente sobre a 

Amazônia, produzindo centros ciclônicos nos altos níveis sobre o norte/nordeste da América do 

Sul e uma forte subsidência sobre o NEB e sobre o Atlântico Tropical. Essa subsidência 
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dificulta a presença da ZCIT e a convecção sobre essa região, diminuindo as chuvas (NOBRE; 

MOLION, 1988; CHAVES; CAVALCANTI, 2001; FERREIRA; MELLO, 2005). 

 

Figura 1 – Anomalia de Temperatura da Superfície do Mar no período de 05 a 12 de setembro de 2012 

 
Fonte: NCEP/NOAA elaborado INPE/CPTEC (2012). 

 

Alguns autores (NOBRE; YANASSE; YANASSE, 1984; MOLION, 1995) têm 

tentado comprovar que as secas severas nordestinas têm causas externas ao sistema terra–

oceano–atmosfera, estando correlacionadas com a periodicidade das manchas solares. Molion 

admite que as grandes erupções vulcânicas seja um fenômeno externo ao sistema e que o 

aumento do albedo planetário, devido aos aerossóis vulcânicos, contribuiria para causar secas 

severas. Contudo, adverte–se que a seca não pode ser tratada sob a ótica do excepcionalismo, 

pois o clima se manifesta na paisagem de forma clara e direta, uma vez que a caatinga, os 

sistemas pedológicos e geomorfológicos se encontram bem ajustados à semiaridez. 

 

3 ARIDEZ: CONCEITOS E CARACTERÍSTICAS 

 

O conceito de aridez é bastante complexo, uma vez que não é determinado apenas pela 

precipitação anual, tanto porque se leva em conta a distribuição sazonal dessa e o valor da 

evapotranspiração potencial (MACAGNO et al., 2005). A definição elaborada pelas Nações 

Unidas (UNESCO, 1979) baseia–se na metodologia desenvolvida por Thornthwaite (1948), 
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ajustada por Penman (1953), a qual consiste na razão entre a quantidade de água advinda da 

precipitação e as potenciais perdas de água pela evapotranspiração potencial. 

Matallo Jr. (2009, p.45) conceitua aridez como “a razão entre o potencial de 

evaporação e a média da precipitação anual para uma determinada região”. Fernandes et al. 

(2009, p. 41) complementam ao afirmarem que a “aridez é a característica do clima que 

relaciona a insuficiência de precipitação adequada para manter uma vegetação”.  

As diversas classificações utilizadas consideram a relação entre a precipitação e 

evapotranspiração anual. No caso do Chile, o regime de aridez foi definido pela Universidade 

do Chile e adotada pelo Serviço Nacional de Florestas (CONAF). Baseia–se em dois 

indicadores: a duração do período seco, ou seja, a extensão do período de sazonalidade do 

déficit hídrico, e o índice de xerofitismo, correspondente a um valor integrado de aridez que 

avalia o déficit hídrico do ponto de vista biológico e o inclui na função da precipitação anual.  

Compreende–se também que o grau de aridez de certa região depende da quantificação 

de água proveniente da precipitação e da perda máxima possível de água através da 

evaporação e transpiração, ou evapotranspiração potencial (FERNANDES et al., 2009, p. 41) 

e ao aumento do escoamento superficial devido à redução da capacidade de armazenamento 

motivado pela retirada da cobertura vegetal. 

O grau de aridez de uma região para outra é bastante variável, uma vez que algumas 

são classificadas como hiperáridas, a umidade é muito baixa durante todo ano; enquanto em 

outras são consideradas apenas áridas, chuvas esporádicas; e ainda há aquelas que são 

semiáridas, onde existe uma curta estação úmida, três a quatro meses por ano, que permite o 

desenvolvimento de culturas de curto ciclo vegetativo, como observado no semiárido do 

Nordeste do Brasil (ANDRADE, 1999). 

Assim, conhecer o grau de aridez de uma localidade é imprescindível para a 

determinação de medidas políticas mitigatórias e de gestão necessárias para a utilização 

consciente dos recursos hídricos. Em vista disso, a modelagem de aridez e a determinação do 

balanço hidrológico são essenciais para o planejamento e uso do recurso hídrico, 

especialmente em áreas com disponibilidade limitada (MERCADO–MANCERA, 2010). 

Existem vários índices de aridez, em que são utilizados os dados disponíveis nas 

normais climatológicas, organizados para determinar a aridez de uma região, destacando–se 

os Índices de Aridez de: Lang, Gaussen e de Lautensachmeyer; os índice de Continentalidade 

de Gorezynski e de Currey; e o índice de Oceanidade de Kernet. Contudo, serão enfatizados, 

neste trabalho, os mais empregados como o Índice de Aridez de Martonne (MAI), o Índice de 

Aridez de Thornthwaite (Aridity Index – AI) e o Índice de Intensidade de Aridez (IIA). 
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3.1 Índices de aridez 

 

Um dos índices de aridez mais citados, por ter servido como base de tentativas mais 

avançadas ao relacionar temperatura e precipitação, foi o Índice de Aridez de Martonne 

(Martonne Index of Aridity – MIA). Idealizado por Martonne (1926), o MIA é uma 

experiência empírica simples para se estabelecer uma medida quantitativa da relação 

precipitação e temperatura. O MIA pode ser alcançado pela Equação 1: 

 

    
 

    
                                                                                                                                             

 

em que: P é a precipitação anual (mm) e T é a temperatura média anual (ºC). Esse índice revela 

a transição de uma área para outra, servindo como uma ferramenta útil e discreta na transição de 

ambientes áridos, semiáridos e úmidos. A Tabela 1 demonstra a classificação do MIA.  

 

Tabela 1 – Classificação do Índice de Aridez de Martonne (MIA) 
MIA Classificação 

> 60 Umidade acima do normal 

60 a 30 Úmido  

30 a 20 Umidade abaixo do normal 

20 a 15 Semiárido 

15 a 5 Árido 

5 a 0 Extremamente árido 

Fonte: Fernandes et al. (2009, p. 42). 

 

Várias pesquisas utilizaram como base o MIA como, por exemplo, o trabalho de 

Molina (1963) que estudou a amplitude da aridez na Península Ibérica; a pesquisa de 

Mercado–Mancera (2010) com o objetivo de adaptar e calibrar o modelo hidroclimático de 

Martonne para o estudo do balanço hídrico em zonas áridas e semiáridas; e a de Gomes et al. 

(2013), que analisaram as características climáticas de Olho D´Água do Casado em Delmiro 

Gouveia, semiárido alagoano, com ênfase para os elementos climáticos de precipitação e 

temperatura do ar durante o período de 1911–1990, usando, além desse índice, o Diagrama 

Ombrotérmico para representar o período seco da região. 

Já o Índice de Aridez (Aridity Index – AI), desenvolvido por Thornthwaite (1948), é 

uma avaliação do déficit ou superávit de água com base na relação entre a precipitação e a 

evapotranspiração potencial, pois estabelece uma relação entre a umidade disponível por 

precipitação e a capacidade de compensar a demanda potencial de água. O AI é calculado 

pela Equação 2:  



79 

 

       
 

   
                                                                                                                                          

 

sendo: P a total de precipitação mensal e ETP a evapotranspiração potencial mensal. A Tabela 

2 apresenta como é descrita a classificação desse índice. 

 

Tabela 2 – Classificação do Índice de Aridez (AI) 
AI Classificação 

0 – 16,7 Pequena ou nenhuma deficiência de água 

16,7 – 33,3 Deficiência moderada de água 

> 33,3 Grande deficiência de água 

Fonte: Fernandes et al. (2009, p. 43). 

 

 A classificação do IA pelo método de Thornthwaite foi empregado por Miranda; 

Santos (2008); Cunha; Martins (2009) para a realização da classificação climática e do 

Balanço hídrico de municípios dos estados do Rio de Janeiro e São Paulo, 

respectivamente, sendo particularmente relevantes para as economias locais. 

GOIS et al. (2005) utilizaram o referido índice, bem como as variáveis climatológicas, 

para identificar as prováveis áreas susceptíveis ao processo de desertificação no estado de 

Alagoas; já Caitano; Lopes; Teixeira (2011) procuraram representar de forma precisa, fiel e 

atualizada a distribuição espacial do IA no estado do Ceará entre os anos de 1976 e 2009 por meio 

de Sistemas de Informação Geográfica (SIG); e Santos; Simeão; Mousinho (2012) trabalharam a 

espacialização do IA mensal para o estado do Piauí, estimando a evapotranspiração de referência 

mensal pelo referido método, possibilitado calcular o índice de aridez mensal. 

Outro índice para quantificar a aridez é o Índice de Intensidade de Aridez (IIA). O IIA 

é um indicador numérico do grau de secura do clima e um indicador indireto da 

disponibilidade de umidade do solo em uma dada localidade, sendo expresso pela razão entre 

a quantidade total de chuva em dias secos e o número de dias secos por ano, como bem 

conceitua seus idealizadores Costa e Soares (2012, p.10): “The Aridity Intensity Index (AII) is 

defined as the ratio between the total amount of rain on dry days and the number of dry days 

per year”. As alterações das tendências de Índice de Intensidade Aridez são indicadores 

relevantes nos processos de desertificação. Segundo os autores, um dia seco varia de 0 a 10 

mm de precipitação dependendo da localidade.  

Cenários anuais do IIA foram aplicados para a região sul de Portugal para o período de 

1940–1999 utilizando a Simulação Sequencial Direta (SSD). Para tal, utilizaram dois 

indicadores: o Indicador de Susceptibilidade de Secura (ISS) e o Indicador de Tendência à 

Secura (ITS). O ISS é determinado pelos valores probabilísticos do IIA ao identificar regiões 
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com gravidade de secura em nível local e regional tendentes à desertificação motivada pelas 

condições climáticas secas. Já pelo ITS é obtida uma taxa de secura pelas estimativas de 

tendência, a longo prazo, dos Índices de Intensidade de Aridez nas últimas décadas, como 

também das mudanças em sua distribuição geográfica (COSTA; SOARES, 2012). 

A SSD é uma técnica usada para a obtenção de um conjunto de simulados (mapas) 

variáveis dos fenômenos analisados para os anos estudados, sendo um método geoestatístico 

mais simples, possibilitando resultados satisfatórios apenas com dados de temperatura e 

precipitação, de acordo com Soares (2001). 

Todos os índices acima mencionados são de suma importância para o entendimento da 

problemática ambiental e da realização de análises integradas para as formulações de políticas 

públicas dos Governos Federal, Estadual e Municipal com vista ao desenvolvimento de ações 

adequadas para avaliar e monitorar os impactos das políticas implementadas (SANTOS, 2011). 

 

4 BALANÇO HÍDRICO CLIMATOLÓGICO 

 

O surgimento da estimativa do balanço hídrico climatológico (BHC), através da 

contabilização do input (chuva) e do output (evapotranspiração) da água que ocorre em um 

ecossistema, se dá pela necessidade de se conhecer a disponibilidade hídrica para as plantas. 

O BHC é um precioso instrumento do ponto de vista teórico e prático, pois possibilita uma 

correta avaliação da disponibilidade dos recursos hídricos de uma bacia hidrográfica, bem 

como de sua variabilidade espacial e temporal (FELTRIN, 2009).  

De tal modo, diversos modelos BHC foram elaborados para equacionar essa relação, 

dentre eles: o método de Thornthwaite-Mather (1955), o qual determina o regime hídrico de um 

local, sem a necessidade de medidas diretas das condições do solo, utilizando as informações de 

precipitação total mensal (mm), evapotranspiração potencial total mensal (mm) e temperatura 

média mensal (°C) de uma região. O mencionado modelo possibilita uma visão geral dos 

ganhos, perdas e armazenamento da água pelo solo (MONTEIRO et al., 2011). 

Vários estudos de verificação do BHC empregando o método de Thornthwaite-Mather 

(1955) foram realizados por diversos pesquisadores (FRANCILINO et al., 2012; AQUINO; 

OLIVEIRA, 2013; GOMES et al., 2013; Souza et al., 2013; OLIVEIRA et al., 2014; SILVA; 

MOURA; KLAR, 2014) para as mais variadas finalidades. Dessa forma, o referido modelo 

mostrou–se eficaz e eficiente. 

Como visto o BHC, além de identificar o regime hídrico de uma região, pode ser 

empregado para a caracterização regional da disponibilidade hídrica, zoneamento 
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agroclimático, definição de períodos de secas e da aptidão hídrica regional para culturas 

agrícolas, determinar as melhores espécies e épocas de semeadura, além de planejamento de 

pesquisa (SILVA; FERREIRA, 2011; FRANCILINO et al., 2012). Isso se deve por causa das 

variáveis que seu cálculo fornece como a estimativa da evapotranspiração potencial e real, da 

capacidade de armazenamento de água no solo, do excedente hídrico e da deficiência hídrica. 

Todavia, uma das funções do BHC de Thornthwaite-Mather (1955) é servir como 

base para uma classificação climática por meio de suas grandezas, que são funções diretas da 

evapotranspiração potencial, a saber: índice hídrico e o índice de eficiência térmica. 

 

4.1 Classificação climática 

 

Os climas sofrem oscilações, alterações, variações e mudanças ao longo do tempo e do 

espaço. Entende–se que “o clima sobre uma localidade é a síntese de todos os elementos 

climáticos em uma combinação de certa forma singular, determinada pela interação dos 

controles e dos processos climáticos” (AYOADE, 2002, p. 224). De tal maneira, há uma 

grande diversidade de climas e tipos climáticos sobre a Terra, sendo, portanto, necessários 

sistemas de classificações climáticas que sintetizem e agrupem elementos climáticos similares 

em tipos e subtipos climáticos. 

 Desse modo, pode–se afirmar que um sistema de classificação climática tem como 

objetivo fornecer informações de forma eficiente, simplificada e generalizada sobre as 

características climáticas das regiões, de maneira que descreva e delimite os principais tipos 

em termos quantitativos (BARRY; CHORLEY, 2013). Atualmente existem vários esquemas 

de classificação genéticas dos climas com as de Flohn, Strahler, Terjung e Louie, propostas 

em 1950, 1969, 1972, respectivamente; e as genéricas ou empíricas como as de Köppen, 

Thornthwaite e Miller, sugeridas em 1936, 1948, 1965, respectivamente.  

Nesta pesquisa utilizou–se a classificação climática empírica de Thornthwaite-Mather 

(1955), que se baseia no conceito de evapotranspiração potencial, do balanço hídrico 

climatológico e nos índices hídrico, aridez e umidade. Conforme Silva; Moura; Klar (2014), 

essa classificação visa a identificar em uma região ou área, como a bacia hidrográfica 

pesquisada, zonas com características climáticas e biogeográficas relativamente homogêneas, 

fornecendo indicativos preciosos sobre as condições ecológicas e ambientais, como também 

suas potencialidades agrícolas. 
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5 MATERIAL E MÉTODOS 

 

5.1 Base climatológica 

 

Para a elaboração do balanço hídrico climatológico e analisar o índice de aridez, bem 

como classificar os tipos climáticos do lócus da pesquisa, foram empregados como dados de 

entrada os elementos de precipitação pluviométrica e temperatura do ar. Ressalta–se que as 

estações pluviométricas foram selecionadas de acordo com sua disponibilidade por 

municípios que compõem a área examinada e pela expressividade quantitativa de dados 

pluviométricos (Tabela 3). 

Os valores médios mensais da precipitação, medidos de 27 estações distribuídas na 

bacia hidrográfica do rio Pajeú (Figura 2), foram obtidos por meio da Agência Nacional das 

Águas (Ana) e da Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac). Destaca–se que apesar 

da estação de Belém do São Francisco (838004) estar fora do limite de estudo, foi considerada 

na análise, uma vez que parte do seu município integra o recorte territorial pesquisado. 

 

Tabela 3 – Estações pluviométricas avaliadas na pesquisa 

Nº Agência Código Município / posto Latitude Longitude Altitude (m) Período 

1 Ana 737023 Afogados da Ingazeira / Dnocs -7º44’20” -37º38’54” 525 01/1950 – 12/2014 

2 Ana 838004 Belém do São Francisco -8º45’54” -38º57’38” 305 01/1950 – 12/2014 

3 Apac 93 Betânia -8º16’15” -38º01’59” 443 01/1950 – 12/2014 

4 Ana 837013 Betânia / Cachoeira do Leite -8º11’00” -37º55’00” 480 11/1962 – 03/1999 

5 Apac 473 Brejinho -7º20’52” -37º17’05” 742 09/1999 – 12/2014 

6 Apac 184 Carnaíba -7º48’28” -37º47’53” 496 07/1962 – 12/2014 

7 Apac 288 Carnaubeira da Penha -8º19’20” -38º44’25” 450 10/1997 – 12/2014 

8 Ana 737027 Flores -7º52’04” -37º58’21” 460 01/1950 – 12/2014 

9 Ana 837035 Flores / Boqueirão Fazenda -8º04’00” -37º51’00” 580 01/1963 – 04/1999 

10 Ana 838000 Floresta / Airi – Rochedo -8º32’21” -38º11’34” 361 01/1950 – 12/2014 

11 Ana 838020 Floresta -8º36’00” -38º35’00” 317 01/1950 – 12/2014 

12 Apac 148 Iguaraci -7º49’57” -37º30’46” 565 01/1993 – 12/2014 

13 Ana 737032 Iguaraci / Jabitaca – Varas -7º50’00” -37º23’00” 595 07/1962 – 06/1994 

14 Apac 155 Itapetim -7º22’45” -37º10’59” 645 07/1962 – 12/2014 

15 Ana 838002 Mirandiba / Açude Serrinha -8º14’23” -38º31’40” 375 11/1962 – 12/2014 

16 Apac 238 Quixaba -7º43’00” -37º52’00” 718 07/1962 – 12/2014 

17 Apac 336 Santa Cruz da Baixa Verde -7º49’13” -38º09’04” 853 11/2004 – 12/2014 

18 Ana 738029 São José do Belmonte -7º52’00” -38º47’00” 460 01/1950 – 03/1992 

19 Apac 92 São José do Egito/ Muquém -7º26’40” -37º16’50” 625 01/1950 – 12/2014 

20 Ana 738030 Serra Talhada -7º59’00” -38º18’00” 435 01/1950 – 12/1977 

21 Ana 838031 Serra Talhada -8º00’02” -38º14’41” 435 01/1950 – 12/2014 

22 Apac 357 Solidão -7º35’58” -37º39’27” 588 10/2001 – 12/2014 

23 Apac 74 Tabira -7º35’18” -37º32’13” 579 07/1962 – 12/2014 

24 Apac 182 Triunfo -7º49’53” -38º06’13” 1020 01/1950 – 12/2014 

25 Apac 151 Tuparetama -7º36’00” -37º18’42” 563 01/1993 – 06/2002 

26 Apac 529 Tuparetama / Fazenda Riacho -7º41’12” -37º13’17” 603 07/2002 – 12/2014 

27 Ana 737033 Tuparetama / Jardim -7º43’00” -37º21’00” 689 07/1962 – 04/1993 

Fonte dos dados: ANA (2015) e APAC (2015). 
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Figura 2 – Distribuição espacial da rede pluviométrica da bacia hidrográfica do rio Pajeú 

 
Elaboração: Eberson Pessoa Ribeiro. 

 

Salienta–se que foi realizado o preenchimento de falhas nas séries históricas de algumas 

estações pluviométricas. Para o preenchimento de dados em falta nas séries empregou–se o 

Método da Ponderação Regional de Bertoni e Tucci (2001), expressa na Equação 3: 

 

Y= 1/3. (x1/xm1 + x2/xm2 + x3/xm3). ym                                                                              (3) 

 

em que: Y é a precipitação do posto a ser estimado; x1, x2 e x3 são as precipitações 

correspondentes ao mês ou ano que se deseja preencher, observadas em três estações vizinhas; 

xm1, xm2 e xm3 são precipitações médias nas três estações vizinhas; e ym como a 

precipitação média do ponto a ser estimado. 

Já para a obtenção dos dados médios mensais de temperatura do ar das 27 estações 

pluviométricas, foi empregado o Estima_T. Desenvolvido pela Unidade Acadêmica de Ciências 

Atmosférica da Universidade Federal de Campina Grande (UACA/UFCG), o Estima_T  é um 

software que realiza estimativas de temperaturas do ar na Região Nordeste do Brasil por meio 
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de regressões múltiplas em função das coordenadas locais: longitude, latitude e altitude 

(CAVALCANTI; SILVA, 1994; CAVALCANTI; SILVA; SOUSA, 2006). Seu uso foi 

necessário, uma vez que não se dispõem na área as séries de temperaturas médias mensais do ar. 

 

5.2 Balanço Hídrico Climatológico pelo método de Thornthwaite-Mather (1955) 

 

Para a realização do Balanço Hídrico Climatológico (BHC) pelo método de 

Thornthwaite-Mather (1955), foi adotada a capacidade de água disponível no solo (CAD) 

estimado em 50 mm para todos os meses do ano, em razão das características da região. O 

CAD é a máxima capacidade de armazenamento de água no solo em função do tipo de solo, 

ponto de murcha permanente do solo, tipo de cultura, profundidade efetiva das raízes e 

densidade de drenagem.  

Destaca–se que foram realizados testes preliminares para o BHC da área com CAD 

para 25, 50, 75 e 100 mm, nos quais foram constatados que as estimativas de armazenamento 

de água no solo (ARM) para 25 mm ficaram subestimadas e para 75 e 100 mm 

superestimadas em função da sazonalidade da precipitação e das características do CAD, 

acima descritas, para a região. Com o CAD de 50 mm o extrato do BHC apresentou 

conformidade com a reposição e excedente hídrico em função do período chuvoso.   

O BHC utilizou como dados de entrada as médias mensais da temperatura média do ar, 

da precipitação e da evapotranspiração potencial. A estimativa da evapotranspiração potencial 

corrigida foi obtida por meio do método de Thornthwaite (1948) com o cálculo da Equação 4: 

 

            
    

 
 
 

                                                                                                                              

 

sendo: ETP é a evapotranspiração potencial corrigida; f é o fator de correção em função da 

latitude e mês do ano, como se pode observar em destaque na Tabela 4; t é a temperatura média 

mensal (ºC); I é o índice de calor anual; e "a" uma constante que varia de local para local. 

O índice de calor anual foi obtido pela Equação 5: 

 

      
 

 
  

     

                                                                                                                           
 . 

 

Sendo “a” uma função de I; também é um índice térmico regional calculado pela Equação 6: 

 

a = 6,75.10
-7

 . I
3
 – 7,71.10

-5
 . I

2
 + 1,7292.10

-2
 . I + 0,49239                                                   (6). 

http://lattes.cnpq.br/8091357561663457
http://lattes.cnpq.br/8091357561663457
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Tabela 4 – Valores do fator de correção para o cálculo da evapotranspiração potencial em 

função da latitude e mês do ano 

MÊS JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ 

0 1,033 0,933 1,033 1,000 1,033 1,000 1,033 1,033 1,000 1,033 1,000 1,033 

2ºS 1,042 0,938 1,034 0,996 1,025 0,991 1,024 1,028 0,999 1,037 1,008 1,043 

4ºS 1,051 0,943 1,035 0,993 1,018 0,981 1,016 1,022 0,998 1,041 1,015 1,053 

6ºS 1,060 0,948 1,036 0,989 1,010 0,971 1,007 1,017 0,997 1,045 1,023 1,063 

8ºS 1,069 0,953 1,037 0,985 1,002 0,962 0,998 1,011 0,996 1,049 1,031 1,073 

10ºS 1,078 0,958 1,038 0,981 0,994 0,952 0,988 1,006 0,995 1,054 1,039 1,083 

Fonte: Adaptado de Thornthwaite (1948). 

 

 Após esses procedimentos, para obtenção da evapotranspiração potencial corrigido, 

foram realizadas as etapas seguintes para a realização do BHC pelo método proposto por 

Thornthwaite-Mather (1955). Inicialmente foi calculada a estimativa do armazenamento de 

água no solo (ARM) através dos critérios das Equações 7 e 8 para as estações secas e para as 

estações chuvosas pela Equação 9, neste último caso o ARM foi calculado primeiro:  

 

                                                                                                                                        

 

                                                                                                                            

 

                                                                                                                             

 

em que: o m é referente ao mês analisado, o P – ETP é a diferença entre a precipitação (P) e a 

evapotranspiração potencial (ETP); já o parâmetro negativo acumulado (NegAc) foi calculado 

pelas Equações 10 e 11 para estações secas e pela Equação 12 para as estações chuvosas: 

 

                                                                                                                                      

 

                                                                                                         

 

                                                                                                                                     

 

 Em seguida avaliou–se a evapotranspiração real (ETR) pelas Equações 13 e 14: 
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A alteração da umidade do solo (ALT) foi estimada pela Equação 15: 

 

                                                                                                                                    . 

 

A partir desses dados foi possível avaliar a deficiência hídrica (DEF) pela diferença 

entre evapotranspiração potencial (ETP) menos a evapotranspiração real (ETR). Enquanto que 

para o excedente hídrico (EXC) empregou–se a Equação 16 apenas para os valores positivos, 

(P – ETP) > 0 e ARM = CAD. Já quando o valor apresentou–se negativo foi aplicada a 

importância zero. 

 

                                                                                                                                        

 

Por fim, avaliou–se a estimativa de reposição (R) por meio das Equações 17 e 18: 

  

                                                                                                                                              

 

                                                                                                                                    

 

De posse dos valores normais das variáveis de evapotranspiração potencial corrigida, 

excedente e deficiência hídrica pelos cálculos do BHC, determinaram–se os índices climáticos 

essenciais para a classificação climática da área pesquisada. 

 

5.3 Classificação climática de Thornthwaite-Mather (1955) 

 

 Posteriormente ao BHC foi concretizada a classificação climática pelo método 

proposto por Thornthwaite-Mather (1955) da bacia hidrográfica do rio Pajeú por meio dos 

índices climáticos: de umidade, aridez e hídrico. Esses índices têm como finalidade a 

caracterização climática de uma região. 

O Índice de umidade (Iu) representa o excedente hídrico (EXC) expresso em 

porcentagem da necessidade que é representada pela evapotranspiração potencial, adquirida 

pela Equação 19: 
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O Índice de Aridez (Ia) caracteriza–se por expressar a deficiência hídrica (DEF) em 

porcentagem da necessidade que é representada pela evapotranspiração potencial (ETP). 

Assim, esse índice é alcançado pela Equação 20:  

 

     
   

   
                                                                                                                                            

 

Expresso em porcentagem, o Índice hídrico (Ih), também chamado de Índice Efetivo de 

Umidade (Im), é a relação entre os índices de aridez e de umidade, definido pela Equação 21: 

 

                                                                                                                                                        

 

 Calculados esses índices pode–se realizar a caracterização climática da referida bacia 

hidrográfica. A partir do índice de hídrico identificou–se o tipo climático (Tabela 5), na sequência os 

seus subtipos climáticos com base nos índices de aridez e hídrico (Tabela 6) e as variações térmicas 

(índice térmico) e das evapotranspirações potenciais (ETP) anual e de verão (Tabela 7); nesta última 

tabela a classificação é realizada basicamente pela ETP anual e pela porcentagem da ETP de verão. 

 

Tabela 5 – Classificação climática de Thornthwaite-Mather (1955) 

baseado no índice de hídrico 

Tipos climáticos Índice hídrico (Ih) 

A Superúmido 100 ≤ Ih 

B4 Úmido 80 ≤ Ih < 100 

B3 Úmido 60 ≤ Ih < 80 

B2 Úmido 40 ≤ Ih < 60 

B1 Úmido 20 ≤ Ih < 40 

C2 Subúmido 0 ≤ Ih < 20 

C1 Subúmido seco -33,3 ≤ Ih < 0 

D Semiárido -66,7 ≤ Ih < -33,3 

E Árido -100 ≤ Ih< -66,7 

Fonte: Adaptado de Souza et al. (2013). 

 

Tabela 6 – Subtipos climáticos de Thornthwaite-Mather (1955) baseados nos índices de aridez e hídrico 

Climas úmidos 

(A, B4, B3, B2, B1 e C2) 
(Ia) 

Climas secos 

(C1, D e E) 
(Iu) 

r pequena ou nenhuma deficiência hídrica 0 – 16,7 d pequeno ou nenhum excesso hídrico 0 – 10 

s moderada deficiência no verão 16,7 – 33,3 s moderado excesso no inverno 10 – 20 

w moderada deficiência no inverno 16,7 – 33,3 w moderado excesso no verão 10 – 20 

s2 grande deficiência no verão > 33,3 s2 grande excesso no inverno > 20 

w2 grande deficiência no inverno > 33,3 w2 grande excesso no verão > 20 

Fonte: Adaptado de Souza et al. (2013). 
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Tabela 7 – Subtipos climáticos de Thornthwaite-Mather (1955) baseados no índice térmico 

anual e na evapotranspiração potencial (ETP) e suas concentrações de ETP verão 

Tipos climáticos 
Índice térmico (It) 

(ETP anual) 

Subtipo 

climático 

Concentração da 

ETP no verão (%) 

A’ Megatérmico ≥ 1140 a’ < 48,0 

B’4 Mesotérmico 997 – 1140 b’4 48 – 51,9 

B’3 Mesotérmico 855 – 997 b’3 51,9 – 56,3 

B’2 Mesotérmico 712 – 855 b’2 56,3 – 61,6 

B’1 Mesotérmico 570 – 712 b’1 61,6 – 68,0 

C’2 Microtérmico 427 – 570 c’2 68,0 – 76,3 

C’1 Microtérmico 285 – 427 c’1 76,3 – 88,0 

D’ Tundra 142 – 285 d’ > 88,0 

E’ Gelo perpétuo < 142   

Fonte: Adaptado de Souza et al. (2013). 

 

 Nesse sistema de classificação climática destaca–se o índice hídrico, pois os índices de 

umidade e aridez são combinados ao passo que o excesso de umidade em um período pode 

compensar a falta em outro; empiricamente, parte–se de que 6 mm de excesso em uma 

estação pode compensar 10 mm de transpiração reduzida em outra. Os litimes do Ih são 

racionais, isso porque a umidade compensa todas as necessidades de água para o primeiro 

índice e a falta chega a 100% das necessidades no segundo (afetado por 0,6 no Ih). Dessa 

maneira, o 0 marca o limite entre o excesso e falta de água.  

 

5.4 Base cartográfica 

 

Concluídos os cálculos do índice de aridez, do Balanço Hídrico Climatológico e 

finalizada a classificação climática pelo método de Thornthwaite-Mather (1955) da bacia 

hidrográfica do rio Pajeú, para cada estação pluviométricas foi realizada a representação 

espacial dos valores pelo método da interpolação, a qual foi aplicada a krigagem
1
, sendo tais 

valores agrupados em intervalos de classes. Destaca–se que em alguns parâmetros os mapas 

apresentaram padrões circulares fechados, isso ocorre porque a krigagem realiza a 

espacialização através da localização geográfica das estações.   

Assim, a produção das cartas temáticas foi executada através do software ArcGis 9.3, 

licenciado para o Departamento de Ciências Geográficas da Universidade Federal de 

Pernambuco (DCG/UFPE), projetadas no Sistema de Referência Geocêntrico para as 

Américas (SIRGAS-2000). 

                                                     
1
 A krigagem é um estimador que se baseia em uma série de técnicas de análise de regressão, lineares ou não, 

buscando minimizar a variância estimada a partir de um modelo prévio, levando em consideração a dependência 

estocástica entre os dados distribuídos no espaço (CRESSIE, 1990; NOGUEIRA; AMARAL, 2009). 
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6 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Com os dados de temperatura média do ar, precipitação pluviométrica anual e a 

estimativa da evapotranspiração potencial, determinou–se o balanço hídrico climatológico 

(BHC) proposto por Thornthwaite-Mather (1955), para bacia hidrográfica do rio Pajeú 

com água disponível no solo (CAD) a 50 mm. 

 De acordo com Alves (2012) e Santos et al. (2013), o BHC consiste em 

contabilizar sistematicamente os fluxos de entrada (positivos) e saída (negativos) de água 

no sistema solo-planta-atmosfera, podendo ser utilizado para o monitoramento do 

armazenamento de água no solo em tempo real, de suma importância para a 

agrometeorologia, uma vez que define, por exemplo, períodos para plantio, mecanização, 

colheita, pulverizações, manejo da irrigação, entre outros. 

Assim, buscou–se inicialmente compreender a dinâmica sazonal (Figura 3) e espacial 

da temperatura média do ar (Figura 4) e da precipitação (Figura 5). O climograma da Figura 3 

revela que as temperaturas médias mensais variaram entre 21,9 (julho) e 25,3 °C (novembro e 

dezembro), apresentando assim uma pequena amplitude térmica anual com 3,4 ºC. Dentre os 

meses, observa–se a tendência de temperaturas mais elevadas entre outubro e abril, com 

temperaturas iguais ou acima de 24ºC e inferiores a essa temperatura entre maio e setembro.  

 

Figura 3 – Climograma da bacia hidrográfica do rio Pajeú 

 

Fonte dos dados: ANA (2015) e APAC (2015).  
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Já a precipitação tem sua quadra chuvosa entre os meses de janeiro a abril, com 

valores máximos de precipitação no mês de março com média de 138,5 mm. Verificou–se a 

existência de uma estação seca bem definida, correspondente ao quadrimestre de agosto a 

novembro com apenas 7,3% da precipitação anual, sendo o mês de setembro o mais seco do 

ano com média de 6,1 mm. Essa configuração sazonal da precipitação se dá pela grande 

disponibilidade energética do Nordeste do Brasil (NEB) e pela movimentação de proximidade 

e afastamento da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT), conforme explicação de 

Ribeiro; Nóbrega; Mota-Filho (2015). 

 A Figura 4 representa a distribuição espacial da temperatura média do ar, onde se 

observa o aumento gradativo da temperatura do ar na direção centro sul, devido às 

diferenças de elevação e exposição do terreno. Sobressaem as áreas serranas onde a 

temperatura varia entre < 21º a 23ºC, destacando–se os municípios de Triunfo, que 

apresentou 20,3ºC, além de Quixabá, Santa Cruz da Baixa Verde, Brejinho e Itapetim, que 

apresentaram temperaturas inferiores a 24ºC.  

 

Figura 4 – Mapa da temperatura do ar da bacia hidrográfica do rio Pajeú 

 

Elaboração: Eberson Pessoa Ribeiro. 
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 Ao contrário do que acontece com a temperatura do ar, na direção centro sul a precipitação 

diminui, pois está relacionada à baixa altitude das depressões interplanálticas, situação de sombra 

pluvial e afastamento do eixo de penetração meridional da ZCIT (Figura 5). Como se pode observar 

a área mais ao sul da bacia hidrográfica do rio Pajeú possui as maiores temperaturas média do ar e 

as menores precipitações pluviométricas anuais, com ênfase de Belém do São Francisco com a 

menor precipitação (421 mm/ano). A análise dos dados permite também ressaltar que a extremidade 

sul da área pesquisada apresenta as maiores irregularidades do regime pluviométrico. 

 

Figura 5 – Mapa da precipitação da bacia hidrográfica do rio Pajeú 

 
Elaboração: Eberson Pessoa Ribeiro. 

 

O cômputo do BHC, para a série histórica considerada, permitiu estimar a quantificação 

dos níveis de Armazenamento de água solo (ARM), evapotranspiração real (ETR), deficiência 

hídrica (DEF), excesso hídrico (EXC) e Reposição (R), além dos índices de umidade, aridez e 

hídrico. Os resultados do BHC podem ser visualizados na Tabela 8, na qual se verifica uma 

temperatura média do ar em torno de 24ºC e valor médio anual de precipitação com 641,5 mm. 

Já as variáveis de ETP, ETR, DEF e EXC apresentaram valores médios anuais de 1.236, 650, 

586 e 11,8 mm, respectivamente.  
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A ETP “corresponde à quantidade de água necessária para manter a vegetação sempre 

verde em função de uma dada temperatura” (AQUINO; OLIVEIRA, 2013, p.85). Na área de 

estudo, a ETP apresenta um valor médio de 1.236 mm (Tabela 8), sendo que valores de ETP 

superiores a 1.000 mm constituem uma característica marcante das regiões tropicais 

semiáridas, devido à grande disponibilidade energética proveniente do sol, às altas 

temperaturas do ar, às elevadas taxas de evapotranspiração e acentuados déficits hídricos. 

 

Tabela 8 – Balanço Hídrico Climatológico da bacia hidrográfica do rio Pajeú, segundo o método proposto por 

Thornthwaite-Mather (1955) 

MÊS T (ºC) I ET F ETP P P-ETP NegAc ARM ALT ETR DEF EXC 

Jan 25,2 11,56 116,7 1,069 124,8 80,2 -44,6 -625,3 0,0 0 80,2 -44,6 0,0 

Fev 25,1 11,48 115,2 0,953 109,7 99,2 -10,5 -635,8 0,0 0 99,2 -10,5 0,0 

Mar 24,3 10,95 104,9 1,037 108,8 138,5 29,7 0,0 50,0 50 108,8 0,0 0,0 

Abr 24,0 10,73 100,9 0,985 99,4 111,2 11,8 0,0 50,0 0 99,4 0,0 11,8 

Mai 23,3 10,25 92,2 1,002 92,4 67,3 -25,1 -25,1 30,3 -20 87,0 -5,4 0,0 

Jun 22,3 9,59 81,0 0,962 78,0 36,7 -41,2 -66,3 13,3 -17 53,7 -24,2 0,0 

Jul 21,9 9,38 77,5 0,998 77,3 24,8 -52,6 -118,9 4,6 -9 33,4 -43,9 0,0 

Ago 22,4 9,67 82,3 1,011 83,2 9,9 -73,3 -192,2 1,1 -4 13,5 -69,7 0,0 

Set 23,6 10,49 96,4 0,996 96,0 6,1 -89,9 -282,1 0,2 -1 7,0 -89,1 0,0 

Out 24,8 11,27 111,0 1,049 116,4 12,5 -104,0 -386,1 0,0 0 12,6 -103,8 0,0 

Nov 25,3 11,66 118,6 1,031 122,3 18,2 -104,1 -490,2 0,0 0 18,2 -104,1 0,0 

Dez 25,3 11,66 118,7 1,073 127,4 36,9 -90,5 -580,8 0,0 0 36,9 -90,5 0,0 

Ʃ/Média 23,9 128,7 1216 –  1236 641,5 -594,3 –  149 0 650 586 11,8 

Iu = 0,95 Ia = 47,40 Ih = -46,45 

Legenda: T = Temperatura do ar; I = Índice térmico; ET = Evapotranspiração; F = Fator de correção; ETP = 

Evapotranspiração potencial; P = Precipitação; P-ETP = Quantidade de água que permanece no solo (Precipitação - 

Evapotranspiração potencial); NegAc = Negativa acumulada; ARM = Armazenamento de água no solo, 

representado a quantidade de água ainda existente no solo; ALT = Alteração da umidade do solo, representa a 

variação da quantidade de água armazenada no solo; ETR = Evapotranspiração real; DEF = Deficiência hídrica;  

EXC = Excedente hídrico; Iu = Índice de umidade; Ia = Índice de aridez; e Ih = Índice hídrico. 

 

Na Figura 6 está a representação espacial de ETP anual da série histórica para o 

recorte pesquisado, em que a área com cor amarela, faixa 855 a 997 mm, caracteriza–se como 

mesotérmico, isto é, um subtipo climático de classificação B’3, situado basicamente no 

município de Triunfo. Na faixa de 997 a 1.140 mm, com tonalidade de laranja claro, em 

algumas localidades no norte e nordeste da bacia hidrográfica, também é um mesotérmico, 

porém do tipo B’4. Já as faixas acima de 1.140 mm, tons de laranja escuro e vermelho, 

caracterizam–se como megatérmicos (A’), sendo predominante na bacia hidrográfica. 

Observa–se também o aumento gradativo da ETP no sentido norte–sul.  
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Ao contrário da ETP, que corresponde a uma situação de disponibilidade potencial de 

água, a ETR representa a quantidade de água que efetivamente sai do sistema por meio da 

evapotranspiração nas condições reais (existentes) às quais a vegetação está submetida, 

fatores atmosféricos e umidade do solo. Dessa maneira, verifica–se a relação direta entre a 

precipitação e a ETR, na qual os menores valores de ETR estão relacionados a baixos valores 

de precipitação e os maiores à precipitação mais elevada (DE PAULA, 2011; AQUINO; 

OLIVEIRA, 2013). Diante do exposto, pode–se afirmar que a evapotranspiração real é 

necessariamente menor ou igual à evapotranspiração potencial. 

 

Figura 6 – Mapa da evapotranspiração potencial anual da bacia hidrográfica do rio Pajeú 

 
Elaboração: Eberson Pessoa Ribeiro. 

 

A espacialização da ETR anual da bacia hidrográfica do rio Pajeú (Figura 7) 

apresentou para o período avaliado uma média anual na ordem de 650 mm, com uma variação 

entre mínima e máxima de 496 a 729 mm, respectivamente. A porção sul do recorte avaliado 

revelou as menores taxas de ETR, como mencionado, devido aos baixos índices 

pluviométricos, destacando–se os municípios de Belém do São Francisco, Carnaubeira da 
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Penha, Floresta e Itacuruba. A extremidade nordeste deteve a menor disparidade entre ETP e 

ETR, sendo maior no centro sul. 

 

Figura 7 – Mapa da evapotranspiração real da bacia hidrográfica do rio Pajeú 

 
Elaboração: Eberson Pessoa Ribeiro. 

 

Com a representação gráfica das variáveis de precipitação, ETP e ETR (Figura 8), 

através da análise do BHC de cada uma das estações examinadas, pode–se perceber que a 

ETP teve uma pequena oscilação durante o ano, atingindo o pico em dezembro com 127,4 

mm, no período das máximas entre outubro e março, e a menor taxa em Julho (77,3mm), 

no período das mínimas entre abril e setembro, acompanhando de certa forma as altas 

temperaturas médias mensais. A ETP apresentou um valor médio anual de 1.236 mm. 

Por outro lado, a ETR apresentou grande oscilação ao longo do ano, fato esse 

relacionado à trajetória anual das precipitações médias mensais, evidenciando os períodos 

chuvoso e seco. A ETR teve sua máxima em março com 108,8 mm, igual à ETP, ponto auge 

da precipitação (138,5 mm), e o menor índice em setembro com 7 mm, mês de menor 

precipitação (6,1 mm). Como já mencionado, a ETR obteve a estimativa de 650 mm/ano e a 

precipitação um total de 641,5 mm/ano.  
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Figura 8 – Gráfico do balanço hídrico normal mensal 

 

Fonte dos dados: ANA (2015) e APAC (2015). 

 

A partir dessas constatações procurou–se compreender a configuração espacial das 

médias mensais da ETP e ETR para a área pesquisada. Nas Figuras 9 e 10 estão 

distribuídas as cartas com os valores médios mensais de ETP e ETR, respectivamente, 

considerando cada uma das estações analisadas.  

Na Figura 9 foi constatado que a ETP possui elevados índices no período entre 

outubro e março, predominando taxas superiores a 100 mm. Já nos meses de abril a 

setembro a ETP obteve os menores índices, sobressaindo os meses de junho a agosto os 

quais apresentaram, basicamente, em todo o recorte estudado estimativas inferiores a 100 

mm. Verificou–se também, assim como na ETP anual, que na extremidade sul 

apresentam–se as mais elevadas estimativas de ETP, exceto junho e julho. 

 Na espacialização mensal da ETR (Figura 10) é observado que no período de janeiro a 

maio predominam as elevadas estimativas, superiores a 50 mm. No mês de junho a porção 

nordeste deteve ETR superior a 40 mm, sendo inferior no sul da bacia hidrográfica. De julho a 

agosto prevalece ETR inferiores a 30 mm, principalmente no sul, sendo superiores em 

algumas localidades do norte e nordeste da área examinada. Em outubro a classe de 10–20 foi 

predominante em quase toda bacia hidrográfica, já em novembro e dezembro o território sul 

volta a apresentar maior ETR do que o norte e nordeste. Com as cartas de ETR confirma–se a 

forte relação entre ETR e precipitação para a área específica, uma vez que a existência de 

água no ambiente é essencial para que ocorra a evapotranspiração. 
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Figura 9 – Mapas da evapotranspiração potencial mensal da bacia hidrográfica do rio Pajeú 

 

Elaboração: Eberson Pessoa Ribeiro. 
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Figura 10 – Mapas da evapotranspiração real mensal da bacia hidrográfica do rio Pajeú 

 

Elaboração: Eberson Pessoa Ribeiro. 
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O extrato do BHC para a bacia hidrográfica do rio Pajeú (Figura 11) ilustra as 

deficiência hídrica (DEF), excedente hídrico (EXC), retirada hídrica (RET) e reposição 

hídrica (R) no solo, evidenciando em termos quantitativos os respectivos volumes durante o 

ano. Como se pode observar no gráfico, a DEF prevalece em quase todos os meses do ano 

(período entre maio a fevereiro), mesmo naqueles em que ocorrem precipitações, pois essas 

não são suficientes para repor a umidade do solo para que o máximo de sua capacidade em 

armazenar água seja alcançado. O DEF anual é considerado alto (586 mm), mantendo–se 

relativamente elevado ao longo do ano, ultrapassando -100 mm nos meses de outubro e 

novembro (-103,8 e -104,1 mm, respectivamente).  

O excedente hídrico ficou restrito ao mês de abril com 11,8 mm. Já a reposição hídrica 

do solo atingiu 27,7 e 10 mm nos meses de março e abril, isso porque foram os meses em que 

mais choveu com 138,5 e 111,2 mm, respectivamente. Por fim, a retirada de água do solo 

ocorre entre os meses de maio a agosto, devido às escassas precipitações. 

 

Figura 11 – Gráfico de deficiência, excedente, retirada e reposição hídrica da série histórica analisada  

 

Fonte dos dados: ANA (2015) e APAC (2015). 

  

A distribuição espacial da DEF, como pode ser observada na Figura 12, ratifica a 

elevada escassez hídrica no sul da área avaliada, diminuindo essa deficiência em direção ao 

norte e nordeste, especialmente em localidades de maiores altitudes a exemplo do brejo de 

altitude no município de Triunfo. Como já esperado, a espacialização do EXC (Figura 13) 

comporta–se de maneira inversa, isto é, onde o DEF é elevado o EXC é baixo. 
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Figura 12 – Mapa da deficiência hídrica da bacia hidrográfica do rio Pajeú 

 
Elaboração: Eberson Pessoa Ribeiro. 

 

Figura 13 – Mapa do excedente hídrico da bacia hidrográfica do rio Pajeú 

 
Elaboração: Eberson Pessoa Ribeiro. 



100 

 

 Na Figura 14 estão representados a capacidade de armazenamento de água no solo 

(CAD) que na presente pesquisa foi assumida 50 mm e armazenamento (ARM), o qual atingiu 

a capacidade máxima de armazenamento nos meses de março e abril, fazendo com que 

houvesse um pequeno excedente no mês de abril, já visto anteriormente. 

 

Figura 14 – Gráfico da capacidade de armazenamento (CAD) e armazenamento (ARM) mensal 

 

Fonte dos dados: ANA (2015) e APAC (2015). 

 

Os índices climáticos foram obtidos com base nos totais anuais de ETP, DEF e EXC. O 

índice de umidade (Iu) apresentou uma média estimada em 0,95, caracterizando o lócus da 

pesquisa em pequeno ou nenhum excesso hídrico (0 – 10), subtipo climático “d”. Essa 

classificação é predominante no território estudado com 95,8%, como se pode visualizar na 

Figura 15. Em algumas localidades ao norte da bacia hidrográfica apresentou–se moderada 

deficiência no inverno (w) para o clima úmido (B1) e moderado excesso hídrico no verão (w) para 

o clima subúmido seco (C1), representando 3,2 e 1% do território examinado, respectivamente.  

O índice de aridez (Ia) é um indicador de áreas suscetíveis à desertificação, o qual 

permite conhecer previamente as limitações impostas pelo fator climático para a realização de 

atividades biológicas primárias e, por conseguinte, da produtividade agrícola imprescindível 

ao desenvolvimento das sociedades humanas (AQUINO; OLIVEIRA, 2013). O Ia foi 

estimado em média para bacia hidrográfica do rio Pajeú em 47,4, considerado de grande 

deficiência hídrica (faixa superior a 33,3). Na Figura 16 está representada a espacialização do Ia 

da mencionada bacia hidrográfica. 
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Figura 15 – Mapa do índice de umidade da bacia hidrográfica do rio Pajeú 

 
Elaboração: Eberson Pessoa Ribeiro. 

 

Figura 16 – Mapa do índice de aridez da bacia hidrográfica do rio Pajeú 

 
Elaboração: Eberson Pessoa Ribeiro. 
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A deficiência hídrica moderada (16,7 – 33,3) está localizada no município de Triunfo, 

correspondendo 0,3% do território analisado. Já a grande deficiência hídrica (> 33,3) compreende 

99,7% da bacia hidrográfica, área susceptível ao processo de desertificação. Contudo, é na 

extremidade sul, com 17,1% do território (delimitado pela linha tracejada), que está o elevado 

grau de susceptibilidade a agravos ambientais, pois o Ia é superior a estimativa de 60,0.  

O índice hídrico (Ih) de Thornthwaite-Mather (1955) é empregado para definir quão 

seco ou úmido é o clima de uma região. Conforme pode ser visto na Tabela 9, todos os 

valores obtidos para Ih das estações estudadas foram negativos, com exceção do posto 

pluviométrico de Triunfo. Assim, os valores de Ih variaram entre 24,68 a -71,53, classificando 

a bacia hidrográfica do rio Pajeú nos tipos de clima úmido (B1), 20 – 40; subúmido seco (C1), 

-33,33 – 0; semiárido (D), -66,7 – 33,3; e árido (E), -100 – -66,7.  

O clima úmido ficou restrito ao brejo de altitude e o subúmido seco às áreas adjacentes 

com altitudes mais elevadas. O clima semiárido foi predominante com 94,4% da extensão 

territorial, uma vez que a estimativa média do Ih foi -46,45. Já o clima árido foi constatado 

em algumas localidades dos municípios de Belém do São Francisco, Carnaubeira da Penha, 

Floresta e Itacuruba, como se pode observar na Figura 17. 

 

Tabela 9 – Índices climáticos e classificação climática da bacia hidrográfica 

do rio Pajeú, segundo o método proposto por Thornthwaite-Mather (1955) 

Municípios Iu Ia Ih Classificação climática 

Afogados da Ingazeira  2.47 46.23 -43.76 DdA'a' 

Belém do São Francisco 0 71.53 -71.53 EdA'a' 

Betânia 0 60.25 -60.25 DdA'a' 

Brejinho 8.99 37.72 -28.73 C1dB'4a' 

Carnaíba 9.91 44.29 -34.38 DdA'a' 

Carnaubeira da Penha 0 60.73 -60.73 DdA'a' 

Flores 0 51.47 -51.47 DdA'a' 

Floresta 0 65.93 -65.93 DdA'a' 

Floresta 0 68.04 -68.04 EdA'a' 

Iguaraci 0 51.95 -51.95 DdA'a' 

Itapetim 6.34 46.18 -39.84 DdB'4a' 

Mirandiba 0 56.47 -56.47 DdA'a' 

Quixaba 10.35 39.13 -28.78 C₁wB'4a' 

Santa Cruz da Baixa Verde 15.81 40.2 -24.39 C1wB'4a' 

São José do Belmonte 8.2 50.83 -42.64 DdA'a' 

São José do Egito 2.39 50.11 -47.72 DdA'a' 

Serra Talhada 0.19 51.87 -51.69 DdA'a' 

Solidão 9.24 39.78 -30.53 C1dA'a' 

Tabira 2.71 44.82 -42.11 DdB'4a' 

Triunfo 47.22 22.53 24.68 B₁wB'3a' 

Tuparetama 2.55 48.34 -45.79 DdA'a' 
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Figura 17 – Mapa do índice hídrico da bacia hidrográfica do rio Pajeú 

 

Elaboração: Eberson Pessoa Ribeiro. 

 

A partir dos dados dos índices climáticos da Tabela 9, mais o índice térmico anual 

(ETP anual) e a ETP no verão, calculado em porcentagem, foi possível realizar a 

classificação climática e demonstrar sua representatividade na Figura 18. Utilizou-se a 

classificação climática de Thornthwaite-Mather (1955) como critério de seleção, ao invés do 

proposto por Thornthwaite (1948), por ser menos limitado, uma vez que determina escalas 

com maior amplitude, em termos de aridez e semiaridez. Assim, tipos e suas características 

climáticas encontradas para a bacia hidrográfica do rio Pajeú foram: B1wB’3a’, C1dA’a’, 

C1dB’4a’, C1wB’4a’, DdB’4a’, DdA’a’, EdA’a’. 

O B1wB’3a’ é tipo climático úmido (B1), cujo intervalo do Ih varia entre 20 e 40; com 

moderada deficiência hídrica no inverno (w), Ia entre 16,7 e -33,3, com chuvas acumuladas 

durante o ano em torno de 1.000 a 1.400 mm; mesotérmico (B’3) cujo intervalo de ETP anual 

está entre 855 – 997, o elemento que influencia é a temperatura média anual que chega a 

oscilar de 18 a 23ºC; e a de ETP no verão (a’), que é inferior 48%. Assim, a classificação 

climática de Thornthwaite-Mather (1955) para a tipologia B1wB’3a’ é o clima mesotérmico 

úmido com moderada deficiência hídrica no inverno e extremamente quente no verão.  
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Figura 18 – Mapa da classificação climática da bacia hidrográfica do rio Pajeú 

 
Elaboração: Eberson Pessoa Ribeiro. 

 

A classificação climática C1dA’a’ tem na sua primeira classe o clima subúmido seco 

(C1), em que o Ih fica entre -33,3 – 0; a segunda classe corresponde ao Iu cujo subtipo refere–

se a pequeno ou nenhum excesso hídrico (d), em que são verificados índices de chuvas 

acumuladas, em média durante o ano, na ordem de 420 a 800 mm; a terceira classe é com 

relação ao de ETP anual, superior a 1.140, considerado como megatérmico (A’); e a quarta é 

a ETP no verão, cujo valor ficou abaixo de 48% (a’). Esse tipo climático (C1) possui 

temperaturas médias anuais relativamente mais baixas com relação ao clima semiárido 

compreendendo uma faixa que pode variar de 21 a 25ºC, que levam a uma evapotranspiração 

relativamente menor originando índices de umidade maiores. Assim, a expressão C1dA’a’ 

refere–se ao clima megatérmico subúmido seco com pequeno ou nulo excesso hídrico e 

extremamente quente no verão. 

 O tipo climático C1dB’4a’ é um mesotérmico subúmido seco com pequeno ou nulo 

excesso hídrico e extremamente quente no verão. A característica mesotérmico (B’4) 

ocorre devido ao ETP anual, a qual se encontra na faixa de 997 – 1.140, influenciado pela 

elevada altitude. Já o C1wB’4a’ é classificado como um mesotérmico subúmido seco com 



105 

 

moderado excesso hídrico no verão e extremamente quente no verão. Essa tipologia se 

caracteriza como moderado excesso hídrico no verão (w) porque o Iu apresenta–se no 

intervalo entre 10 – 20.  

O clima semiárido (D), com intervalo do Ih entre –66,7 e –33,3, é caracterizado pelos 

baixos índices pluviométricos, geralmente com média anual abaixo de 850 mm, pelas altas 

temperaturas médias do ar, médias anuais superando 23ºC, associados às elevadas taxas de 

evapotranspiração. A classificação predominante foi DdA’a’, ou seja, o clima semiárido com 

elevadas temperaturas (megatérmico), pequeno ou nulo excesso hídrico e extremamente 

quente no verão. Além dessa tipologia foi identificado o DdB’4a’ correspondente ao semiárido 

do tipo mesotérmico, com pequeno ou nulo excesso hídrico e extremamente quente no verão.  

 Por fim, o clima árido (E), do tipo megatérmico (A’), com pequeno ou nulo excesso 

hídrico (d) e extremamente quente no verão (a’), expressado pela sigla EdA’a’. O clima árido 

(E), cujo intervalo do Ih varia entre -100 – -66,7, foi estimado para algumas localidades dos 

municípios de Belém do São Francisco, Carnaubeira da Penha, Floresta e Itacuruba 

(extremidade sul da bacia hidrográfica).  

No trabalho realizado por Silva; Moura; Klar (2014) para classificação climática de 

Thornthwaite e sua aplicabilidade agroclimatológica nos diferentes regimes de 

precipitação em Pernambuco, também verificaram a presença do clima árido nessa 

localidade. As características do clima árido são semelhantes a do semiárido, porém são 

mais intensas, isto é, as chuvas são mais escassas e com maior irregularidade, sendo as 

temperaturas máximas mais elevadas. 

Ressalta–se que a elaboração dessa classificação climática, acima descrita, 

refere–se ao conjunto de informações disponíveis nos postos pluviométricos da área 

pesquisada.    
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7 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

 

A análise dos resultados das variáveis e índices gerados pelo algoritmo do balanço 

hídrico climatológico (BHC) proposto por Thornthwaite-Mather (1955) permitiu realizar 

inferências sobre as condições climáticas da bacia hidrográfica do rio Pajeú.  

Constatou–se uma elevação gradativa da temperatura do ar e um decréscimo da 

precipitação em direção ao sul da bacia hidrográfica. Ainda nessa localidade foram 

observadas as menores taxas anuais de ETR, fato ratificado com a espacialização mensal. 

O extrato do BHC revelou a predominância da DEF ao longo do ano (maio a 

fevereiro) com alta taxa anual (586 mm), sendo o EXC restrito ao mês de abril (11,8 mm). No 

mês de março não há nem DEF nem EXC. A distribuição espacial da DEF e EXC apresentou, 

respectivamente, aumento e diminuição gradativos em direção ao sul do recorte pesquisado. 

Com o Iu comprovou–se o pequeno ou nenhum excesso hídrico da bacia hidrográfica 

estudada, exceto na localidade de clima úmido (B1), confirmado pelo Ia que apresentou 

grande deficiência hídrica (> 33,3), principalmente no sul que ultrapassa a estimativa de 60,0. 

Portanto, a partir dos índices climáticos, conclui–se que a bacia hidrográfica pesquisada está 

susceptível a processo de degradação ambiental, sendo a extremidade sul de elevado grau o 

que aumenta a predisposição à desertificação da área. 

 O sistema de classificação climática proposto por Thornthwaite-Mather (1955), com o 

emprego do Ih, Ia, Iu, ETP anual e de verão, revelou a diversidade de tipos e subtipos 

climáticos (úmido – B1; subúmido seco – C1; semiárido – D; árido – E), além de permitir uma 

análise entre eles, de suma importância para orientação de políticas de convívio com as 

adversidades climáticas. 

  A determinação dos componentes do BHC possibilitou conhecimento da realidade 

climática da área pesquisada, ao mesmo tempo em que determinou as melhores épocas de 

plantio e manejo da irrigação, além de proporcionar subsídios para um planejamento 

integrado dos recursos hídricos e tomadas de decisões eficazes.  

 Por fim, recomenda–se a verticalização nos estudos acerca da susceptibilidade à 

desertificação na bacia hidrográfica do rio Pajeú, sobretudo frente aos prováveis cenários de 

mudanças ambientais, bem como o monitoramento dos processos de desertificação nas 

localidades mais suscetíveis. 
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4 CAPÍTULO III 

 

 

ESTIMATIVA DE PARÂMETROS BIOFÍSICOS NA DETECÇÃO DE 

MUDANÇAS AMBIENTAIS NA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PAJEÚ 

 

RESUMO 

 

O monitoramento ambiental de bacias hidrográficas com o uso de sensoriamento remoto tem 

sido imprescindível no diagnóstico de alterações antrópicas e/ou naturais na paisagem. As 

análises espaciais e temporais dos diversos parâmetros biofísicos permitem detectar e avaliar no 

ambiente os impactos e as degradações decorrentes do uso e ocupação do solo, bem como 

orientar o estabelecimento de políticas de reversão em um quadro de degradação ambiental. 

Dessa forma, a presente pesquisa tem por objetivo identificar e analisar a dinâmica espaço–

temporal de parâmetros biofísicos na detecção de transformações ambientais na bacia 

hidrográfica do rio Pajeú através da aplicação de alguns componentes do algoritmo SEBAL. 

Para a obtenção das estimativas de tais parâmetros foram empregados os produtos MODIS para 

os anos de 2003, 2005, 2007, 2012, 2013 e 2014. Na escolha das imagens considerou–se o 

período de transição entre a quadra chuvosa e os meses mais secos por permitir uma 

visualização realçada dos contrastes da cobertura vegetal e das áreas degradadas. As condições 

hidrometeorológicas da bacia hidrográfica foram analisadas por meio das médias da 

precipitação histórica, mensal, semanal e diária, uma vez que a precipitação influencia nas 

variáveis avaliadas. Assim, a modelagem dos parâmetros biofísicos foi estimada na 

determinação dos valores do albedo da superfície, dos índices de vegetação (NDVI, EVI, SAVI, 

IAF) e umidade (NDWI) e da temperatura de superfície por meio do processamento das 

imagens com o desenvolvimento de modelos matemáticos através da ferramenta Model Maker 

do software ERDAS Imagine 9.1. Os resultados obtidos revelaram que a porção sul da bacia 

hidrográfica do rio Pajeú apresenta maior área de solo exposto, com temperaturas mais altas e 

elevados graus de susceptibilidade à desertificação. Conclui–se que os parâmetros biofísicos 

avaliados pelo algoritmo SEBAL são eficazes e eficientes na compreensão da dinâmica dos 

padrões espaciais, temporais e espectrais de ambientes semiáridos como o do sertão nordestino. 

 

Palavras–chave: Degradação ambiental, Caatinga, SEBAL, MODIS, NDVI, NDWI. 
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ESTIMATE OF BIOPHYSICAL PARAMETERS FOR THE DETECTION 

OF ENVIRONMENTAL CHANGES IN THE PAJEÚ RIVER 

WATERSHED 

 

ABSTRACT 

 

The environmental monitoring of watersheds with the use of remote sensing has been 

essential in the diagnosis of anthropogenic and / or natural changes in the landscape. The 

spatial and temporal analyses of various biophysical parameters allow detecting and 

evaluating environmental impacts and degradation from soil use and occupation and guiding 

the establishment of reversal policies in a condition of environmental degradation. Thus, this 

research aims to identify and analyze the space-time dynamics of biophysical parameters to 

detect environmental changes in the Pajeú river watershed by applying some components of 

the SEBAL algorithm. To obtain estimates of these parameters, MODIS products for the 

years 2003, 2005, 2007, 2012, 2013 and 2014 were used. In choosing the images, the 

transition period between the rainy season and the driest months was considered for allowing 

an enhanced visualization of contrasts of vegetation cover and degraded areas. The 

hydrometeorological conditions of the watershed were analyzed by means of historical, 

monthly, weekly and daily rainfall data, since precipitation influences the variables evaluated. 

Thus, the modeling of biophysical parameters was estimated in determining the  surface 

albedo values, vegetation indexes (NDVI, EVI, SAVI, IAF) and humidity index (NDWI) and 

the surface temperature by processing the images with the development of mathematical 

models through the Model Maker tool of the ERDAS Imagine 9.1 software. The results 

showed that the southern part of the Pajeú river watershed is the most degraded, with higher 

temperatures and high risks of desertification. It was concluded that the biophysical 

parameters evaluated by SEBAL are effective and efficient in understanding the dynamics of 

spatial, temporal and spectral patterns of semiarid environments such as the semiarid region 

of northeastern Brazil. 

 

Keywords: Environmental degradation, Caatinga, SEBAL, MODIS, NDVI, NDWI. 
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INTRODUÇÃO 

 

O bioma Caatinga é o único exclusivamente brasileiro e um dos mais extensos com 

uma área de 734.478km
2
, cerca de 10% do território nacional (SILVA, 2003). A Caatinga 

possui uma vegetação bastante dinâmica e heterogênea, em função de diferentes padrões de 

precipitação e solo, além do alto grau de resiliência (capacidade de recuperação após ter 

sofrido perturbações), apesar de sua susceptibilidade natural.  

  O regime pluviométrico é o grande responsável pela disponibilidade de biomassa nas 

áreas secas e por isso correlacionada com a cobertura vegetal. Dessa maneira, as mudanças 

nesse regime podem interferir diretamente na resposta dessa cobertura. Assim, pode–se 

afirmar que a análise da cobertura vegetal em ambientes semiáridos é complexa devido à 

variabilidade interanual da precipitação, tanto porque mudanças ambientais detectadas na 

superfície podem ser decorrências de uma alteração da precipitação, não estando 

necessariamente relacionadas com efeitos da ocupação antrópica nessas áreas (BRADLEY; 

MUSTARD, 2005; BRINKMANN et al., 2011, CUNHA et al., 2012). 

 Entretanto, historicamente, o uso e ocupação do solo vêm possibilitando a degradação 

ambiental no bioma Caatinga com desmatamentos e queimadas, substituição de espécies 

vegetais nativas por cultivos e pastagens, além do crescimento das pequenas e médias cidades 

que demanda mais recursos da área. Essas agressões ambientais também são evidentes na 

bacia hidrográfica do rio Pajeú (SAMPAIO et al., 2002; RAMOS et al., 2011). 

O uso do sensoriamento remoto tem–se destacado no estudo de ambientes em processo 

de degradação como uma das alternativas para avaliar e monitorar as mudanças ocorridas ou 

que venham a ocorrer (CUNHA et al., 2009; LOPES et al., 2010; RAMOS et al., 2011; 

CUNHA et al., 2012; BEZERRA et al., 2014; SALLO et al., 2014). Nesse contexto, o estudo 

das estimativas dos parâmetros biofísicos de albedo da superfície, NDVI, EVI, SAVI, IAF, 

NDWI e temperatura de superfície têm se sobressaído no processo investigativo das 

mudanças ambientais e monitoramento das áreas degradadas.  

Para tanto, utilizarou–se alguns componentes do algoritmo Surface Energy Balance 

Algorithm for Land (SEBAL) proposto por Bastiaanssen (1995), por causa de sua precisão e 

praticidade na avaliação dos referidos parâmetros no sistema solo–planta–atmosfera, bem como 

imagens multiespectrais obtidas pelos sensores MODIS dos Satélites TERRA e AQUA. Diante 

do exposto, a presente pesquisa teve como objetivo identificar e analisar a dinâmica espaço–

temporal de parâmetros biofísicos estimados na detecção de mudanças ambientais na bacia 

hidrográfica do rio Pajeú. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Nos últimos anos o sensoriamento remoto orbital tem–se tornado uma ferramenta 

importante no monitoramento de fenômenos meteorológicos e ambientais, proporcionando 

melhor avaliação, manejo, gerenciamento e gestão dos recursos naturais (BEZERRA, SILVA, 

BEZERRA, 2011). Essa técnica representa um sistema consistente de aquisição de dados com 

“o objetivo de estudar eventos, fenômenos e processos que ocorram na superfície do planeta 

Terra a partir do registro e da análise das interações entre a radiação eletromagnética e as 

substâncias que o compõem em suas mais diversas manifestações” (NOVO, 2010, p. 28). 

De tal modo, o sensoriamento remoto é “a tecnologia que permite obter imagens – e 

outros tipos de dados – da superfície terrestre, por meio da captação e registro da energia 

refletida ou emitida pela superfície” (FLORENZANO, 2011, p. 9) que possibilita identificar, 

em tempo real e a baixo custo, mudanças que venham a ocorrer na superfície terrestre 

resultantes de diversos fenômenos naturais e/ou decorrentes de processos antrópicos 

(SANTOS et al., 2014). 

O sensoriamento remoto tem sido imprescindível no monitoramento ambiental de 

bacias hidrográficas por meio das análises espaço–temporais dos diversos parâmetros 

biofísicos, os quais permitem avaliar no ambiente os impactos e as degradações decorrentes 

do uso e ocupação do solo. Segundo Cunha et al. (2012), esse monitoramento permite 

diagnosticar alterações antrópicas e/ou naturais na paisagem, bem como orientar o 

estabelecimento de políticas de reversão em um quadro de degradação ambiental.  

De acordo com Oliveira (2012, p. 36), “estudos da dinâmica espaço–temporal de 

parâmetros biofísicos possibilitam detectar e entender as modificações nas feições da superfície 

terrestre bem como as alterações climáticas ao longo do tempo”. Nesse sentido com a utilização 

do Surface Energy Balance Algorithm for Land (SEBAL) torna–se possível a estimativa de 

parâmetros essenciais ao monitoramento da degradação ambiental (GIONGO, 2008). 

Desenvolvido por Bastiaanssen (1995), o SEBAL é um algoritmo utilizado para 

estimar o balanço de radiação e energia à superfície. Tal modelo pode ser aplicado, devido às 

suas parametrizações físicas bem estabelecidas e pouco complexas, em imagens digitais de 

qualquer sensor orbital que efetue medidas de radiância no visível, infravermelho próximo e 

termal, possibilitando obter com rapidez as variáveis biofísicas de grandes áreas sem 

demandar extensivos e onerosos trabalhos em campo (LIRA, 2008; OLIVEIRA, 2012). 

Para análise dos diversos parâmetros biofísicos com o algoritmo SEBAL, vários 

trabalhos (COSTA FILHO, 2005; ROSENDO; ROSA, 2005; IMMERZEEL; GAUR; 
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SWART, 2008; ANDRADE et al., 2009; CUNHA et al., 2009) utilizaram produtos do sensor 

Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer (MODIS).  

O sensor MODIS é o principal instrumento abordo do satélite TERRA (EOS-AM1), 

que é um dos sistemas de observação da Terra da National Aeronautics and Space 

Administration (NASA). O MODIS realiza observações em toda a superfície terrestre no 

período de 1 a 2 dias e obtém informações em 36 bandas espectrais, as quais se situam entre 

0,4 e 14,4 µm, sendo a resolução espacial de 250m para as bandas 1 e 2, de 500m para as 

bandas 3 a 7 e 1000m para as bandas 8 a 36 (Tabela 1). Os seus produtos são 

georeferenciados através do uso da técnica paramétrica, na qual os pontos de controle foram 

aplicados para eliminar as direções tendenciosas. Dessa maneira, a menor unidade de 

processamento é definida como um “Tile” (Figura 1), a qual corresponde a uma área 

geocodificada de 1200 X 1200 Km (ANDERSON et al., 2003; LIU, 2006; NASA, 2014). 

 

Figura 1 – Grade senoidal de Tiles do sensor MODIS  

 

O sistema de coordenadas de tile começa em (0,0) (número tile horizontal, número tile vertical) no canto superior 

esquerdo e passa para a direita (horizontal) e para baixo (vertical). Os tiles são 10 graus por 10 graus no equador. 

Fonte: NASA (2014). 

 

De acordo com Liu (2006), o supracitado sensor tem como alvos: a atmosfera, com 

medições das propriedades das nuvens e dos aerossóis, fluxo de energia e radiação e umidade 

da atmosfera; o solo, com medições da cobertura da Terra e usos da terra, dinâmica da 

vegetação, temperatura da superfície, ocorrência de incêndios e efeitos vulcânicos; os oceanos, 

com medições da temperatura da superfície e fitoplâncton e material orgânico dissolvido; e 

gelo, com medições do gelo do mar e cobertura de neve. 
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Tabela 1 – Uso principal das bandas espectrais do sensor MODIS 

Uso principal Bandas 
Largura das 

Bandas (nm) 

Radiância espectral  

(w/m2-μm-sr) 
SRN

1 

Camadas de 

solo/nuvens/aerossol 

1 620 - 670 21.8 128 

2 841 - 876 24.7 201 

Propriedades de solo/ 

nuvens/ aerossol 

3 459 - 479 35.3 243 

4 545 - 565 29.0 228 

5 1230 - 1250 5.4 74 

6 1628 - 1652 7.3 275 

7 2105 - 2155 1.0 110 

Cor do oceano/fitoplâncton/ 

biogeoquímica 

8 405 - 420 44.9 880 

9 438 - 448 41.9 838 

10 483 - 493 32.1 802 

11 526 - 536 27.9 754 

12 546 - 556 21.0 750 

13 662 - 672 9.5 910 

14 673 - 683 8.7 1087 

15 743 - 753 10.2 586 

16 862 - 877 6.2 516 

Vapor de água atmosférico 

17 890 - 920 10.0 167 

18 931 - 941 3.6 57 

19 915 - 965 15.0 250 
     

Uso principal Bandas 
Largura das 

Bandas (µm) 

Radiância espectral  

(W/m
2
-μm-sr) 

NEΔT
2 

Temperatura da 

superfície/nuvens 

20 3.660 - 3.840 0.45(300K) 0.05 

21 3.929 - 3.989 2.38(335K) 2.00 

22 3.929 - 3.989 0.67(300K) 0.07 

23 4.020 - 4.080 0.79(300K) 0.07 

Temperatura atmosférica 
24 4.433 - 4.498 0.17(250K) 0.25 

25 4.482 - 4.549 0.59(275K) 0.25 

Vapor de água das  

nuvens Cirrus 

26 1.360 - 1.390 6.00 
150(SN

R) 

27 6.535 - 6.895 1.16(240K) 0.25 

28 7.175 - 7.475 2.18(250K) 0.25 

Propriedades de nuvens 29 8.400 - 8.700 9.58(300K) 0.05 

Ozônio 30 9.580 - 9.880 3.69(250K) 0.25 

Temperatura de 

superfície/nuvens 

31 10.780 - 11.280 9.55(300K) 0.05 

32 11.770 - 12.270 8.94(300K) 0.05 

Altitude do topo da nuvem 

33 13.185 - 13.485 4.52(260K) 0.25 

34 13.485 - 13.785 3.76(250K) 0.25 

35 13.785 - 14.085 3.11(240K) 0.25 

36 14.085 - 14.385 2.08(220K) 0.35 

Legenda: 1 – SNR = Signal-to-noise ratio; 2 – NEΔT = Noise-equivalent temperature difference.  

Nota: Meta de desempenho é de 30-40% melhor do que o necessário. 

Fonte: Adaptado da NASA (2014). 
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Portanto, os produtos gerados pelo sistema MODIS têm como objetivo detectar e 

quantificar as mudanças nos processos naturais e antrópicos, auxiliando na inferência de 

parâmetros, que influenciem tanto nos processos biofísicos quanto nas trocas de energia entre 

a atmosfera e a superfície terrestre, como também nos diversos modelos regionais e globais 

existentes (STRAHLER et al., 1999; ANDERSON et al., 2003). 

A quantificação dos parâmetros biofísicos (albedo, índices de vegetação, 

emissividade, temperatura de superfície, saldo de radiação, fluxo de calor no solo e 

evapotranspiração) vem sendo amplamente estudada destacando–se as pesquisas de Liu; 

Ming (1998), Moreira; Shimabukuro (2004), Silva; Lopes; Azevedo (2005), Arroyo (2007), 

Lira (2008), Andrade et al. (2009), Andrade; Bernardi; Grego (2010), Oliveira et al. (2012), 

Cunha et al. (2012), Bezerra et al. (2014), entre tantos outros que realizam pesquisas com a 

referida temática. 

Em conformidade com os autores supracitados, as estimativas de parâmetros biofísicos 

são de suma importância nos estudos da agricultura irrigada, de uso e ocupação do solo, da 

degradação ambiental, dos riscos de desertificação, entre tantas outras aplicações, como se 

pode destacar nas pesquisas descritas nos parágrafos seguintes. 

No estado de Pernambuco, os estudos de parâmetros biofísicos foram aplicados às 

bacias hidrográficas dos rios Tapacurá, Pajeú e Brígida por Oliveira et al. (2012), Ramos et 

al. (2011) e Lopes et al. (2010), respectivamente. Em todas as bacias hidrográficas os 

resultados revelaram avanço na degradação dos recursos naturais, sobretudo na redução da 

cobertura vegetal, permitindo identificar alterações do uso e ocupação do solo.  

O trabalho efetivado por Lopes et al. (2009), também na bacia hidrográfica do rio 

Brígida, demonstrou que a aplicação de parâmetros biofísicos (albedo, emissividade, 

temperatura da superfície, Índice de Vegetação da Diferença Normalizada (NDVI) e fluxo de 

calor no solo) e o Potencial Natural de Erosão – PNE (erodibilidade do solo, erosividade da 

chuva e fator topográfico) para a avaliação de processos de degradação e identificação de áreas 

em risco de desertificação são eficazes. Com imagens multitemporais da época seca puderam 

aplicar os modelos e mapear a evolução da degradação na referida bacia hidrográfica. Os 

resultados revelaram um aumento da degradação (remoção da cobertura vegetal nativa, seguida 

de erosão), evidenciando o potencial do modelo em detectar riscos à desertificação. 

Cunha et al. (2009) estudaram os impactos dos parâmetros biofísicos da vegetação 

derivados do sensor MODIS/TERRA nas simulações do balanço de energia em área de 

caatinga no município de Petrolina–PE com o objetivo de obter uma representação mais 

realista dos parâmetros de Índice de Área Foliar (IAF) e Fração de Cobertura Vegetal 
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(FCV), além de avaliar o impacto desses parâmetros nas simulações do balanço de energia 

na superfície.  

Do mesmo modo, Bezerra et al. (2014) investigaram as variáveis biofísicas para a 

unidade de conservação do Parque Nacional da Furna Feia e suas adjacências, situada entre os 

municípios de Mossoró e Baraúna na região semiárida do estado do Rio Grande do Norte, 

com o objetivo de avaliar a dinâmica espaço–temporal dos parâmetros de albedo da 

superfície, NDVI e temperatura de superfície para o período de 2007 a 2010. Os resultados 

permitiram identificar diferenças nos padrões espaciais e temporais dos parâmetros biofísicos 

em resposta ao uso e à ocupação do solo, demonstrando o potencial das geotecnologias, a 

compreensão da dinâmica dos padrões espaciais e temporais dos processos biofísicos de 

interação solo–planta–atmosfera da caatinga no semiárido. 

No semiárido paraibano, a estimativa de parâmetros biofísicos em diferentes tipos de 

uso e ocupação do solo na bacia experimental de São João do Cariri foi pesquisada por Silva; 

Silva; Silva (2014) na qual realizaram uma análise espacial dos impactos ambientais 

decorrentes de tais mudanças, empregando técnicas de classificação de imagens TM – 

Landsat 5 e o algoritmo SEBAL. Os resultados apresentaram vegetação mais densa nas áreas 

em torno da rede hidrográfica da bacia onde se concentraram as menores temperaturas e os 

maiores valores de saldo de radiação, invertendo esses valores à medida que a vegetação se 

tornava rasteira até chegar ao solo exposto. Concluíram que a técnica de sensoriamento 

remoto capturou de maneira evidente as variações entre os parâmetros estimados, mostrando 

que o SEBAL é uma boa alternativa para o estudo dos componentes do balanço de radiação 

em áreas abrangentes. 

Na pesquisa da dinâmica da cobertura vegetal da bacia hidrográfica do rio do 

Peixe, também no semiárido paraibano, Cunha et al. (2012) realizaram uma análise 

multitemporal de variáveis biofísicas derivadas de imagens TM – Landsat 5 para o 

período de 23 anos. Os resultados apontam para uma recuperação da cobertura vegetal, 

mais evidente nos trechos mais declivosos da bacia hidrográfica, fato relacionado ao êxodo 

da população rural ocorrido no período estudado. 

Com o objetivo de avaliar os parâmetros biofísicos (NDVI, temperatura da superfície, 

saldo de radiação diária e evapotranspiração) na bacia do rio Corumbataí, estado de São 

Paulo, Giongo; Vettorazzi (2014) utilizaram dez imagens TM – Landsat 5 obtidas nos anos de 

2008, 2009 e 2010; juntamente com o Modelo Numérico do Terreno (MNT), para considerar 

a inclinação e sentido de declive do terreno, além da aplicação do Mapping 

Evapotranspiration at High Resolution and with Internalized Calibration (METRIC). A 
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pesquisa permitiu identificar as variações espaciais e temporais de diferentes coberturas no 

mapeamento das variáveis biofísicas. 

Andrade et al. (2009) concretizaram o mapeamento das variáveis biofísicas e da 

evapotranspiração real diária no Pantanal por meio do algoritmo SEBAL utilizando 

imagem MODIS/TERRA. Os resultados sugerem que, em uma escala regional, o 

algoritmo SEBAL tem potencial para aplicação na região do Pantanal como fonte de 

informação complementar em estudos diversos de processos biofísicos do sistema solo–

planta–atmosfera. 

O desenvolvimento e a competitividade do setor agrícola brasileiro estão atrelados aos 

avanços tecnológicos e eficiência na alocação dos recursos (COUTO JÚNIOR et al., 2013). 

De tal modo, técnicas de sensoriamento remoto têm sido utilizadas em diversas pesquisas que 

tratam de monitoramento e quantificação de parâmetros biofísicos em áreas de produção 

agrícola. Nessa linha, Andrade; Bernardi; Grego (2010) buscaram estimar os parâmetros 

biofísicos em culturas de sorgo, aplicando imagem do TM – Landsat 5 e o algoritmo SEBAL. 

As informações preliminares procedentes desta pesquisa estimaram que o albedo, NDVI, IAF, 

temperatura da superfície, saldo de radiação e evapotranspiração obtidos para a cultura do 

sorgo se mostraram condizentes com dados da literatura. 

Do mesmo modo, Borges; Oliveira; Silva (2010) também materializaram o 

mapeamento e a quantificação de parâmetros biofísicos e radiação líquida em área de 

algodoeiro irrigado na Fazenda Busato no município de Bom Jesus da Lapa–BA, onde 

verificaram a nítida relação das variáveis biofísicas (temperatura de superfície e NDVI) 

com o desenvolvimento da cultura, bem como da diminuição progressiva do saldo de 

radiação com o tempo, influenciada, principalmente, pela diminuição da radiação solar 

incidente com o aumento do ângulo zenital.  

Para a região do sub médio São Francisco, Lira (2008) teve como objetivo avaliar a 

eficiência do uso de água na Agrovale a partir da obtenção de parâmetros biofísicos e 

estimativa da evapotranspiração real diária de toda a área cultivada com cana–de–açúcar, 

utilizando imagens TM – Landsat 5 e algoritmos SEBAL/METRIC. Nas cinco imagens 

utilizadas, entre os anos de 2004 e 2007, os maiores valores dos parâmetros estimados foram 

identificados nas áreas irrigadas por pivô central, fato que pode estar relacionado à utilização 

permanente da irrigação e eficiência das práticas de manejo. 

Sallo et al. (2014) procuraram realizar um estudo que estimou alguns componentes 

do balanço de radiação em áreas distintas (floresta secundária, reflorestamento com 

eucaliptos e cultivos agrícolas) no município de Lucas do Rio Verde–MT com base em 
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imagens do TM – Landsat 5 para as datas de 20/01 e 26/04 do ano de 2010. Os resultados 

evidenciaram alta variabilidade no saldo de radiação, albedo e NDVI tanto entre as 

distintas coberturas vegetais para as distintas datas. As áreas de floresta secundária e 

reflorestamento de eucaliptos apresentaram magnitudes similares, enquanto as áreas com 

cultivos agrícolas apresentaram valores inerentes aos estágios de desenvolvimento com 

complexa interação radiativa. 

Couto Júnior et al. (2013) caracterizaram os estágios fenológicos do algodão no Cerrado 

utilizando séries temporais de Índice de Vegetação da Diferença Normalizada (NDVI), Índice 

de Vegetação Aprimorada (EVI) e Índice de Umidade (NDWI) do sensor MODIS, em que os 

comportamentos médios anuais desses parâmetros evidenciaram uma variação sazonal que 

caracterizam os estágios fenológicos da referida cultura. Para a utilização efetiva e eficiente 

dessas séries temporais empregaram um conjunto do filtro de mediana e da transformação 

inversa da Fração Mínima de Ruído (FMR).  

Diante do exposto foram adotados nesta pesquisa alguns parâmetros biofísicos, 

dentre eles está albedo da superfície (α). De acordo com Liu (2006, p. 253) “o albedo (α) é 

a reflectância da radiação solar pela superfície terrestre que cobre a faixa do comprimento de 

onda eletromagnética de 0,4 µm a 3 µm (visível ao infravermelho médio)”. De tal maneira, a 

reflectância varia segundo o comprimento de onda da radiação incidente em função das 

características físico-químicas da superfície e da atmosfera (GIONGO, 2008; GIONGO et 

al., 2010). 

O albedo da superfície fornece informações valiosas para investigação da transferência 

de energia entre a superfície terrestre e a atmosfera, o que possibilita a modelagem climática 

regional e global. Portanto, qualquer modificação nas características da superfície tem 

impacto sobre as estimativas de albedo e, consequentemente, mudanças no cenário de uma 

região (SHUAI et al., 2011; GAMARRA, 2012; GUSMÃO et al., 2013). 

O Índice de Vegetação da Diferença Normalizada (Normalized Difference 

Vegetation Index – NDVI), empregado com sucesso por diversos pesquisadores (RÊGO 

et al., 2012; COUTO JÚNIOR et al., 2013; SILVA et al., 2014, dentre tantos outros), é 

calculado pela combinação das refletividades das bandas do infravermelho próximo 

(NIR) e do vermelho (RED), o que proporciona uma alta reflectividade na copa da 

vegetação por ser bastante sensível à clorofila (CHEN; HUANG; JACKSON, 2005).  

A vantagem do NDVI é que ele elimina parcialmente as interferências 

atmosféricas, uma vez que encobre parcialmente os efeitos de presença dos constituintes 

atmosféricos e das perturbações radiométricas, constituindo um índice relevante para o 
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monitoramento das condições vegetais e das variabilidades bioclimáticas na superfície 

terrestre (LIU, 2006).  Rouse et al. (1973) normalizaram o NDVI à razão simples para o 

intervalo de -1 a +1. Para alvos terrestres o limite inferior torna–se aproximadamente zero 

(0) e o limite superior aproximadamente 0,80. 

O Índice de Vegetação Melhorado (Enhanced Vegetation Index – EVI) é um NDVI 

modificado para aprimorar a sensibilidade de sua detecção no monitoramento da cobertura 

vegetal da superfície terrestre, bem como reduzir a influência do efeito do solo 

(“background”) e da atmosfera sobre a resposta do dossel; uma vez que possui em sua 

parametrização fator de ajuste para o solo e dois coeficientes que descrevem o uso da banda 

azul para correção da banda vermelha quanto ao espalhamento atmosférico por aerossóis 

(JUSTICE et al., 1998; JENSEN, 2009). 

De tal modo, o EVI vem sendo bastante empregado (LOPES et al., 2010; COUTO 

JÚNIOR et al., 2013;  RODRIGUES et al., 2013; ZARISTA, 2013) como alternativa ao 

NDVI ou em comparação com o mesmo. Isso porque aquele tem maior capacidade de 

monitoramento da vegetação através de uma dissociação do “background” do dossel, é mais 

sensível às variações na resposta estrutural do dossel e atenua a influência dos aerossóis de 

maior dimensão, proveniente de queimadas no Brasil (MIURA et al., 1998; HUETE et al., 

2002).  

O Índice de Vegetação Ajustado para os Efeitos do Solo (Soil Adjusted Vegetation 

Index – SAVI) é uma proposta de Huete (1988) após verificar que as características do solo 

têm uma considerável influência no espectro de radiação proveniente de dosséis vegetais e 

que a resposta espectral do solo em uma área com pouca cobertura vegetal poderia ser 

dominante sobre a resposta desta. Por isso, adicionou–se a constante L à equação do NDVI, 

originando dessa forma o SAVI. A constante L é um fator de ajuste dependente das 

propriedades do solo que tem a função de minimizar o efeito do solo no resultado final do 

índice (PONZONI; SHIMABUKURO, 2007; LIRA, 2008; RÊGO et al., 2012). 

Outro parâmetro chave na avaliação do crescimento das plantas, podendo ser tanto 

medida quanto estimada, é o Índice de Área Foliar (IAF). O IAF é a relação existente entre a 

área foliar de uma planta, correlacionada ao tipo de vegetação, especialmente da textura, 

tamanho e morfologia foliar e ao número de folhas, e a área do terreno ocupado por ela. Esse 

índice é muito associado aos diferentes processos que ocorrem no dossel, como a 

evapotranspiração e interceptação, contudo possuem alta variabilidade sazonal e interanuais 

do clima e da umidade do solo, sobretudo, no semiárido nordestino (HUETE et al., 2002; 

FIGUEREDO JÚNIOR et al., 2005; ZANCHI et al., 2009). 
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A aplicação do Índice de Água por Diferença Normalizada (Normalized Difference 

Water Index – NDWI) em estudos de monitoramento e mapeamento de mudança de uso e 

cobertura do solo em bacias hidrográficas, no monitoramento do estresse hídrico da vegetação 

em ambiente de semiárido, bem como na estimativa da quantidade de água em culturas tem se 

destacado nos trabalhos de Galvão; Formaggio; Tisot (2005), Cardozo et al. (2009), Oliveira 

et al. (2010), Jaboinski (2011), Morais; Santos; Stevaux (2012), Couto Júnior et al. (2013), 

Albuquerque et al. (2014), entre outros. 

Derivado do NDVI, o NDWI foi desenvolvido por Gao (1996) para o delineamento 

do teor de água presente nas folhas, através da combinação das bandas do infravermelho 

próximo (ρIV) e do infravermelho médio (ρMIR), em que os valores negativos 

representam áreas com vegetação seca e valores positivos para vegetação verde (GAO, 

1996; CARDOZO et al., 2009). 

A irregularidade da distribuição dos recursos hídricos, como também da precipitação 

pluviométrica no semiárido do nordeste brasileiro faz com que o NDWI seja um índice 

extremamente importante nos estudos da cobertura vegetal dessa área, pois permite 

acompanhar as mudanças na biomassa e avaliar o estresse hídrico da vegetação, além de 

auxiliar as tomadas de decisões nas culturas irrigadas e previsão de safra (PEÑUELAS et al., 

1993; GALVÃO; FORMAGGIO; TISOT, 2005; JENSEN, 2009). 

De acordo com Liu (2006, p. 284) a temperatura da superfície (Ts) está “diretamente 

ligada à estimativa de fluxos de radiação onda longa e indiretamente ligada à dos fluxos de 

balanço de energia da superfície”. Ainda segundo o autor a temperatura da superfície é um 

parâmetro chave para diversos estudos ambientais como o monitoramento de condições 

vegetais, variabilidades bioclimáticas, nas estimativas de processos de modificação da 

superfície da Terra referente à hidrologia, ecologia e nas aplicações de modelos de previsão 

das mudanças climáticas globais e regionais (OLIVEIRA, 2012). Ressalta–se que a estimativa 

de Ts por meio de imagens orbitais é uma alternativa atraente de fontes de dados contínuos de 

alta frequência espaço–temporal e a baixo custo quando comparado com estações 

meteorológicas tradicionais.  

Esses parâmetros fornecem produtos passíveis de comparações consistentes de dados 

espaciais e temporais das condições biofísicas de bacia hidrográfica, permitindo detectar as 

mudanças ambientais, como também o monitoramento do uso e ocupação do solo.  
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3 MATERIAL E MÉTODOS 

 

3.1 Imagens do sensor MODIS dos satélites Terra e Aqua 

 

Para a obtenção das estimativas dos parâmetros biofísicos neste trabalho foram 

empregados dois produtos MODIS dos satélites Terra (MOD) e Aqua (MYD) para os anos 

de 2003, 2005, 2007, 2012, 2013 e 2014, período de 11 anos. Esses produtos foram obtidos 

gratuitamente no Global Visualization Viewer (GLOVIS) da United States Geological 

Survey (USGS) através do site http://glovis.usgs.gov. O tile que a bacia hidrográfica do rio 

Pajeú está inserida é o h14–v09 (Figura 1). 

O critério de seleção desses produtos foi o de menor presença de nuvens para o 

período de transição da distribuição temporal da precipitação (maio, junho e julho), ou seja, 

entre a quadra chuvosa (janeiro a abril) e os meses mais secos (agosto a dezembro) na bacia 

hidrográfica estudada (Tabela 2). Ressalta–se que a escolha das imagens para o período de 

transição justifica–se por permitir uma visualização realçada dos contrastes da cobertura 

vegetal e das áreas degradadas. 

 

Tabela 2 – Produtos da superfície terrestre gerados pelo sensor MODIS 

Imagem DSA Data Horário de passagem (h) Satélite 

01 174 23/06/2003 10:12 Terra/MOD 

02 207 26/07/2005 10:36 Terra/MOD 

03 199 18/07/2007 13:18 Aqua/MYD 

04 132 12/05/2012 13:18 Aqua/MYD 

05 197 16/07/2013 10:36 Terra/MOD 

06 154 03/06/2014 10:24 Terra/MOD 

Legenda: DSA = Dia Sequencial do Ano. 

 

Os produtos MODIS aplicados na construção desta pesquisa foram o MOD11A1 ou 

MYD11A1 que possuem 12 camadas com resolução espacial de 1 km das quais foram 

utilizadas a da temperatura da superfície (K), a do horário local e a das emissividades das 

bandas 31 e 32 de cada pixel; e o MOD09GA ou MYD09GA com a camada do ângulo zenital 

solar – Z (em graus) na resolução espacial de 1 km e as reflectâncias da superfície referentes 

às bandas de 1 a 7 com resolução espacial de 500 m. 

As imagens do MODIS são disponibilizadas pelo GLOVIS já georeferenciadas e 

corrigidas aos efeitos atmosféricos no formato Hierarchical Data Format (HDF). De tal 

modo foi necessário a transformação das mesmas de HDF para o formato Imagine Image 



125 

 

(IMG). Em seguida foram aplicados os fatores de correção (multiplicador e adicional) 

pertinentes a cada camada utilizada, conforme informações da Tabela 3, de maneira que a 

resultante dessa operação reporte o real valor da variável no pixel da imagem na bacia 

hidrográfica investigada. 

 

Tabela 3 – Fatores (multiplicador e adicional) e resoluções (temporal e espacial) das imagens MODIS empregados 

Discriminação da camada 
Fatores  Resoluções 

Multipicador Adicional  Temporal Espacial 

MOD11A1 ou MYD11A1 

Temperatura da superfície (K) 0,02 –  Diária 1 km 

Horário local (hora) 0,1 –  Diária 1 km 

Emissividade de cada pixel banda 31 (-) 0,002 0,490  Diária 1 km 

Emissividade de cada pixel banda 32 (-) 0,002 0,490  Diária 1 km 

MOD09GA ou MYD09GA 

Ângulo Zenital Solar (graus) 0,01 –  Diária 1 km 

Reflectância banda1 (620–670 nm) (-) 0,0001 –  Diária 500 m 

Reflectância banda2 (841–876 nm) (-) 0,0001 –  Diária 500 m 

Reflectância banda3 (459–479 nm) (-) 0,0001 –  Diária 500 m 

Reflectância banda4 (545–565 nm) (-) 0,0001 –  Diária 500 m 

Reflectância banda5 (1230–1250 nm) (-) 0,0001 –  Diária 500 m 

Reflectância banda6 (1628–1652 nm) (-) 0,0001 –  Diária 500 m 

Reflectância banda7 (2105–2155 nm) (-) 0,0001 –  Diária 500 m 

Fonte: NASA (2014). 

 

Com o fator multiplicador 0,1 foi possível verificar os horários de passagem do 

satélite na captura das cenas do MOD11A1 / MYD11A1 (Tabela 2) por meio da terceira 

camada (Day_view_time), com se pode observar na Tabela 1. Salienta–se também que foi 

selecionada a hora de passagem (h) referente ao pixel central da bacia hidrográfica do rio 

Pajeú. 

Finalizadas essas etapas, foram executados o processamento das imagens com o 

desenvolvimento de modelos matemáticos por meio da ferramenta Model Maker do 

software ERDAS Imagine versão 9.1, bem como a produção das cartas temáticas através 

do software ArcGis 9.3, ambos com licença do Departamento de Ciências Geográficas da 

Universidade Federal de Pernambuco (DCG/UFPE), sendo as imagens orbitais projetadas 

no Sistema de Referência Geocêntrico para as Américas (SIRGAS-2000) e recortadas para 

a área de estudo. 

 

 



126 

 

3.2 Dados hidrometeorológicos da bacia hidrográfica do rio Pajeú 

 

Para avaliar as condições hidrometeorológicas da bacia hidrográfica do rio Pajeú 

foram analisados dados de precipitação média mensal histórica (média das totalidades 

mensais), mensal (soma dos últimos 30 dias antes da passagem do satélite), semanal (soma 

dos últimos 7 dias antes da passagem do satélite) e diária. Essas informações foram obtidas 

das estações de Afogados da Ingazeira (00737023), -7º44’20” e -37º38’54”; Airi (Rochedo) 

no município de Floresta (00838000), -8º32’21” e -38º11’34”; e de Serra Talhada 

(00838031), -8º00’02” e -38º14’41”, através da Agência Nacional das Águas (Ana) por meio 

do site www.ana.gov.br/hidroweb referentes às datas das imagens. A distribuição na bacia 

hidrográfica do rio Pajeú dessas estações meteorológicas está representada na Figura 2. 

 

Figura 2 – Estações meteorológicas nos municípios de Afogados da Ingazeira, Floresta e Serra Talhada  

 
Elaboração: Eberson Pessoa Ribeiro. 

 

De posse dessas informações foi possível construir os gráficos de precipitação da 

mencionada bacia hidrográfica e avaliar as condições hidrometeorológicas, as quais auxiliaram 

na compreensão dos resultados dos dados obtidos pelas imagens de satélite na detecção de 

mudanças ambientais, principalmente com os índices de vegetação e umidade. Dessa forma são 

descritas na seção seguinte as etapas e suas equações no processamento das imagens. 
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3.3 Parâmetros biofísicos  

 

A modelagem dos parâmetros biofísicos foi estimada na determinação dos valores 

do albedo da superfície, dos índices de vegetação e umidade (NDVI, EVI, SAVI, IAF e 

NDWI) e da temperatura de superfície.  

Portanto, obteve–se inicialmente o albedo da superfície (α) que é a razão entre a 

radiação solar global refletida e incidente atuantes em cada pixel (OLIVEIRA, 2012). Dessa 

maneira, para o cômputo do albedo da superfície utilizou–se a Equação 1 sugerida por 

Tasumi; Allen; Trezza (2008): 
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na qual as reflectâncias monocromáticas relativas a cada uma das sete bandas espectrais do 

MODIS (MOD09GA) são representadas por 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. 

De acordo com Moreira e Shimabukuro (2004), os índices de vegetação derivam da 

combinação da radiação eletromagnética refletida pela vegetação, as quais conservam uma 

relação com a quantidade e o estado da vegetação na área onde foi realizada a medição 

espectral. Dessa maneira, os índices de vegetação avaliados nesta pesquisa foram o Índice de 

Vegetação da Diferença Normalizada (NDVI), Índice de Vegetação Aprimorada (EVI), Índice 

de Vegetação Ajustado para os Efeitos do Solo (SAVI) e Índice de Área Foliar (IAF) com 

base nas reflectâncias das regiões espectrais do vermelho e do infravermelho próximo.  

O NDVI é um indicador sensível da quantidade e da condição da vegetação verde que 

varia entre -1 e +1. Os valores negativos representam corpos hídricos e nuvens e próximo de 0 

(zero) solo exposto. Quanto mais alto o NDVI, mais representativa é a vegetação. Assim, o 

NDVI é alcançado pela razão entre a diferença das refletividades das bandas do infravermelho 

próximo (banda 2) e do vermelho (banda 1) e pela soma das mesmas como expressa a 

Equação 2 (ALLEN et al., 2002; LIU, 2006): 

 

           
 ρ  ρ  

 ρ  ρ  
                                                                                                                             

 

em que ρ2 e ρ1 são as refletâncias das bandas 2 (0,841 a 0,876 nm) e 1 (0,620 a 0,670 nm) 

do produto MOD09GA, respectivamente.  
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O EVI, conforme proposição de Huete et al. (1997), buscou otimizar o sinal da 

vegetação por meio da intensificação da resposta em áreas com elevadas concentrações de 

biomassa, procurando reduzir as interferências do solo e atmosféricas nas respostas do sinal 

de fundo do dossel (JUSTICE et al., 1998; ANDERSON et al., 2003; RODRIGUES et al., 

2013). Para tanto se pode calcular o EVI pela Equação 3: 

 

      
ρ  ρ 

ρ     ρ     ρ   
                                                                                                                       

 

no qual 1, 2 e 3 representam as reflectâncias nas faixas do vermelho (banda 1: 620 – 670 

nm), infravermelho próximo (banda 2: 841 – 876nm) e do azul (banda 3: 459 – 479 nm), 

respectivamente. O índice EVI ainda é composto pelo fator de ganho G que é igual a 2,5; 

pelos valores dos coeficientes de ajuste para efeito de aerossóis da atmosfera C1 = 6 e C2 = 

7,5; e o fator de ajuste para o solo L = 1 (HUETE et al., 1997; JUSTICE et al., 1998). 

O SAVI desenvolvido por Huete (1988) procura amenizar os efeitos do “background” 

do solo na resposta espectral da vegetação. Assim, o SAVI é obtido pela Equação 4: 

 

           
              

           
                                                                                                              

 

sendo a constante L um fator de ajuste que depende do tipo de solo, variando de 0 a 1 

(HUETE, 1988). Apesar de L = 0,5 ser um valor mais frequente (BOEGH; SOEGAARD; 

THOMSEM, 2002), aplicou–se neste estudo L = 0,1, conforme recomendado por Tasumi 

(2003) e Silva et al. (2011). 

A determinação do IAF resulta da razão entre a área foliar de toda a vegetação por 

unidade de área utilizada por essa vegetação. Esse índice é um indicador da biomassa de cada 

pixel da imagem, bem como da resistência do dossel podendo ser calculado de forma empírica 

como propõe Allen et al. (2002) na Equação 5. 

 

           
   

         
     

    
                                                                                                               

 

Além dos índices de vegetação, trabalhou–se também com o NDWI. Proposto por Gao 

(1996), o NDWI foi obtido através da razão entre a diferença da refletividade do 
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infravermelho próximo (ρIV) e do infravermelho médio (ρMIR), e a soma das mesmas 

(Equação 6) 

 

           
 ρ  ρ  

 ρ  ρ  
                                                                                                                           

 

em que ρ2 e ρ7  são as refletâncias do infravermelho próximo, banda espectral 2 (0,841 a 

0,876 nm), e do infravermelho médio, banda espectral 7 (2,105 a 2,155 nm), 

respectivamente.  

A temperatura da superfície foi obtida no produto MOD11A1. Nas imagens de 

temperatura da superfície (em graus Kelvin) foi aplicado o fator multiplicador 0,02 (Tabela 2) 

e transformadas em graus Celsius (C). 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1 Condições hidrometeorológicas da bacia hidrográfica do rio Pajeú 

 

 A compreensão das condições hidrometeorológicas, principalmente pluviométrica, é 

fundamental para o entendimento das condições vegetacionais da área de estudo, uma vez que a 

vegetação é bastante resiliente, isto é, capacidade da cobertura vegetal retornar às suas 

condições originais após ser afetada por condições climáticas adversas, bem como 

perturbações antrópicas; tanto porque a precipitação nessa região é elemento chave para o 

desenvolvimento/regeneração da biomassa. 

 Dessa maneira, buscou–se averiguar a precipitação pluviométrica da bacia hidrográfica 

do rio Pajeú através da comparação da média mensal histórica com a precipitação mensal, com 

o intuito de verificar se esse período foi chuvoso ou não, além da precipitação semanal e diária, 

o que poderia influenciar na obtenção do índice de umidade.  

 Na estação meteorológica de Afogados da Ingazeira (Figura 3) constatou–se na data 

174/2003 que o índice pluviométrico mensal (18,8 mm) ficou abaixo da média mensal histórica 

(29 mm), sendo a semanal de 13,2 mm e a diária sem ocorrência de chuva. Em 207/2005 a 

precipitação mensal (71,4 mm) superou a média mensal histórica (17 mm), já semanal ficou em 

torno de 25 mm, contudo no dia da passagem do satélite não houve precipitação.  

 

Figura 3 – Precipitações da média mensal histórica, média mensal, média semanal 

e diária da estação meteorológica de Afogados da Ingazeira 

 
Fonte dos dados: ANA (2014). 
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 Em 199/2007 a precipitação diária também foi zero, mas a mensal (32 mm) e semanal 

(20,4 mm) foram maiores do que média mensal histórica (17 mm). Na data 132/2012, o 

segundo ano mais seco da série histórica, não teve chuva o mês inteiro, sendo a média mensal 

histórica de 52 mm. Apesar de ter sido um ano seco, 197/2013 apresentou precipitação mensal 

(41,4 mm) maior que média mensal histórica (17 mm) e a semanal ficou com 8,8 mm, não 

tendo ocorrência na diária. Em 154/2014 também não teve chuva no dia e na semana que 

antecederam a passagem do satélite, apesar disso a pluviosidade mensal chegou a 37,6 mm, 

maior do que média mensal histórica que é de 29 mm. 

  Na estação de Serra Talhada (Figura 4) não ocorreu chuva nos dias das passagens do 

satélite. Na data 174/2003 a precipitação mensal foi de 3,2 mm não ocorrendo na semana 

antecedente; em 207/2005 a precipitação mensal (11,5 mm) foi quase igual à média mensal 

histórica (12 mm) e a semanal ficou com 3 mm. A precipitação mensal em 199/2007 ficou igual à 

média histórica (20 mm), não ocorrendo chuva na semana precedente a da passagem do satélite; e, 

mais uma vez, na data 132/2012 não ocorreu precipitação nos períodos analisados. Nas datas 

197/2013 e 154/2014 as pluviosidades mensais (58,4 mm, 50 mm) e semanais (19,6 mm, 35 mm) 

foram superiores às médias mensais históricas (12 mm, 20 mm), respectivamente. 

 

Figura 4 – Precipitações da média mensal histórica, média mensal, média semanal 

e diária da estação meteorológica de Serra Talhada 

 
Fonte dos dados: ANA (2014). 

 

 A Figura 5 representa as precipitações nos períodos analisados da estação meteorológica 

de Airi (Rochedo) no município de Floresta. Em 174/2003 a precipitação mensal foi de 14,5 

mm, superior à média mensal histórica (13 mm), não ocorrendo nos períodos semanal e diário. 
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Em 207/2005 a precipitação mensal foi de 9,4 mm, sendo inferior a média mensal histórica (12 

mm), enquanto a semanal ficou com 3 mm e a diária não apresentou chuva. Na data 199/2007 

as pluviosidades mensal e semanal ficaram a abaixo da média mensal histórica (12 mm) com 

8,8 e 4,3, respectivamente. Como nas outras estações, 132/2012 não ocorreu precipitação nos 

períodos avaliados. Na data 197/2013 quase toda a chuva do mês (45 mm) incidiu na semana 

que antecede a passagem do satélite na qual obtiveram 43,7 mm. Em 154/2014 só ocorreu 

precipitação ao longo do mês (17 mm), sendo superior à média mensal histórica (13 mm). 

 

Figura 5 – Precipitações da média mensal histórica, média mensal, média semanal 

e diária da estação meteorológica de Floresta 

 
Fonte dos dados: ANA (2014). 

 

Com a análise temporal e espacial da precipitação e da distribuição das estações 

meteorológicas, pode–se concluir que a fração norte–nordeste da bacia hidrográfica do rio Pajeú 

é mais chuvosa do que a centro–sul. Ressalta–se também que em todas as estações não ocorreu 

precipitação diária nas referidas imagens analisadas, bem como nas precipitações mensais e 

semanais na data 132/2012. As precipitações mensais referentes às imagens 197/2013 e 

154/2014 foram as mais numerosas, entretanto foi em 207/2005 na estação meteorológica de 

Afogados da Ingazeira em que ocorreu a maior soma das precipitações mensais com 71,4 mm. 

 

4.2 Parâmetros biofísicos da bacia hidrográfica do rio Pajeú 

 

A determinação de variáveis biofísicas tem sido empregada em estudos espaciais e 

temporais na detecção de mudanças ambientais, uma vez que o principal interesse é 
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compreender as mudanças ocorridas na paisagem ao longo do tempo. De tal modo, quantificar 

e qualificar o grau de degradação por meio de aplicações dos parâmetros biofísicos tem 

importância vital em áreas de risco à desertificação. Contudo, em ambientes semiáridos, como 

o da bacia hidrográfica do rio Pajeú, a análise da cobertura vegetal é complexa face ao alto 

grau de variabilidade interanual da precipitação pluviométrica o que pode acarretar mudanças 

no meio, não estando relacionadas diretamente aos efeitos de uso e ocupação do solo. 

A Figura 6 destaca o gráfico dos valores médios e desvio padrão do albedo da 

superfície, em que foi constatada pequena variação (0,03) entre os valores médios das cenas 

analisadas, destacando–se 174/2003 com o maior percentual (0,14%) e 199/2007 e 197/2013 

com os menores percentuais (0,11%). Em termos relativos as médias apresentaram baixa 

variação em todas as cenas com 0,05%, exceto 207/2005, a qual apresentou o maior 

distanciamento das médias com intervalo entre 0,08% e 0,15%, aproximadamente. O aumento 

do distanciamento na cena 207/2005 é justificável, uma vez que há presença de nuvens. 

 

Figura 6 – Gráfico dos valores médios e desvio padrão do albedo da 

superfície em 174/2003, 207/2005, 199/2007, 132/2012, 197/2013 e 154/2014 

 

  

Na Figura 7 são representadas as cartas do albedo da superfície na bacia hidrográfica 

do rio Pajeú para o período analisado. Em quase todas as cenas analisadas predominaram as 

áreas com tonalidades em verdes, com albedo inferior a 0,15%, enquanto as áreas mais 

avermelhadas entre 0,17 e 0,21%, com exceção da cena 207/2005, na qual foi observada 

agrupamento de pixels em cor vermelha (> 0,21) referente à presença de nuvens.  
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Figura 7 – Carta temática da distribuição espacial do albedo da superfície nas datas 174/2003, 207/2005, 

199/2007, 132/2012, 197/2013 e 154/2014 

 
Elaboração: Eberson Pessoa Ribeiro. 
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Destaca–se a cena 174/2003, na qual foram constatados 32,8% entre os tons amarelo 

avermelhado (intervalo de 0,15 a 0,21), sendo a área com maior gravidade a porção sul da 

bacia hidrográfica, principalmente nos municípios de Itacuruba, Floresta, Belém do São 

Francisco e Carnaubeira da Penha, fato que se repete nas outras imagens, onde há presença de 

solo exposto. Apenas na classe de cor amarela (0,15 – 0,16), classe intermediária, apresentada 

na referida carta, detiveram–se 19,1% de toda cena, estando possivelmente associados aos 

valores de radiação solar registrados no instante da passagem do satélite. 

Estudos realizados por Bezerra et al. (2014) no Parque Nacional da Furna Feia (PNFF), 

semiárido do estado do Rio Grande do Norte, revelaram, de forma geral, as áreas com cobertura 

vegetal de Caatinga apresentando albedo no intervalo de 0,10 a 0,15. Esse intervalo também 

prevaleceu na vegetação de Caatinga na bacia hidrográfica do rio Trussu em pesquisa sobre a 

sazonalidade de variáveis biofísicas realizada por Rodrigues et al. (2009), corroborando valores 

similares com obtidos no presente estudo. Áreas com predominância de vegetação rasteira e 

solo exposto apresentaram valores de albedo nas classes com intervalo entre 0,15 – 0,18 e 

superior a 0,19, respectivamente. Índices compatíveis com os trabalhos realizados por Bezerra 

et al. (2014), Rodrigues et al. (2009), Santos et al. (2014) e Silva; Silva; Silva (2014). 

A Tabela 4 apresenta a distribuição percentual de pixels em cada classe de albedo da 

superfície, em que se evidencia a classe entre os intervalos 0,11 – 0,12 por apresentar maior 

distribuição espacial nas cenas analisadas. A cena 199/2007 apresentou o maior percentual 

entre os intervalos avaliados (49,7%), na classe >0,21 o produto 207/2005 revelou–se o mais 

expressivo com 3,5%, no qual foi constatado os maiores valores no desvio padrão (0,035) e 

coeficiente de variação (0,30), porém foi em 174/2003 que se deteve o maior valor médio 

(0,14). O menor coeficiente de variação (0,17) foi observado na cena 154/2014, o que 

confirmou maior homogeneidade do albedo; devido à maior cobertura vegetal na área. 

 

Tabela 4 – Distribuição percentual das classes de albedo da superfície na bacia hidrográfica do rio Pajeú para 

as datas em análise 

Albedo da superfície (%) 174/2003 207/2005 199/2007 132/2012 197/2013 154/2014 

Classes  Distribuição percentual 

< 0,10 3,5 40,7 49,7 20,9 41,7 14,0 

0,11 – 0,12 27,5 35,0 34,0 40,4 32,1 43,2 

0,13 – 0,14 36,2 12,0 11,8 25,3 16,2 29,6 

0,15 – 0,16 19,1 4,7 3,4 9,5 6,0 8,8 

0,17 – 0,18 8,3 2,5 0,9 2,8 2,4 2,8 

0,19 – 0,20 3,5 1,6 0,1 1,0 1,2 1,2 

> 0,21 1,9 3,5 0,1 0,1 0,4 0,4 

Valor médio  0,14 0,12 0,11 0,12 0,11 0,12 

Desvio-padrão 0,026 0,035 0,021 0,023 0,025 0,022 

Coeficiente de variação 0,19 0,30 0,19 0,19 0,22 0,17 



136 

 

O gráfico dos valores médios e desvio padrão do NDVI (Figura 8) apresentou uma 

grande variação entre os valores médios das cenas (0,21), destacando 132/2012 com o 

menor valor (0,42) e 154/2014 com o maior valor (0,63) entre os períodos analisados. O 

mencionado gráfico ainda revela que o desvio padrão foi alto em todas as cenas, 

sobressaindo 154/2014 com o maior desvio (0,36), intervalos aproximadamente entre 0,81 e 

0,45; e 132/2012 com o menor (0,21), intervalos entre 0,52 e 0,31, aproximadamente.   

O maior desvio padrão em 154/2014 se justifica devido ao comportamento distinto da 

precipitação, em função da penetração meridional da ZCIT, e da disposição do relevo. Nas 

áreas onde há o maior índice pluviométrico têm–se altos valores de NDVI, enquanto nas 

áreas onde a precipitação apresenta–se reduzida reflete em baixos valores do NDVI e alto 

desvio padrão. Em 132/2012 foi o segundo ano com menor precipitação (207 mm/ano) da 

série histórica de 102 anos (1912 – 2012), segundo análise de Ribeiro; Nóbrega; Mota-Filho 

(2015), o que proporcionou uma pequena quantidade de biomassa na área. 

 

Figura 8 – Gráfico dos valores médios e desvio padrão do NDVI em 

174/2003, 207/2005, 199/2007, 132/2012, 197/2013 e 154/2014 

 
 

A variação espacial do NDVI entre as imagens estudadas (Figura 9) indica que a 

vegetação é bastante resiliente, uma vez que eventos chuvosos com magnitudes que 

possibilitaram condições favoráveis apresentaram alto potencial de recuperação da vegetação 

e desenvolvimento de biomassa da Caatinga. 
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Figura 9 – Carta temática da distribuição espacial do NDVI nas datas 174/2003, 207/2005, 199/2007, 

132/2012, 197/2013 e 154/2014 

 
Elaboração: Eberson Pessoa Ribeiro. 
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No que tange a análise do NDVI, observou–se que os valores inferiores a 0,50, 

simulados nas cores vermelho, laranja e amarelo, representam solo exposto, vegetação rasteira 

bastante esparsada e áreas cobertas por vegetações caducifólias ralas que não se mantêm 

verdes na estação seca, respectivamente, exceto na cena 207/2005, na qual a presença de 

nuvens na porção sul influenciou o NDVI atingindo índices inferiores a 0,20. Enquanto as 

tonalidades de cor verde, faixas superiores a 0,51, representam áreas com maior vigor 

vegetativo, sendo mais pujante à medida que o verde fica mais escuro. 

Detectou–se que áreas de solo exposto, vegetação esparsa e caducifólias ralas 

predominam na bacia hidrográfica nas cenas 174/2003, 199/2007, 132/2012 e 197/2013, e na 

porção centro–sul em todas as imagens analisadas, possibilitando identificar as áreas 

submetidas a processo de degradação ambiental. Destaca–se 132/2012, em que perda de 

cobertura vegetal é devido à escassez das chuvas, enquanto o alto potencial de recuperação da 

vegetação nas cartas 207/2005 e 154/2014 está relacionada a ocorrência do evento chuvoso. 

 Os resultados encontrados nesta pesquisa foram condizentes com os valores 

encontrados na literatura para áreas de Caatinga (BEZERRA et al., 2014; SANTOS et al., 2014; 

e SILVA; SILVA; SILVA, 2014). Além desses autores, destaca–se Albuquerque et al. (2014) 

em suas análises sobre o comportamento do NDVI e NDWI sob diferentes intensidades 

pluviométricas em Sousa–PB, onde constataram que o NDVI apresentou valores variando entre 

0,01 a 0,29 em áreas de solo exposto e vegetação esparsa; enquanto os intervalos entre 0,3 e 0,5 

representam vegetação menos densa; e os maiores que 0,5 indicam que a vegetação apresenta 

um bom estado fenológico, sendo a vegetação densa representada pelo NDVI superior a 0,7. 

 Freire et al. (2011), utilizando imagens TM nas datas 13 e 20/11/2009, nas 

órbitas/pontos 215, 216/65, 216, 215/66, encontraram na avaliação do uso e cobertura do solo 

na bacia hidrográfica do Pajeú solo exposto com ocorrência na foz do rio Pajeú com média de 

0,17 para NDVI e 0,16 para EVI, índices condizentes com a presente investigação. 

A distribuição percentual de pixels em cada classe de NDVI é representada pela 

Tabela 5, na qual se destaca o intervalo 0,41 – 0,50 com a maior representatividade espacial 

entre as datas. A maior magnitude entre os intervalos avaliados foi em 132/2012 (34,8%), 

enquanto nas classes < 0,20 e > 0,71 as maiores grandezas foram 4,3 e 31,9% nas cenas 

207/2005 e 154/2014, respectivamente. Nessa última cena (154/2014) foram verificadas as 

máximas no valor médio (0,63) e no desvio padrão (0,183), enquanto o coeficiente de 

variação foi maior na data 197/2013 com 0,36 e menor em 132/2012 (0,26), caracterizando–se 

a forte homogeneidade do NDVI, como pode ser observado na Figura 9. 
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Tabela 5 – Distribuição percentual das classes de NDVI na bacia hidrográfica do rio Pajeú para as datas em análise 

NDVI 174/2003 207/2005 199/2007 132/2012 197/2013 154/2014 

Classes  Distribuição percentual 

< 0,20 1,5 4,3 1,1 1,1 2,7 1,1 

0,21 – 0,30 6,1 5,3 4,2 9,1 9,3 3,1 

0,31 – 0,40 22,6 8,7 23,0 34,8 20,2 7,7 

0,41 – 0,50 33,8 18,9 34,3 37,1 23,9 14,5 

0,51 – 0,60 21,9 23,3 19,3 15,0 20,9 18,6 

0,61 – 0,70 10,6 21,8 10,9 2,7 15,2 23,1 

> 0,71 3,5 17,7 7,2 0,2 7,8 31,9 

Valor médio 0,46 0,56 0,46 0,42 0,48 0,63 

Desvio-padrão 0,142 0,178 0,144 0,108 0,173 0,183 

Coeficiente de variação 0,31 0,32 0,31 0,26 0,36 0,29 

 

Na Figura 10 estão representados os valores médios e desvio padrão do EVI, na qual 

foi possível constatar comportamento semelhante ao NDVI com uma variação menor entre os 

valores médios das cenas (0,12), entretanto ainda altos. Da mesma forma que no NDVI, as 

cenas de destaque no EVI são 132/2012 com o menor valor médio (0,21), no EVI 199/2007 

também se apresentou 0,21 de valor médio; e 154/2014 com o maior valor médio (0,33) entre 

os períodos avaliados. Em termos relativos às médias também apresentaram alta variação nas 

cenas, com ênfase as cenas 154/2014 com o maior distanciamento das médias com intervalo 

entre 0,43 e 0,22; com o menor distanciamento 132/2012 com intervalo entre 0,25 e 0,16, 

aproximadamente. 

 

Figura 10 – Gráfico dos valores médios e desvio padrão do EVI em 

174/2003, 207/2005, 199/2007, 132/2012, 197/2013 e 154/2014 
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Na Figura 11 as cartas temáticas representam a variação espacial do EVI na bacia do 

rio Pajeú nas datas 174/2003, 207/2005, 199/2007, 132/2012, 197/2013 e 154/2014. Os 

resultados apresentados pelo índice de vegetação EVI acompanham a tendência observada 

pelo NDVI, uma vez que se verifica o predomínio de solo exposto, vegetação rasteira e áreas 

cobertas por vegetações caducifólias ralas de coloração acinzentada simulados nas cores 

vermelho (< 0,20), laranja (0,21 – 0,25) e amarelo (0,26 – 0,30), respectivamente. Além do 

aumento da cobertura vegetal na porção norte e nordeste da cena 154/2014 na área 

pesquisada, representada pelas tonalidades de cor verde, EVI superior a 0,36, com maior vigor 

vegetativo no índice acima de 0,46 (verde escuro). 

Assim como o NDVI, o EVI apresenta sensibilidade ao regime hídrico, fato 

identificado pelo sensível aumento desse índice na data 154/2014 para valores maiores e 

crescentes a partir desta data, exatamente, quando ocorreu uma sequência expressiva de 

eventos chuvosos. Em contrapartida, em 132/2012, ano de seca severa, o EVI apresentou os 

menores valores com solo exposto e vegetação rasteira em quase toda bacia hidrográfica.  

Cunha et al. (2012) estudaram a dinâmica da cobertura vegetal para a sub–bacia 

hidrográfica de São João do Rio do Peixe, região semiárida do estado da Paraíba, por meio de 

uma análise multitemporal de variáveis biofísicas derivadas de imagens do satélite Landsat 5 

para o período de 23 anos, utilizando técnicas de processamento digital de imagens, tendo o 

EVI como um dos parâmetros. Os resultados apontaram para uma recuperação da cobertura 

vegetal, mais evidente nos trechos mais declivosos da bacia hidrográfica.  

Matos; Candeias; Tavares Júnior (2013) avaliaram o comportamento do EVI na bacia 

hidrográfica do rio Pajeú a partir de uma análise multitemporal, em que foi possível mapear 

grandes áreas com informações de solo exposto e vegetação rasteira, resultados semelhantes 

aos obtidos no presente estudo. Já França et al. (2013) analisaram a distribuição espacial da 

vegetação da Caatinga no município de Ibimirim, sertão pernambucano, em que na maioria 

das cenas processadas (1993, 1995, 1998, 2006 e 2010, exceto 1989) prevaleceu solo exposto, 

EVI inferior a 0,25.   

No tocante à distribuição percentual de pixels em cada classe de EVI no período 

analisado (Tabela 6), a faixa do 0,21 – 0,25 apresentou a maior distribuição espacial, 

destacando–se o produto 199/2007 com a representação mais expressiva entre os intervalos 

avaliados, 42,7% (< 0,20). Na cena 154/2014 se sobressaiu a classe > 0,46 (13,2%), além dos 

mais altos índices no valor médio (0,33) e no desvio padrão (0,106). Já o coeficiente de 

variação foi mais significativo na data 199/2007 (0,38); e mais homogêneo em 132/2012, 

assim como no NDVI, apresentando 0,22 de coeficiente de variação. 
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Figura 11 – Carta temática da distribuição espacial do EVI nas datas 174/2003, 207/2005, 199/2007, 

132/2012, 197/2013 e 154/2014 

 
Elaboração: Eberson Pessoa Ribeiro. 
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Tabela 6 – Distribuição percentual das classes de EVI na bacia hidrográfica do rio Pajeú para as datas em análise 

EVI 174/2003 207/2005 199/2007 132/2012 197/2013 154/2014 

Classes  Distribuição percentual 

< 0,20 13,4 16,8 42,7 40,4 39,7 9,8 

0,21 – 0,25 35,1 20,8 27,9 42,3 25,1 16,1 

0,26 – 0,30 25,8 20,0 12,2 13,6 17,0 16,2 

0,31 – 0,35 13,3 17,1 7,9 3,2 10,0 15,3 

0,36 – 0,40 6,9 12,4 4,4 0,5 4,6 15,3 

0,41 – 0,45 3,4 7,4 2,6 0,0 1,6 14,1 

> 0,46 2,1 5,5 2,3 0,0 1,7 13,2 

Valor médio  0,26 0,29 0,21 0,21 0,22 0,33 

Desvio-padrão 0,078 0,097 0,082 0,047 0,084 0,106 

Coeficiente de variação 0,30 0,34 0,38 0,22 0,37 0,32 

 

O gráfico dos valores médios e desvio padrão do SAVI (Figura 12) apresentou uma 

pequena variação entre os valores médios das cenas (0,14), em destaque estão as cenas 

154/2014, a qual possui o maior valor médio (0,47) entre os períodos analisados e o maior 

desvio padrão com 0,36, em que os intervalos ficaram entre 0,65 e 0,29; e 132/2012 com o 

menor valor médio (0,33), além do menor desvio padrão com 0,23 (intervalos entre 0,44 e 

0,21, aproximadamente). Ressalta–se que o valor médio e desvio padrão da cena 207/2005 

foram significativos com 0,41 e 0,35, respectivamente, isso por causa da irregularidade da 

quantidade e da distribuição espacial da precipitação. 

 

Figura 12 – Gráfico dos valores médios e desvio padrão do SAVI em 

174/2003, 207/2005, 199/2007, 132/2012, 197/2013 e 154/2014 
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As cartas temáticas do SAVI das datas 174/2003, 207/2005, 199/2007, 132/2012, 

197/2013 e 154/2014 da área pesquisada estão representadas na Figura 13. Por ser um índice 

adaptado do NDVI ajustado para amenizar os efeitos do “background” do solo (inserção da 

constante L), o SAVI exibiu resultados bem similares aos do NDVI. Essas semelhanças 

derivam da identificação de áreas de solo exposto e vegetação esparsa na porção centro–sul e 

nas áreas norte e nordeste da bacia hidrográfica com maior vigor vegetativo, com exceção da 

carta 132/2012. 

Nas cenas 174/2003, 199/2007, 132/2012 e 197/2013 prevaleceram a classe 0,31 – 

0,40 (cor amarelo de tonalidade mais escura) com 39,9%, 41,5%, 48,9% e 30,1%, 

respectivamente, sendo o valor médio de 0,38. Nas datas 207/2005 e 154/2014 há o 

predomínio de solo recoberto pela vegetação de Caatinga com índices de SAVI superiores a 

0,41 (tonalidade de cor verde claro), obtendo valores mais expressivos em 154/2014, em 

recorrência de períodos chuvosos. 

Esses resultados são compatíveis com a análise comparativa dos índices de vegetação 

NDVI e SAVI na microrregião do vale do Pajeú – PE realizada por Gomes et al. (2013), na 

qual os índices apresentaram resultados satisfatórios no que diz respeito à representação da 

vegetação da região estudada. Na determinação de variáveis biofísicas da bacia hidrográfica 

do rio Pajeú, Ramos et al. (2011) identificaram na porção centro–sul áreas degradadas, com 

mais gravidade na  foz do rio, bem como a existência de solo exposto com valores inferiores a 

0,16. No município de São Domingos do Cariri–PB, Rêgo et al. (2012) também encontram 

valores aproximados de SAVI nas feições (solo exposto e vegetação rasteira) aqui discutidas. 

Na investigação sobre o uso dos solos, índices de vegetação e degradação na Área de 

Proteção Ambiental (APA) das Onças no estado da Paraíba, Monteiro (2013) apresenta as 

áreas de vegetação de Caatinga com valores entre 0,33 a 0,52; Mata Serrana com 0,52 a 0,61; 

e acima de 0,61 vegetação de Brejo de Altitude. Esses intervalos, apesar de próximos para as 

áreas recobertas com vegetação, levam em consideração as especificidades da APA. 

Em análise comparativa da variação nos índices NDVI e SAVI no Sítio PELD – 22, no 

município de Petrolina–PE, Silva; Galvíncio (2012) destacam a eficiência do SAVI, 

principalmente nas áreas mais densamente vegetadas, comprovando que esse parâmetro 

possui confiabilidade para os períodos secos do semiárido. Na pesquisa desses autores as 

imagens de outubro de 2001 e 2005 obtiveram aporte vegetacional na maior parte das cenas, 

com os valores concentrando-se entre 0,40 e 0,58, compatíveis com os apresentados no norte 

e nordeste da bacia hidrográfica do rio Pajeú.     
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Figura 13 – Carta temática da distribuição espacial do SAVI nas datas 174/2003, 207/2005, 199/2007, 

132/2012, 197/2013 e 154/2014 

 
Elaboração: Eberson Pessoa Ribeiro. 
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A análise percentual de pixels em cada classe do SAVI (Tabela 7) possibilitou constatar 

que a distribuição entre as classes avaliadas é mais significativa nos intervalos 0,31 – 0,40 em 

todas as cenas, sendo mais expressiva em 132/2012 (48,9). Destaca–se também a cena 154/2014, 

a qual obteve maior distribuição na faixa > 0,71 com 2,8%, além do maior valor médio (0,47) e 

desvio padrão (0,181). Já 207/2005 ficou com o mais alto coeficiente de variação (0,43). O ano 

com distribuição mais homogênea foi o de 132/2012 por apresentar apenas 0,33 de variação. 

 

Tabela 7 – Distribuição percentual das classes de SAVI na bacia hidrográfica do rio Pajeú para as datas em análise 

SAVI 174/2003 207/2005 199/2007 132/2012 197/2013 154/2014 

Classes  Distribuição percentual 

< 0,20 9,3 12,3 9,1 9,2 10,9 8,0 

0,21 – 0,30 12,0 8,4 18,2 25,6 20,5 5,6 

0,31 – 0,40 39,9 22,5 41,5 48,9 30,1 15,8 

0,41 – 0,50 25,8 26,0 17,7 14,8 23,1 21,2 

0,51 – 0,60 10,3 20,8 9,2 1,5 11,9 24,5 

0,61 – 0,70 2,6 9,2 3,8 0,0 3,0 22,1 

> 0,71 0,1 0,8 0,5 0,0 0,5 2,8 

Valor médio  0,38 0,41 0,35 0,33 0,36 0,47 

Desvio-padrão 0,143 0,174 0,145 0,113 0,151 0,181 

Coeficiente de variação 0,38 0,43 0,41 0,34 0,41 0,39 

 

Na Figura 14 estão representados os valores médios e desvio padrão do IAF em que foi 

verificada uma baixa variação de 0,72 m
2
m

-2
 entre os valores médios das cenas. Os maiores 

valores médios entre os períodos analisados foram 207/2005 e 154/2014 com 0,97 e 1,29 m
2
m

-2
, 

bem como os maiores distanciamentos das médias com intervalos entre 1,70 e 0,22 m
2
m

-2
 e 

2,26 e 0,32 m
2
m

-2
, respectivamente. Marcado por um ano de seca severa, o dia sequencial do 

ano (DAS) 132/2012 apresentou o menor valor médio de IAF com 0,57 m
2
m

-2
, como também o 

menor distanciamento da média com intervalo entre 0,8 e 0,3 m
2
m

-2
, aproximadamente.  

A menor amplitude em 132/2012 se dá pela homogeneidade do IAF, predomínio da 

classe 0,6 – 1,0, devido à severidade da seca no referido ano, enquanto 154/2014 a 

heterogeneidade do IAF ocorre por causa dos índices de precipitação mais elevados na área.  

Na Figura 15 são representadas as cartas do IAF na bacia do rio Pajeú nas datas 

174/2003, 207/2005, 199/2007, 132/2012, 197/2013 e 154/2014. Os resultados obtidos com o 

IAF revelaram que na maioria das cenas (174/2003, 199/2007, 132/2012, 197/2013) os valores 

foram inferiores 1,0 m
2
m

-2
 (cor branca e tonalidades de amarelo), ou seja, áreas (porção centro–

sul da bacia hidrográfica) com pouca área foliar (vegetação aberta); contudo em todas as cenas 

o intervalo 0,6 a 1,0 m
2
m

-2
 foi predominante (tonalidade de amarelo mais realçado).  
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Figura 14 – Gráfico dos valores médios e desvio padrão do IAF em 

174/2003, 207/2005, 199/2007, 132/2012, 197/2013 e 154/2014 

 

 

As áreas com densidade mais elevada (porção norte e nordeste da bacia 

hidrográfica) apresentaram IAF superiores a 1,1 m
2
m

-2
 (tonalidades de verde), 

destacando–se as cenas 207/2005 e 154/2014 por apresentarem maior distribuição da 

vegetação nativa com biomassa mais consistente e por atingirem índices superiores a 2,6 

m
2
m

-2
, principalmente nas áreas serranas e de planaltos. 

Nos estudos sobre o índice de área foliar (IAF), Ramos et al. (2011) evidenciam os 

baixos valores ao longo da parte central da mencionada bacia hidrográfica na ordem de 0,10 

m
2
m

-2
. Afirmam ainda que a maior parte dos pixels da bacia hidrográfica oscilou entre 0,0 e 

0,50 m
2
m

-2
, representando as áreas com solo exposto e vegetação com pouca área foliar 

(vegetação aberta), isso devido à exploração da vegetação da Caatinga e da escassez de chuva. 

A vegetação com alta densidade que ocorre em altitudes acima de 600 metros apresentou 

índice de área foliar acima de 0,60 m
2
m

-2
. Em áreas de agricultura irrigada o IAF variou de 

0,63 a 1,11 m
2
m

-2
 ao passo que em áreas de Caatinga florestada o índice oscilou entre 0,84 a 

1,36 m
2
m

-2
, tendo uma maior relação entre área foliar e área de solo.  

Os resultados encontrados por Cunha; Rufino (2009) na bacia hidrográfica do Rio 

do Peixe no semiárido da Paraíba, por Cunha et al. (2012) na mesma bacia hidrográfica; e 

Silva; Silva; Silva (2014) na bacia experimental de São João do Cariri, também no 

semiárido da Paraíba, são condizentes com os encontrados na presente pesquisa. 
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Figura 15 – Carta temática da distribuição espacial do IAF nas datas 174/2003, 207/2005, 199/2007, 

132/2012, 197/2013 e 154/2014 

 
Elaboração: Eberson Pessoa Ribeiro. 
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A distribuição percentual de pixels em cada classe de IAF é representada pela Tabela 

8, na qual se destaca o intervalo 0,6 – 1,0 das cenas avaliadas, sendo mais expressiva em 

132/2012 (49,3), como também na classe 0,0 (0,3%). Evidencia–se também, assim como no 

SAVI, a cena 154/2014, a qual deteve o maior valor médio (1,29) e desvio padrão (0,982), 

enquanto que 199/2007 revelou o coeficiente de variação mais alto com 0,79. O ano de 

132/2012 apresentou maior homogeneidade na distribuição espacial com variação de 0,42. 

 

Tabela 8 – Distribuição percentual das classes de IAF na bacia hidrográfica do rio Pajeú para as datas em análise 

IAF 174/2003 207/2005 199/2007 132/2012 197/2013 154/2014 

Classes  Distribuição percentual 

0,0 0,0 0,1 0,1 0,3 0,0 0,0 

0,1 – 0,5 31,0 18,2 35,6 45,4 35,2 10,4 

0,6 – 1,0 48,3 36,9 44,4 49,3 39,7 28,6 

1,1 – 1,5 13,8 22,9 11,5 4,6 16,3 21,5 

1,6 – 2,0 4,3 11,3 4,7 0,4 5,7 15,3 

2,1 – 2,5 1,6 5,4 2,1 0,0 2,0 9,8 

> 2,6 1,0 5,2 1,6 0,0 1,1 14,4 

Valor médio  0,73 0,97 0,64 0,57 0,69 1,29 

Desvio-padrão 0,459 0,748 0,508 0,242 0,511 0,982 

Coeficiente de variação 0,63 0,77 0,79 0,42 0,74 0,76 

 

A Figura 16 destaca o gráfico dos valores médios e desvio padrão do NDWI, em que 

foi constatada pequena variação entre os valores médios das cenas analisadas, destacando–se 

154/2014 com o maior valor médio (0,02), além do maior desvio padrão com 0,26 (intervalo 

entre -0,11e 0,15). A menor média ficou com as cenas 199/2007, 132/2012 e 197/2013, 

contudo o menor desvio padrão ficou com a cena 174/2003 com 0,16 (intervalo entre -0,15 e 

0,01), a qual obteve um valor médio de -0,07. Esses valores baixíssimos são explicados pela 

escassez hídrica e pela alta evaporação e evapotranspiração da região pesquisada. 

As cartas temáticas do NDWI das datas 174/2003, 207/2005, 199/2007, 132/2012, 

197/2013 e 154/2014 da área investigada estão representadas na Figura 17, na qual se verificam 

os baixos índices de umidade, com predominância de valores iguais ou inferiores a zero (cor 

branca), em todas as cenas analisadas. Os valores negativos do NDWI são caracterizados por 

apresentar uma vegetação com grande quantidade de folhas e/ou galhos secos, pois esse índice é 

relacionado à quantidade de água por unidade de área na vegetação (GAO, 1996). 

Esses índices negativos são compatíveis com a pesquisa realizada por Leivas et al. 

(2013), na qual realizaram o monitoramento da seca de 2011 e 2012 a partir do NDWI e 

NDVI no Recôncavo Baiano. Albuquerque et al. (2014) também evidenciam grande 
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distribuição de valores negativos de NDWI no município de Sousa–PB, onde o valor 

médio foi de -0,16, condizente com o apresentado na área investigada. 

 

Figura 16 – Gráfico dos valores médios e desvio padrão do NDWI em 

174/2003, 207/2005, 199/2007, 132/2012, 197/2013 e 154/2014 

 

 

As áreas norte e nordeste apresentaram maior umidade, principalmente nas cenas 

207/2005 e 154/2014, as quais atingiram índices superiores a 0,14, com tons de azul escuro. 

Já a porção sul revelou os valores extremamente baixos de umidade, tonalidades de azul claro 

a branco. Essa configuração da umidade na bacia hidrográfica (norte mais úmido e sul mais 

seco) é constatada por meio das médias das precipitações das estações meteorológicas 

examinadas no capítulo II da presente tese.   

Destaca–se 154/2014 como a mais úmida e 132/2012 como a mais seca. Nesse último, 

observa–se a ocorrência de anomalias da precipitação em relação à média, classificando o 

período extremamente seco em toda a bacia hidrográfica do rio Pajeú (RIBEIRO; 

NÓBREGA; MOTA FILHO, 2015), bem como em grande parte de Pernambuco.  

Pode–se observar a correlação entre o NDVI e NDWI (Figuras 9 e 17, 

respectivamente), onde há a maior distribuição espacial de áreas com elevado índice de 

vegetação, também existe uma maior distribuição espacial de áreas com elevado índice de 

umidade; podendo assegurar que houve nas referidas áreas uma maior distribuição espacial da 

chuva. O mesmo ocorre com o inverso, ou seja, em zonas onde predominam a vegetação 

esparsa característica da região semiárida, a cobertura vegetal baixa apresenta índices baixos 

de umidade, consequentemente, ocorreu nessa área menores precipitações pluviométricas. 
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Figura 17 – Carta temática da distribuição espacial do NDWI nas datas 174/2003, 207/2005, 199/2007, 

132/2012, 197/2013 e 154/2014 

 
Elaboração: Eberson Pessoa Ribeiro. 

 



151 

 

A Tabela 9 apresenta a porcentagem de pixels em cada classe do NDWI. Pode–se 

observar que na classe < 0,0 apresenta a maior distribuição espacial de todas as cenas, isso 

por se tratar de um ambiente semiárido, destacando a data de 132/2012 com 90,7%, 

explicável por ser um ano de seca severa. Evidenciam–se as cenas 207/2005 e 154/2014 que 

apresentaram maiores intensidades no intervalo > 0,17 (9,4 e 16%, respectivamente), 

principalmente no norte e nordeste por serem áreas mais úmidas, além de expressivo valor 

médio (-0,17 e -0,13, respectivamente). O desvio padrão foi mais significativo em 174/2003 

(0,035) e o menor coeficiente de variação com o ano 132/2012 (-0,35) por apresentar 

rigorosa baixa umidade. 

 

Tabela 9 – Distribuição percentual das classes de NDWI na bacia hidrográfica do rio Pajeú para as datas em análise 

NDWI 174/2003 207/2005 199/2007 132/2012 197/2013 154/2014 

Classes  Distribuição percentual 

< 0,0 85,2 60,1 83,6 90,7 84,1 50,2 

0,01 – 0,04 5,8 8,8 4,5 5,1 5,5 8,5 

0,05 – 0,07 3,0 6,2 2,6 2,0 3,0 6,4 

0,08 – 0,10 2,1 5,8 2,1 1,0 2,2 6,5 

0,11 – 0,13 1,5 5,3 1,8 0,5 1,7 6,4 

0,14 – 0,16 1,1 4,4 1,5 0,3 1,3 6,0 

> 0,17 1,3 9,4 3,9 0,4 2,2 16,0 

Valor médio  -0,17 -0,17 -0,23 -0,20 -0,22 -0,13 

Desvio-padrão 0,035 0,065 0,074 0,071 0,046 0,046 

Coeficiente de variação -0,21 -0,40 -0,32 -0,35 -0,21 -0,34 

 

O gráfico dos valores médios e desvio padrão da temperatura de superfície (Figura 18) 

apresenta valores médios do satélite Terra/MOD (174/2003, 207/2005, 197/2013 e 154/2014) e 

Aqua/MYD (199/2007 e 132/2012). No primeiro satélite destacam–se 174/2003 com o maior 

valor médio (33,4ºC), 207/2005 com o menor valor médio (29,8ºC) e 154/2014 por possuiu maior 

amplitude com 8,3ºC (variação entre 28,9 e 37,2ºC), quando comparada com todas as outras 

imagens. No satélite Aqua/MYD a cena 132/2012 deteve o maior valor médio (42ºC) e 199/2007 

a segunda maior amplitude com 7,6ºC (variação entre 34,7 e 42,3ºC) de todas as outras cenas. 

A Figura 19 apresenta variação espacial da temperatura da superfície da bacia 

hidrográfica para os momentos estudados. Observa–se que as áreas na cor amarela são de 

temperaturas intermediárias (33 – 34ºC), levando em consideração a média de 33,5ºC; as 

temperaturas mais amenas (< 32ºC) nas tonalidades da cor verde, em destaque a carta 

207/2005, a qual deteve a maior cobertura nessas temperaturas e a de 174/2003 por apresentar 
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a menor temperatura com 17,9 ºC; e as temperaturas mais elevadas (> 35ºC) na cor laranja e 

nas tonalidades do vermelho, com ênfase a cena 132/2012, que atingiu picos de 50,7ºC.  

As cenas 174/2003, 197/2013 e 154/2014 revelaram elevadas amplitudes térmicas. 

Amplitudes intensificadas pela baixa quantidade de umidade atmosférica, pelo sistema de 

circulação do ar e, principalmente, pelo uso e cobertura do solo. Percebe–se que nos anos de 

2007 e 2012 a seca severa e o horário da passagem do satélite contribuíram na 

homogeneização dos valores. 

 

Figura 18 – Gráfico dos valores médios e desvio padrão da temperatura da 

superfície em 174/2003, 207/2005, 199/2007, 132/2012, 197/2013 e 154/2014 

 

 

A diferença de temperatura da superfície se dá pela função das propriedades físico–

químicas dos corpos. De modo geral, o comportamento térmico diferenciado da superfície 

pode ser influenciado pela quantidade de radiação solar global incidente, pela temperatura do 

ar, pela distribuição da cobertura vegetal, pelo regime de precipitação, pelas condições 

hídricas e pelas mudanças no ambiente pelas intervenções antrópicas (CUNHA et al., 2012; 

BEZERRA et al., 2014; SANTOS et al., 2014).  

Assim, ressalta–se que em 199/2007 e 132/2012 as temperaturas apresentaram–se 

com valores superiores às outras datas analisadas, isso porque essas cenas são do satélite 

Aqua/MYD, o qual tem seu horário de passagem às 13:18 horas. Conforme Moreira (2009) 

entre as 12 e 14 horas ocorrem os maiores picos de temperaturas na superfície. Enquanto as 

cenas 174/2003, 207/2005, 197/2013 e 154/2014 são produtos do satélite Terra/MOD, o qual 

tem horário de passagem às 10:36 horas. 
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Figura 19 – Carta temática da distribuição espacial das temperaturas da superfície nas datas 174/2003, 

207/2005, 199/2007, 132/2012, 197/2013 e 154/2014 

 
Elaboração: Eberson Pessoa Ribeiro. 
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Nas cartas observa–se que há uma diminuição das temperaturas da superfície de 174/2003 

para 207/2005, enquanto que de 197/2013 para 154/2014 as diferenças ficam mais discrepantes, 

isto é, onde as temperaturas são altas (> 35ºC) e baixas (< 32ºC) em 197/2013, elas ficam mais 

intensas e com maior distribuição espacial em154/2014, principalmente na porção sul e nordeste 

da área analisada. Nas cenas 199/2007 e 132/2012 as temperaturas superiores a 37ºC incidem em 

quase toda a bacia hidrográfica, contudo se pode observar a influência da cobertura vegetal na 

diminuição das temperaturas em alguns espaços da cena 199/2007, principalmente nas áreas com 

maiores altitudes 

Com a análise das imagens foi possível verificar que as áreas com vegetação rasteira 

e solos expostos apresentam temperaturas mais elevadas que áreas com considerável 

cobertura vegetal, por exemplo, as cenas 207/2005 e 154/2014 das Figuras 9 e 19, 

constatações também verificadas nos estudos de Cunha et al. (2012), Giongo; Vettorazzi 

(2014), Santos et al. (2014), Santos; Santos; Bezerra (2014). Identificou–se com as cartas da 

temperatura da superfície que o extremo sul da bacia hidrográfica do rio Pajeú é mais quente 

que a área nordeste, fato também observado por Matos; Candeias; Tavares Júnior (2013). 

Dessa forma, pode–se afirmar que a maior presença de vegetação contribui para minimizar a 

temperatura e conservar a umidade do solo.  

No tocante à distribuição percentual de pixels em cada classe da temperatura da 

superfície no período estudado (Tabela 10), foi constatado que a faixa > 39ºC obteve a maior 

distribuição espacial. Contudo, destaca–se que essa distribuição foi influenciada pelas cenas 

199/2007 (52,8%) e 132/2012 (85,8%) do satélite Aqua/MYD, horário de passagem às 13:18 

horas, detendo valores médios de 38,6 e 42ºC, respectivamente.  

 

Tabela 10 – Distribuição percentual das classes da temperatura da superfície na bacia hidrográfica do rio Pajeú 

para as datas em análise 

Temperatura (ºC) 174/2003 207/2005 199/2007 132/2012 197/2013 154/2014 

Classes  Distribuição percentual 

< 28 6,2 40,0 1,7 0,3 8,1 17,8 

29 – 30 10,6 22,2 2,8 0,2 17,6 19,1 

31 – 32 20,6 18,4 4,5 0,2 27,4 15,7 

33 – 34 31,8 11,0 7,6 0,4 24,9 12,1 

35 – 36 25,7 5,5 12,3 3,0 16,8 10,9 

37 – 38 4,8 2,4 18,3 10,3 4,7 12,6 

> 39 0,3 0,5 52,8 85,6 0,5 11,8 

Valor médio 33,4 29,8 38,6 42,0 32,7 33,2 

Desvio-padrão 2,720 3,753 3,801 2,936 2,679 4,156 

Coeficiente de variação  0,08 0,13 0,10 0,07 0,08 0,13 
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Ao considerar apenas os produtos do satélite Terra/MOD (174/2003, 207/2005, 197/2013 e 

154/2014), o horário de passagem às 10:36 horas, a classe que se destacou com a maior distribuição 

de pixels foi a de 31 – 32ºC, sendo o de maior representatividade a cena 207/2005 com 40% no 

intervalo < 28ºC. Nesses produtos o maior valor médio foi de 33,4ºC (174/2003). O desvio padrão 

mais expressivo foi na data 154/2014 com 4,156. O coeficiente de variação ficou com a máxima nas 

cenas 207/2005 e 154/2014 com 0,13; enquanto a menor variação em 132/2012 por apresentar 

temperaturas acima de 39ºC em quase toda a bacia hidrográfica (Tabela 10).  
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5 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

 

Os resultados encontrados com os parâmetros biofisicos, utilizando alguns 

componentes do algoritmo SEBAL e produtos MODIS – Terra e Aqua, na presente pesquisa, 

possibilitaram conclusões acerca das condições ambientais da bacia hidrográfica do rio Pajeú. 

 Assim, pode–se afirmar que a distribuição da precipitação diminui da região norte–

nordeste em direção ao centro–sul da mencionada bacia hidrográfica. O albedo de superfície 

mostra forte correlação com a cobertura do solo, apresentando os maiores valores nas áreas 

com solo exposto e menores nas feições com cobertura vegetal. 

Nas imagens examinadas, o NDVI expôs a adaptação natural da Caatinga com o alto 

potencial de recomposição e desenvolvimento de biomassa em condições favoráveis de 

precipitação. Contudo, o EVI revelou–se mais adequado do que o NDVI no estudo da 

Caatinga na área estudada, pois minimiza os efeitos atmosféricos e de solo, representando 

melhor a resposta espectral da vegetação.  

Os índices de vegetação (NDVI, EVI, SAVI e IAF) apresentaram harmonia na 

distribuição espacial das áreas com solo exposto, vegetação esparsa, Caatinga hiperxerófila, 

Caatinga hipoxerófila e vegetação serrana. Com relação aos valores negativos de NDWI deve–

se a caracterização de uma vegetação com grande quantidade de folhas e/ou galhos secos, além 

da escassez hídrica pela alta evaporação e evapotranspiração da região pesquisada. 

A distribuição espacial da cobertura vegetal influencia na representação da temperatura 

da superfície, pois se constatou que as áreas com vegetação rasteira e solos expostos apresentam 

temperaturas mais elevadas que áreas com cobertura vegetal robusta, contudo essas áreas com 

maior biomassa estão relacionadas com as maiores altitudes. 

Os parâmetros biofisicos analisados permitiram inferir que a porção centro–sul da 

bacia hidrográfica do rio Pajeú apresenta território considerável de solos expostos com 

indicação de elevado grau de susceptibilidade à erosão, principalmente na foz do rio Pajeú. 

Conclui–se também que os parâmetros biofísicos avaliados pelo algoritmo SEBAL são 

eficazes e eficientes na compreensão da dinâmica dos padrões espaciais, temporais e 

espectrais de ambientes semiáridos como o do sertão nordestino. 

Diante do exposto, recomenda–se a continuidade da avaliação desses parâmetros 

biofísicos, bem como a utilização de outras variáveis, por exemplo, saldo de radiação, fluxos 

de calor e evapotranspiração diária, com o emprego de outros algoritmos e produtos para 

confrontação. Além do monitoramento da dinâmica do uso e ocupação do solo na referida 

bacia hidrográfica através de sensoriamento remoto orbital. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO GERAL 

 

A desertificação como um processo de mudança ambiental em escala global é 

reconhecido por parte da comunidade internacional e emana como um desafio crucial, uma vez 

que tal processo juntamente com a degradação “incidem sobre 33% da superfície da terra, onde 

vivem cerca de 2,6 bilhões de pessoas (42% da população total)” (BRASIL, 2005, p. 4), 

principalmente para os países em desenvolvimento da África, Ásia e América Latina. No Brasil 

somente as Áreas Susceptíveis à Desertificação (ASDs) possuem uma extensão territorial de 

1.338,076 km
2
, dos quais 21.379,45 km

2
 estão nos Núcleos de Desertificação e destes 8.573 

km
2
 no Núcleo de Desertificação de Cabrobó, compreendendo os municípios de Belém do São 

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

Conforme a Convenção das Nações Unidas para o Combate à Desertificação 

(UNCCD) o processo de desertificação consiste em um aumento gradativo da “degradação 

das terras em zonas áridas, semiáridas e subúmidas secas, resultantes de vários fatores, 

incluindo as variações climáticas e as atividades humanas” (SAMPAIO et al., 2003, p. 7). 

Essa designação foi ratificada pelo Brasil como signatário da UNCCD, que ocorreu em 

Nairóbi no Quênia no ano de 1977. O termo desertificação foi empregado pela primeira vez 

em 1949 pelo engenheiro florestal francês André Aubreville para indicar áreas em vias de 

degradação, em virtude da ação antrópica, com fisionomia semelhante a um deserto em 

expansão, em função da erosão dos solos devido ao desmatamento e ao agravamento do 

déficit hídrico determinado pela maior exposição dos solos à ação dos ventos secos e à 

radiação solar (CONTI, 2005; SOARES; MOTA FILHO; NÓBREGA, 2011). 

Vasconcelos Sobrinho (2002) concorda ao afirmar que a desertificação é um 

processo de degradação progressiva dos recursos naturais, resultado de condições 

climáticas e pedológicas e/ou ações humanas, levando a destruição do ecossistema 

primário, redução da produtividade e perda da capacidade de autorrecuperação do solo. De 

acordo com Sampaio et al. (2003, p. 17–18) “a desertificação é um processo cumulativo 

de deterioração nas condições ambientais que num estádio mais avançado afeta também as 

condições econômicas e sociais”, tornando–se mais grave quando o fenômeno torna–se 

um ciclo vicioso. Ressalte–se que a desertificação é dinâmica e não unidirecional, pois 

pode começar com o agravamento nas condições econômicas ou sociais e estas levarem à 

degradação ambiental.  

Pioneiro nos estudos de desertificação no Nordeste do Brasil (NEB), Vasconcelos 

Sobrinho (1982, 2002) proporcionou grande contribuição ao identificar causas principais 
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desse processo, bem como suas consequências e possíveis metodologias de contenção, 

discutindo os indicadores biofísicos e socioeconômicos. Tais indicadores se fizeram 

necessários para detectar a degradação nas condições ambientais, econômicas e sociais.  

A metodologia de indicadores formulada pelo Instituto Desert serviu de alicerce na 

tentativa de hierarquizar os níveis de gravidade dos processos de desertificação no NEB. Para 

tal foram utilizados 19 indicadores para representar os componentes físicos, biológicos, 

sociais e econômicos, com uma matriz de simples presença ou ausência e não considerando os 

diferentes graus de relevância de cada um dos indicadores. O emprego da Matriz de 

Indicadores proporcionou a classificação das Áreas Susceptíveis à Desertificação (ASDs) em 

Moderada (entre 6 e 10 indicadores), Grave (entre 11 e 14 indicadores) e Muito Grave 

(apresentam pelo menos 15 dos 19 indicadores) (MATALLO JR., 2001). 

As ASDs foram divididas pelo Programa de Ação Nacional de Combate à 

Desertificação e Mitigação dos Efeitos da Seca – PAN–Brasil nas seguintes categorias: 

Áreas Semiáridas, Áreas Subúmidas Secas e Áreas do Entorno. A partir dos estudos 

realizados pelo Instituto Desert para a Conferência Internacional e Seminário Latino-

Americano da Desertificação (CONSLAD) em 1994, o Mistério do Meio Ambiente 

(MMA) elaborou o Mapa das Áreas Susceptíveis à Desertificação e Áreas Afetadas por 

Processos de Desertificação (Figura 1), estas com as ocorrências classificadas em 

moderada, grave, muito grave, e núcleo de desertificação (BRASIL, 2005; 2007; 

PERNAMBUCO, 2009). Essas divisões são necessárias por causa do contexto histórico–

geográfico do NEB ser bastante heterogêneo, bem como a complexidade do dinamismo do 

processo de desertificação na região. 

De acordo com o mapeamento das áreas afetadas pelo processo de desertificação 

ordenado pelo MMA, a área analisada no presente estudo possui duas classificações: uma 

grave, localizada na microrregião do Sertão do Pajeú; e a outra é o Núcleo de Desertificação 

de Cabrobó, na microrregião do Sertão de Itaparica (Figura 2). Assim, essa pesquisa 

procurou contribuir com as discussões sobre as mudanças ambientais com vistas ao 

processo de desertificação na bacia hidrográfica do rio Pajeú através da investigação de 

alguns indicadores climáticos e biológicos propostos por Vasconcelos Sobrinho (1978).  

Compreende–se que o estudo da desertificação em toda sua plenitude é bastante 

complexo e requer uma equipe multidisciplinar especializada para a realização de um 

trabalho de campo minuncioso para a confecção de dados primários e por um longo período, 

pois “a desertificação é um processo que ocorre durante lapsos de tempo relativamente 

grandes (10 ou mais anos)” (MATALLO JR., 2001, p. 29). 



166 

 

Figura 1 – Áreas susceptíveis à desertificação e áreas afetadas por processos de desertificação 

 
Fonte: Brasil (2007, p.27). 
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Figura 2 – Áreas afetadas por processos de desertificação na bacia hidrográfica do rio Pajeú 

 

Fonte: Adaptado de Brasil (2007, p.27). 

 

Portanto, este trabalho foi realizado por meio da observação sistemática, técnica 

estratégica imprescindível na investigação científica, além de conceber a coleta de dados 

(RIBEIRO, 2011). Essa técnica possibilitou conhecer a área estudada como também validar 

os resultados encontrados nos capítulos anteriores, auxiliando a comprovação de tais 

resultados e a eliminação de preceitos pré–estabelecidos.  

Com quase 2.500 quilômetros percorridos, foram avaliadas 57 áreas em 19 

municípios, cuja escolha se deu em virtude dos índices avaliados para as referidas áreas. A 

configuração espacial das localidades investigadas e algumas paisagens que as configuram 

estão representadas na Figura 3; e a localização de cada ponto pesquisado com suas 

respectivas coordenadas geográficas e altitudes, para o monitoramento de trabalhos 

posteriores, estão descritas na Tabela 1. 
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Figura 3 – Configuração espacial das áreas investigadas e algumas paisagens encontradas na bacia hidrográfica do rio Pajeú 

 
Elaboração: Eberson Pessoa Ribeiro. 
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Tabela 1 – Localização das áreas investigadas na bacia hidrográfica do rio Pajeú  

Microrregião Municípios Pontos Latitude Longitude Altitude (m) 

Sertão do Pajeú 

Itapetim 

1 7º24'14.0''S 37º06'54.2''W 667 

2 7º27'03.3''S 37º08'11.7''W 644 

3 7º26'15.9''S 37º04'20.6''W 640 

São José do Egito 
4 7º30'47.9''S 37º16'48.4''W 618 

5 7º34'27.9''S 37º14'41.7''W 593 

Tuparetama 
6 7º38'17.3''S 37º20'42.6''W 595 

7 7º41'09.9''S 37º19'49.9''W 651 

Tabira 

8 7º32'38.7''S 37º31'35.9''W 596 

9 7º30'49.3''S 37º31'55.0''W 691 

10 7º30'39.2''S 37º31'45.9''W 738 

11 7º37'38.1''S 37º31'59.1''W 588 

Solidão 12 7º35'53.1''S 37º40'07.3''W 607 

Afogados da Ingazeira 

13 7º46'21.6''S 37º31'59.6''W 564 

14 7º41'30.5''S 37º35'29.6''W 580 

15 7º41'57.0''S 37º39'41.4''W 610 

16 7º44'14.4''S 37º40'30.2''W 525 

Iguaraci 

17 7º47'55.8''S 37º30'31.6''W 578 

18 7º47'09.5''S 37º29'46.6''W 548 

19 7º50'06.6''S 37º26'48.0''W 578 

20 7º47'44.2''S 37º21'54.4''W 592 

21 7º53'07.7''S 37º22'29.0''W 644 

22 7º54'57.9''S 37º29'54.9''W 601 

Carnaíba 23 7º46'29.6''S 37º44'55.4''W 523 

Quixaba 24 7º42'53.4''S 37º52'29.0''W 708 

Flores 

25 7º55'00.7''S 37º57'58.6''W 512 

26 8º00'19.3''S 37º53'33.0''W 540 

27 7º59'30.8''S 37º51'08.1''W 556 

28 7º56'21.2''S 37º54'39.9''W 522 

29 8º01'53.4''S 37º58'04.3''W 531 

Triunfo 
30 7º51'08.0''S 38º04'06.8''W 842 

31 7º52'26.3''S 38º03'14.8''W 548 

Serra Talhada 

32 7º54'45.0''S 38º23'23.9''W 457 

33 8º03'37.4''S 38º19'17.3''W 472 

34 8º07'31.6''S 38º24'03.2''W 447 

35 8º03'12.6''S 38º07'29.3''W 493 

Sertão do Moxotó Betânia 
36 8º07'44.0''S 37º54'21.9''W 553 

37 8º13'25.3''S 38º00'50.0''W 481 

Sertão de Salgueiro 

São José do Belmonte 

38 7º56'45.7''S 38º38'30.8''W 467 

39 7º56'26.8''S 38º43'21.7''W 520 

40 7º59'45.8''S 38º39'54.2''W 523 

Mirandiba 

41 8º06'19.3''S 38º43'37.3''W 463 

42 8º07'53.2''S 38º45'22.6''W 504 

43 8º10'40.3''S 38º44'13.5''W 551 

Sertão de Itaparica 

Carnaubeira da Penha 

44 8º20'42.0''S 38º44'37.2''W 460 

45 8º19'38.4''S 38º45'44.1''W 486 

46 8º18'28.4''S 38º43'43.8''W 462 

47 8º37'02.7''S 38º37'30.9''W 340 

48 8º37'08.7''S 38º38'20.2''W 354 

Floresta 

49 8º35'56.9''S 38º31'47.8''W 358 

50 8º36'22.4''S 38º32'54.4''W 360 

51 8º39'33.8''S 38º32'56.1''W 345 

52 8º34'15.8''S 38º17'05.9''W 361 

53 8º35'23.4''S 38º23'11.3''W 359 

Belém do São Francisco 54 8º37'34.7''S 38º40'56.6''W 370 

Itacuruba 

55 8º41'57.2''S 38º43'43.1''W 347 

56 8º43'53.9''S 38º40'44.3''W 322 

57 8º43'32.4''S 38º42'38.9''W 340 
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  Para a apresentação dos resultados e discussão exposta no trabalho, com os 

parâmetros estudados (Figura 4), assumiram–se como base as áreas afetadas pelo processo 

de desertificação na referida bacia hidrográfica, segundo a classificação adotada pelo 

MMA (Figura 2). 

Na microrregião do Sertão do Pajeú, classificada como área gravemente afetada 

pelo processo de desertificação, a severidade dos aspectos hidroclimatológicos é 

amenizada pela altitude, exposição do relevo a exposição solar e comportamentos dos 

sistemas meteorológicos. Nas serras e brejos de altitude como Triunfo pode chegar a 

altitudes superiores a 800 metros (Tabela 1). Nessa microrregião, além do fator altitude, 

que ameniza as temperaturas do ar, a atuação da Zona de Convergência Intertropical 

(ZCIT) faz com que a pluviosidade seja mais elevada, proporcionando menores 

deficiências hídricas, consequentemente, menores severidades no índice de aridez, além 

de uma biomassa mais pujante, como se pode observar nos índices de vegetação (NDVI, 

EVI, SAVI, IAF) da Figura 4. 

Nas áreas investigadas do Sertão do Pajeú detectou–se de antemão a paisagem 

homogênea da vegetação acinzentada (Figura 5a), evidenciando o longo período de seca, 

além da presença constante de solos arenosos (Figura 5b) e pedregosos (Figura 5c), com 

destaque aos matacões no município de Itapetim (Figura 5d). As atividades econômicas 

presenciadas foram basicamente a agropecuária de subsistência; o extrativismo vegetal, 

para a produção de lenha e carvão; e o extrativismo mineral, areia e argila para a 

construção civil. Não foi encontrado nenhum tipo de prática de conservação ou 

recuperação de solo, contudo as áreas degradadas eram de pequenas proporções e pontuais 

(Figura 5e), basicamente áreas que foram de manejo agropecuário, com o uso, 

provavelmente, recorrente da prática de queimada (Figura 5f).   

Em contrapartida, no território da microrregião do Sertão de Itaparica situada no 

núcleo de desertificação de Cabrobó, a baixa altitude das depressões interplanálticas 

auxiliada pelo afastamento do eixo de penetração meridional da ZCIT fazem com que os 

aspectos hidroclimatológicos sejam mais severos (temperatura do ar mais elevada e 

precipitação mais escassa e muito mal distribuída), tornando o equilíbrio ecológico mais 

frágil. Nos municípios que compõe o Sertão de Itaparica (Belém do São Francisco, 

Carnaubeira da Penha, Floresta e Itacuruba) os déficits hídricos, bem como o índice de 

aridez são mais elevados, remontando uma vegetação rasteira amplamente espaçada, com 

presença de solo exposto (Figura 4).  
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Figura 4 – Configurações espaciais dos parâmetros analisados e a localização das áreas investigadas na bacia hidrográfica do rio Pajeú  

 
Elaboração: Eberson Pessoa Ribeiro. 
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Figura 5 – Paisagens do Sertão do Pajeú 

 
Legenda: a = Caatinga (Ponto 14); b = Solo arenoso (Ponto 1); c = Solo pedregoso (Ponto 25); d = Matacões 

(Ponto 2); e = Área degradada (Ponto 1); e f = Prática de queimada (Ponto 18). 

Fonte: Eberson Pessoa Ribeiro (2015). 

 

De fato, na área considerada como Núcleo de Desertificação constataram–se uma 

vegetação mais rasteira, rala e espaçada (Figura 6), além da maior frequência de solos expostos 

(Figura 7), destacando–se espaços salinizados (Figura 8), principalmente no município de Belém 

do São Francisco. Compreende–se que a salinização é um processo natural de formação de solos 

em climas semiáridos, além de um elemento superficial comum aos ambientes de aridez extrema, 

sendo uma preocupação em perímetros irrigados. 

 Essa configuração ambiental torna os sinais de degradação nessas áreas bem mais evidentes 

(Figura 9). Além do cenário ambiental já mencionado, as práticas agropecuárias de subsistência, a 

agricultura irrigada, a caprinocultura, a extração vegetal e mineral e a ausência de prática de 

conservação de solo tornam esse espaço mais susceptível à erosão e sem reposição hídrica. 

Perante o exposto, comprovou–se a variação da fisionomia da paisagem detectada pelos 

índices aferidos, em que se constataram as gradações de sombreamento resultantes de uma menor 

a 

c 

b 

d 

e f 
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densidade de plantas em direção à foz do rio Pajeú, como também a predominância da Caatinga 

hiperxerófila de extrato superior (arbóreo–arbustiva) no norte–nordeste e extrato inferior, 

sobressaindo cactáceas e bromeliáceas, no centro–sul da bacia hidrográfica (Figura 10). 

 

Figura 6 – Vegetação típica do Núcleo de Desertificação de Cabrobó 

 
Legenda: a = Carnaubeira da Penha (Ponto 48); b = Floresta (Ponto 49); c = Belém do São Francisco (Ponto 54); e 

d = Itacuruba (Ponto 57). 

Fonte: Eberson Pessoa Ribeiro (2015). 

 

Figura 7 – Solos expostos no Núcleo de Desertificação de Cabrobó 

   

  
Legenda: a = Carnaubeira da Penha (Ponto 45); b = Floresta (Ponto 50); c = Belém do São Francisco (Ponto 54); e 

d = Itacuruba (Ponto 55). 

Fonte: Eberson Pessoa Ribeiro (2015). 
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Figura 8 – Solo salinizado em Belém do São Francisco 

 
Fonte: Eberson Pessoa Ribeiro (2015). 

 

Figura 9 – Áreas degradadas no Núcleo de Desertificação de Cabrobó 

  

  
Legenda: a = Carnaubeira da Penha (Ponto 45); b = Floresta (Ponto 51); c = Belém do São Francisco (Ponto 54); e 

d = Itacuruba (Ponto 55). 

Fonte: Eberson Pessoa Ribeiro (2015). 

 

Figura 10 – Variação da fisionomia da paisagem entre as microrregiões do Pajeú e Itaparica 

 

Legenda: a = Extrato superior (Iguaraci, ponto 18); b = Extrato inferior (Floresta, ponto 50). 

Fonte: Eberson Pessoa Ribeiro (2015). 
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Entretanto, compreende–se que na área os aspectos fisiográficos por si só não 

determinam as causas do processo de desertificação. O aumento da susceptibilidade à 

erosão da referida bacia tem como causas principais a expansão e intensificação de uso 

agrícola sobre terras secas, utilizando técnicas de irrigação mal dimensionadas, além de não 

respeitar a sua capacidade de suporte; desmatamento, principalmente de encostas, nascentes 

e áreas de solo incipiente; o sobrepastoreio e queimadas periódicas e sistematicamente 

desassociadas à utilização de técnicas de manejo ou controle. Aliada a esses fatores está a 

falta de políticas públicas de uso da terra e de ajustes das atividades antrópicas aos eventos 

de secas extremas. 

Entende–se também que a degradação crescente da cobertura vegetal e a exposição 

de solo são indicadores do início do processo de desertificação. Contudo, concordando 

com Sampaio et al. (2003, p. 56), reconhece–se que “a ausência de cobertura vegetal, 

isoladamente, não representa uma degradação real da terra, embora seja um forte 

indicador de propensão”. Na bacia hidrográfica examinada, sobretudo, no núcleo de 

desertificação (Sertão de Itaparica), onde a vegetação é mais rala e espaçada do que a do 

Sertão do Pajeú, não há grandes vazios vegetacionais, mas sim manchas quase desnudas, 

as quais ocorrem devido aos fenômenos físicos da região, não podendo ser caracterizados 

como desertificação antrópica; exceto nas áreas com aumento da susceptibilidade a 

desertificação devido à atividade antrópica ser mais intensa (ocupação e uso da terra).  

As manchas quase desnudas também foram identificadas por Vasconcelos Sobrinho 

(1982) nos municípios de Cabrobó e Floresta, mesmo em terras aparentemente nunca 

cultivadas. O autor argumenta que tais manchas ocorrem por causa dos condicionantes 

edáficos e climáticos e que quando sujeito a atuações humanas apresentariam resultados 

visíveis de degradação. Apesar das manchas de degradação representarem indicações claras 

de áreas potencialmente em processo de desertificação, não se pode afirmar que está 

ocorrendo tal processo. Isso porque à medida que cessa a atividade sobre a terra cultivada, a 

vegetação típica volta a ocupar o terreno devido a sua extraordinária resiliência (Figura 11), 

sendo passível de regeneração da área em poucos anos. Com a recomposição da biomassa 

os teores de matéria orgânica seriam gradativamente incorporados ao solo e a ciclagem de 

nutrientes retomaria o seu processo normal. 

As análises das imagens de satélite, capítulo III, por meio dos índices vegetacionais 

(NDVI, EVI, SAVI e IAF) permitiram identificar essa rápida regeneração da vegetação em 

grande parte da bacia hidrográfica no período de 1 a 2 anos (imagens 197/2013 a 154/2014 e 

174/2003 a 207/2005, respectivamente), basicamente pela ocorrência de eventos chuvosos 
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com magnitudes que possibilitaram condições favoráveis para recuperação e 

desenvolvimento de biomassa da Caatinga. É saliente a percepção da diminuição da 

cobertura vegetal no sentido da foz do rio Pajeú, tanto pelas imagens quanto nas 

observações no trabalho de campo, como se pode observar nas figuras anteriores. 

 

Figura 11 – Resiliência da Caatinga 

 
Legenda: a = Serra Talhada em 13/12/2015 (ponto 32); b = Serra Talhada em 31/01/2016 (ponto 32). 

Fonte: Eberson Pessoa Ribeiro (2015; 2016). 

 

Como é notório, área sem cobertura vegetal está sujeita à erosão, e esta é a 

degradação do solo mais irreversível, sendo um dos principais aspectos da desertificação. 

Apesar disso, a erosão efetiva depende de outros fatores como a topografia do terreno, a 

erodibilidade do solo, a erosividade das chuvas, do tipo de manejo agrícola e da presença ou 

não de práticas de conservação do solo, além da cobertura vegetal. Outro indicador físico de 

degradação é a salinização, a qual se dá, sobretudo, pelo cultivo continuado de perímetros 

irrigados sem condições adequadas de drenagem, formando crostas de sal na superfície do 

solo que ocasionam nitidamente a diminuição de sua capacidade produtiva.  

 A salinização, a redução da cobertura vegetal, a erosão e perda de fertilidade do solo, 

além de mudança nos padrões de chuva e das variações da disponibilidade hídrica 

(analisados no primeiro e segundo capítulos, respectivamente) podem ser consideradas 

como indicadores de mudanças ambientais. Não obstante, desde os primeiros estudos sobre 

desertificação e as mudanças que esse processo ocasiona no ambiente, o grande obstáculo, 

segundo Matallo Jr. (2001) é desenvolver e aprimorar metodologia específica sobre o 

assunto, a fim de tornar os indicadores mais eficientes, práticos e precisos. 

 Destaca–se também que os municípios de Betânia, Custódia, Mirandiba e São José 

do Belmonte (Figura 2) apresentam características geoambientais similares ao Sertão do 

Pajeú com áreas afetadas gravemente por processos de desertificação.  

a b 
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CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES GERAIS 

 

Os resultados encontrados nesta pesquisa com o auxílio da percepção apreendida 

no trabalhado de campo possibilitaram conclusões gerais acerca das mudanças ambientais 

com vistas aos processos de desertificação na bacia hidrográfica do rio Pajeú.  

Primeiramente, depreendeu–se que em toda a bacia hidrográfica do rio Pajeú há 

predisposição à desertificação devido às condições climáticas e edáficas, sendo o Sertão de 

Itaparica (classificado como Núcleo de Desertificação) mais susceptível ao processo de 

desertificação do que o Sertão do Pajeú (classificado como Situação Grave). No entanto, a 

mesma só apresenta manchas concentradas de degradação ambiental, nas quais a ação 

antrópica se fez mais intensa.  

A pujança da cobertura vegetal em todo território da bacia hidrográfica está 

condicionada, principalmente, à variabilidade da precipitação, exceto nas áreas de agricultura 

irrigada. Algumas áreas degradadas apresentam condições remotamente de recuperação da 

biomassa, por conseguinte, de sua capacidade produtiva. 

Nas localidades onde se encontraram inadequação ou ausência de práticas apropriadas 

de ocupação e uso da terra, apresentaram–se como possíveis consequências o declínio da 

qualidade ambiental com a perda de biodiversidade e da capacidade produtiva, o 

empobrecimento da população local e, consequentemente, aumento de processos migratórios, 

elevando o risco social. Assim, é mister urgentes políticas públicas que integrem as práticas 

agropecuárias com a manutenção do equilíbrio ambiental por parte das esferas 

governamentais, além da adoção de medidas de intervenção das áreas degradadas.  

 Diante de tais conclusões recomenda–se avaliar o Potencial Natural de Erosão - PNE 

(erosividade da chuva (fator R), erodibilidade do solo (fator K) e o fator topográfico, 

envolvendo a declividade (fator S) e a extensão da vertente (fator L)), bem como estimar as 

perdas de solos da mencionada bacia hidrográfica pela Equação Universal de Perdas de Solo 

(EUPS), ou por outras técnicas de obtenção desses dados. 

 Sugere–se avaliar e espacializar o risco à desertificação pelos processos biofísicos 

como o albedo (A), a temperatura da superfície (T), a emissividade (E), o fluxo de calor no 

solo (G), o NDVI (N) e o PNE, através da seguinte equação: R= (A + E + T + N + G) x PNE. 

Além de projetar cenários futuros de mudanças climáticas globais e desertificação na bacia 

hidrográfica do rio Pajeú através dos cenários A2 e B1 do Painel Intergovernamental sobre 

Mudanças Climáticas (IPCC), utilizando o modelo de simulação de mudanças climáticas 

Providing REgional Climates for Impacts Studies – PRECIS. 
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