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RESUMO 
 

Este estudo teve por objetivo analisar os impactos na degradação ambiental dos solos 

causados pelas mudanças no clima a partir do acoplamento entre dados da previsão 

climática, modelos de erosão, e técnicas de Sensoriamento Remoto e Sistemas de 

Informação Geográfica. O estudo foi realizado na Bacia do Rio Tapacurá, localizada no 

Estado de Pernambuco, Nordeste do Brasil. A Bacia do Rio Tapacurá é uma das mais 

importantes para o gerenciamento dos recursos hídricos da Região Metropolitana do 

Recife. Foram utilizados dados diários observados de precipitação de dez postos do 

período de 1970 a 2000. Os dados foram utilizados para analisar a variabilidade espacial e 

temporal da precipitação na bacia e sua influência nas perdas de solo. Para a análise da 

degradação dos solos foram aplicados dois modelos de erosão: (a) USLE – Equação 

Universal de Perda de Solo, e (b) EPM – Modelo de Potencial de Erosão. O desempenho 

de cada um dos modelos foi analisado calculando a produção de sedimentos estimada a 

partir da concentração de sedimentos em suspensão na bacia. A modelagem da previsão 

hidrossedimentológica na Bacia do Rio Tapacurá foi realizada a partir do acoplamento de 

dados de previsão de precipitação gerados pelo um modelo de circulação regional ETA nos 

modelos de erosão. O trabalho mostrou que a Bacia do Rio Tapacurá apresentou grande 

variabilidade espacial e temporal da precipitação. Embora não tenha ocorrido aumento da 

precipitação para o período de 1970 a 2009, houve uma diminuição da precipitação da 

ordem 20% no primeiro período de 1970 a 2000 e um aumento para o período de 2000 a 

2009. As aplicações dos modelos USLE e EPM mostraram resultados satisfatórios na 

comparação entre a produção de sedimentos observada e a estimada. As simulações dos 

cenários do uso do solo otimista e pessimista com os dados de precipitação prevista 

corrigida do modelo ETA mostraram a susceptibilidade à erosão dos solos na Bacia do Rio 

Tapacurá para o período de 2070 a 2100. 

 

 

Palavras-Chaves: variabilidade da precipitação; erosão; SIG; mudanças climáticas. 
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ABSTRACT 

 

The objective of the present study is to analyze the impacts on soil environmental 

degradation caused by climate changes from the coupling between climate forecast data, 

models of erosion, and remote sensing and Geographic Information Systems techniques. 

The study was conducted in Tapacurá River Basin, located in Pernambuco State, 

Northeastern Brazil. The Tapacurá River Basin is one of the planning units for water 

resources management in Recife Metropolitan Region. Monthly rainfall data from 1970–

2000 of 10 rain gauges were used, and the monthly rainfall erosivity of each station was 

computed for the studied years. The study aimed also to evaluate the spatial-temporal 

variability of rainfall within the period 1970–2000 and its influence on soil loss. In order to 

analyze the land degradation of soil, two erosion models to estimate soil losses were 

applied: (a) USLE - Universal Soil Loss Equation, and (b) EPM - Erosion Potential Model. 

The performance of each model was analyzed using concentration of suspended sediments 

data. The erosion modeling prediction for Tapacurá River Basin was performed through 

the coupling of forecasted rainfall data generated by the integration of an atmospheric 

regional circulation model (ETA) and the erosion simulation models. The study showed 

that the Tapacurá River Basin presented a precipitation spatial and temporal great 

variation. Although, there was not an increase of precipitation for the period 1970–2009, 

there was a decrease in an order of 20% during the first period 1970–2000 and an increase 

for the period 2000–2009. The applications of the USLE and EPM models showed 

satisfactory results in comparison with observed sediment yield. The simulations of the 

optimistic and pessimistic future scenarios showed susceptibility to soil erosion in the 

Tapacurá River Basin for the period 2070–2100. 

 

Keywords: rainfall variability; soil erosion; GIS; climate changes. 
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1. INTRODUÇÃO 
 
 
1.1. Contextualização 
 
 

A degradação dos solos é um dos problemas ambientais mais importantes em todo 

mundo. Um dos fatores utilizados para se estudar a degradação ambiental é a erosão dos 

solos (Strunk, 2003; Shrestha et al., 2004). Estudos relacionados aos problemas da erosão 

dos solos têm sido realizados nos últimos anos, enfocando seus impactos nos processos de 

desertificação e degradação dos solos em ambientes áridos, semi-áridos e úmidos. Estudos 

sobre a erosão dos solos vêm sendo desenvolvidos desde meados da década de 1940. 

Como exemplo, pode-se citar os estudos de Wischmeier (1960; 1976), Lal (1990) e Beven 

e Moore (1993). 

Há poucos estudos sobre erosão dos solos em escala de bacia hidrográfica na 

Região Nordeste do Brasil. Dentre os trabalhos, destacam-se os realizados nas bacias 

representativas da UFCG, UFPE, e UFRPE. Existe uma conhecida complexidade na 

realização de estudos sobre erosão dos solos, e, sobretudo, nas bacias localizadas na zona 

litorânea da Região Nordeste. 

A zona litorânea do Nordeste do Brasil apresenta duas características importantes, 

que influenciam diretamente nos estudos de erosão, que são: (a) como essa região localiza-

se em uma zona tropical com grande influência de correntes de ar, essas influenciam na 

variabilidade espacial e temporal da precipitação, (b) a zona litorânea concentra grande 

parte da população de toda a região, dependente de atividades econômicas ligadas à 

agricultura, os processos relacionados ao aumento do escoamento superficial e à erosão 

repercutem sobre o desenvolvimento regional, uma vez que a variabilidade irregular da 

precipitação e, consequentemente, dos processos de escoamento e erosão, acarretam 

eventos extremos, causando danos à agricultura e ao próprio meio ambiente.  

Segundo Quiquerez et al. (2008), a erosão resultante do escoamento superficial 

durante os eventos de chuva de alta intensidade são reconhecidos como aqueles que mais 

influenciam no processo de erosão e possuem maior impacto na degradação dos solos. Em 

particular os prejuízos, sob o ponto de vista da perda de solo, contribuem para a 

degradação ambiental à medida que podem provocar: (a) redução da qualidade da água 

pela presença de sedimentos e suas associações com agrotóxicos e nutrientes; (b) 

assoreamento de córregos e lagos; (c) enchentes; (d) inundações causadas por alterações no 
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regime fluvial; e (e) assoreamento, as quais afetam a oferta hídrica, a fauna, a flora e as 

atividades humanas (Silva et al., 2003; Guerra, 2005). 

Sobre os principais fatores atuantes que influenciam a erosão dos solos, Guerra 

(1998) aponta a erosividade da chuva, as propriedades físicas do solo, a cobertura vegetal e 

as características das encostas, como sendo os fatores relevantes e controladores da 

variação das taxas de erosão dos solos.  

A erosão dos solos deve ser analisada como um dos principais indicadores de 

qualidade dos ambientes. De acordo com Silva et al. (2003), o tema erosão tem sido 

intensivamente estudado, segundo vários pontos de vista em várias partes do mundo, isto é, 

o assunto vem sendo pesquisado no sentido de produzir conhecimento técnico-científico 

dentro de várias áreas como Engenharia, Geografia, Geologia e Agronomia, entre outras 

ciências, mostrando a interatividade das relações entre o clima, a temperatura, o relevo, o 

uso e manejo do solo e suas influências no processo de erosão, cujas consequências trazem 

sérios danos para o desenvolvimento regional. 

Assim, faz-se necessário conhecimentos multidisciplinares, e para a realização de 

estudos hidrossedimentológicos, são necessários dados de longas séries temporais. Outro 

problema intrínseco às bacias do Nordeste, é que aquelas localizadas na zona litorânea se 

caracterizam pela escassez de dados de vazão e erosão, o que se constitui em um grave 

problema para a realização de estudos sobre os recursos hídricos nessa região. 

Atualmente, este é um desafio, sobretudo no que tange a realização de estudos em 

bacias representativas. Um dos principais problemas em modelagem 

hidrossedimentológica é a obtenção de dados que permitam descrever a variabilidade 

espacial das variáveis de chuva, vazão e erosão, em razão das dificuldades de 

monitoramento e dos custos que a coleta desses dados requer. Uma alternativa utilizada 

para a realização de estudos sobre degradação dos solos, variabilidade espacial da chuva e 

mudanças climáticas é a obtenção e o tratamento com Sensoriamento Remoto e Sistemas 

de Informação Geográfica – SIG’s.  

O problema da falta de dados hidrológicos pode ser atenuado em parte pela 

regionalização das informações disponíveis, a partir da assimilação de dados de 

Sensoriamento Remoto com o auxílio de SIG’s. Desta forma, o Sensoriamento Remoto e 

os SIG’s são de extrema valia, pois auxiliam na aquisição, no tratamento e na atualização 

de dados de entrada para os modelos hidrossedimentológicos, como uso do solo, 

declividade, espacialização da precipitação, tipos de solo, geologia, enfim, diversos fatores 

necessários à implantação dos processos do ciclo hidrológico nos modelos. Isso se observa, 
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sobretudo, na representação do mundo real em bacias hidrográficas complexas, com 

diversos usos e ocupação do solo. 

A partir das causas e consequências dos processos de erosão e sua influência na 

degradação dos solos em bacias hidrográficas, deve-se salientar, também, a influência das 

mudanças climáticas sobre a qualidade e a quantidade dos recursos hídricos disponíveis em 

bacias hidrográficas. Este trabalho abordará apenas a questão quantitativa da previsão dos 

impactos das mudanças climáticas nos recursos hídricos na Bacia do Rio Tapacurá, a partir 

de dados de previsão climática e modelos de erosão. 

A Bacia do Rio Tapacurá é uma das mais importantes sub-bacias da Bacia do Rio 

Capibaribe, principalmente por contribuir com o abastecimento de água da Região 

Metropolitana do Recife – RMR, uma das maiores concentrações populacionais do país 

(IBGE, 2010)1. Atualmente, a RMR é a maior aglomeração urbana do nordeste brasileiro e 

quinta maior do país, com 3,7 milhões de habitantes2. 
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Figura 1.1 – Localização da Bacia do Rio Tapacurá no Estado de Pernambuco. 

                                            
1 De acordo com dados do IBGE de 2010, a população da cidade do Recife é de aproximadamente 1.536.934 
hab. 
2 Censo Populacional do IBGE (2010). Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) (29 de 
novembro de 2010).  
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1.2 Previsão Hidrossedimentológica e Análise da Degradação dos Solos 

 

Estudos de previsão hidrossedimentológica são de grande valia para o 

gerenciamento dos recursos hídricos, pois auxiliam na simulação de diversos processos, 

tais como: (a) simulação das vazões efluentes em reservatórios para o abastecimento 

urbano; (b) avaliação dos possíveis riscos de enchentes em zonas urbanas; (c) identificação 

de problemas de drenagem urbana; (d) identificação de áreas susceptíveis à erosão; e (e) 

previsão de assoreamento potencial de reservatórios. Pesquisas de previsão 

hidrossedimentológica são importantes também na avaliação da evolução da degradação da 

bacia, através da simulação de diferentes cenários de uso e ocupação do solo (Li et al., 

2009). 

A confiabilidade dos resultados de previsão hidrossedimentológica somente pode 

ser atestada mediante a comparação entre dados observados e calculados, a partir da 

calibração e validação de modelos a partir de dados conhecidos. Assim, após a verificação 

da aplicabilidade/confiabilidade do modelo, pode-se fazer uso de dados de previsão 

climática, sem se esquecer da limitação dos valores dos modelos de previsão climática. 

 No que tange a previsão climática sazonal, ela pode ser realizada com alto grau 

de eficiência para algumas regiões do mundo, o que faz esta informação importante para o 

gerenciamento de recursos hídricos. Parte da região setentrional do Nordeste do apresenta 

alta previsibilidade da precipitação sazonal (Nobre et al., 2001). Assim, pode-se esperar na 

região a confiabilidade no uso da informação da previsão climática em aplicações de 

recursos hídricos. Na última década, foram obtidas realizações relevantes no manejo da 

água na região, particularmente para combater os efeitos da seca. 

As limitações de previsão climática ainda existente estão relacionadas, 

principalmente à diferença entre as escalas em que ocorrem os fenômenos atmosféricos e 

os processos hidrológicos atrelados à bacia. Essa limitação vem sendo parcialmente 

resolvida por eficientes técnicas de downscaling e pelo acoplamento entre modelos 

climáticos e hidrológicos (Stoll et al., 2011). 

No que tange a previsão hidrossedimentológica em bacias hidrográficas, uma das 

aplicações é a construção de cenários futuros, para avaliação da erosão dos solos em 

diversos usos e ocupação das terras da bacia. Tais aplicações são de suma importância para 

o gerenciamento dos recursos hídricos no Nordeste, pois essa região caracteriza-se pela 

irregularidade espacial e temporal da precipitação e dos processos de escoamento e erosão 
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dos solos, como também pelo alto potencial para evaporação da água em função da enorme 

disponibilidade de energia solar e altas temperaturas durante todo o ano.  

Essa alta variabilidade climática no Nordeste deixa a região ainda mais vulnerável 

a mudanças abruptas no regime de precipitação anual, além de dificultar as tomadas de 

decisão, a respeito das políticas de abastecimento de água e os volumes dos reservatórios. 

Mudanças do clima, como aumento de temperatura decorrente do aquecimento global, 

independentemente da variação do regime de chuvas, já seriam suficientes para causar 

maior evaporação dos lagos, açudes e reservatórios e maior demanda das plantas. 

De acordo com as projeções do clima, liberadas pelo IPCC – Intergovernmental 

Panel on Climate Change (Escarião, 2009; Elfert e Bormann, 2010; Prudhomme et al., 

2010), há a possibilidade de cenários de secas e eventos extremos de chuva em grandes 

áreas do planeta. No Brasil, a região mais vulnerável, do ponto de vista social, à mudança 

de clima, seria o semiárido do Nordeste. Reduções de chuva aparecem na maioria dos 

modelos globais do IPCC, assim como um aumento de temperatura que pode chegar a 3ºC 

ou 4ºC para a segunda metade do século XXI (Marengo, 2008). 

Assim, este trabalho avalia como serão os impactos na perda dos solos causados 

pelas mudanças climáticas mediante dados de previsão climática, obtidos por um modelo 

de previsão considerando dois cenários, um otimista e outro pessimista, baseado em alguns 

questionamentos científicos, como:  

 
• Houve variação climática no que tange a precipitação na Bacia do Rio Tapacurá 

durante 1970 e 2000? 

 

• Qual a perda de solo média na Bacia do Rio Tapacurá? 

 

• Quais os impactos na degradação dos solos, causados pelas mudanças climáticas 

mediante dados de previsão climática considerando dois cenários, um otimista e 

outro pessimista? 

 

• Como serão os impactos futuros nas perdas de solo considerando dois cenários, um 

atual e outro com aumento de áreas urbanas e de pecuária na Bacia do Rio 

Tapacurá? 
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1.3 Objetivo Geral 

 
Este estudo tem por objetivo geral analisar os impactos na perda de solos a partir 

do acoplamento entre dados da previsão climática, modelos de erosão e técnicas de 

Sensoriamento Remoto e Sistemas de Informação Geográfica. 

 

 

1.4 Objetivos Específicos 

 
(a) Estudar a variabilidade espacial e temporal da precipitação entre 1970 e 2000 na 

Bacia do Rio Tapacurá. 

 

(b) Analisar as modificações recentes na cobertura vegetal e no uso e ocupação do solo 

na Bacia do Rio Tapacurá a partir da assimilação de dados de Sensoriamento 

Remoto.  

(c) Estimar a produção de sedimentos usando os modelos USLE – Equação Universal 

de Perda de Solo e EPM – Modelo Potencial de Erosão, na análise da degradação 

dos solos na Bacia do Rio Tapacurá. 

 

(d) Estimar as perdas de solo em dois cenários, um otimista e um pessimista para a 

Bacia do Rio Tapacurá mediante dados estimados de previsão climática, para o 

período compreendido entre 2070 e 2100. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
 

 

2.1 Contextualização 

 

Nas últimas décadas, foi crescente o número de estudos utilizando técnicas de 

SIG’s e Sensoriamento Remoto em modelagem ambiental. Esse aumento de estudos é de 

suma importância para a avaliação da evolução da degradação dos solos, pois, através da 

simulação de diferentes cenários de uso e ocupação do solo, pode-se estimar o grau de 

degradação ambiental.  

Recentemente, o acoplamento entre modelos hidrossedimentológicos e imagens 

de satélite em ambiente SIG vem se constituindo em outra importante vertente na área de 

recursos hídricos (Lima et al., 1992; Teotia et al., 2001; Zhang et al., 2009b). O uso dessas 

ferramentas em modelagem hidrossedimentológica é de extrema importância para o 

gerenciamento dos recursos hídricos, pois busca simular as transformações ocorridas 

através das mudanças no uso do solo. A utilização de técnicas de SIG e Sensoriamento 

Remoto são de grande valia para o estabelecimento de planos integrados de uso e manejo 

do solo e da água, seja no meio rural ou no urbano.  

A revisão bibliográfica está dividida em seis partes. A primeira discorre sobre 

uma contextualização geral sobre os temas abordados nesta tese. 

A segunda parte trata da análise da degradação dos solos em bacias hidrográficas, 

e resgate vários estudos sobre a evolução de técnicas na análise das perdas de solo. A 

terceira parte aborda sobre o uso de técnicas de modelagem distribuída nas perdas de solo, 

e em seguida na próxima parte enfoca a integração de técnicas de modelagem e sua 

integração com o Sensoriamento Remoto e SIG’s no estudo da erosão dos solos. A quinta 

parte apresenta a evolução de técnicas usadas no processo de mapeamento da cobertura 

vegetal e uso e ocupação do solo. A sexta parte apresenta e discute alguns estudos sobre 

variabilidade climática, mudanças no clima e suas influências nos recursos hídricos. Por 

fim, na última parte da revisão, são apresentados trabalhos envolvendo o acoplamento 

entre modelos de previsão climática e modelos hidrológicos e de erosão. 
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2.2 Análise da Degradação dos Solos 

 

Os problemas relacionados à degradação dos solos estão entre os mais 

preocupantes temas relacionados ao meio ambiente, e vem sendo discutidos desde a década 

de 1970, com as Conferências de Estocolmo em 1972 e de Nairóbi em 1977. Desde então, 

degradação dos solos nos seus mais variados aspectos, seja pela desertificação ou pela 

erosão dos solos, recebeu atenção especial como um problema de primeira magnitude. 

Segundo Souza et al. (2004), atribui-se a criação do termo “desertificação” a Aubreville, 

que caracterizou áreas que estavam ficando parecidas com desertos ou desertos que 

estavam se expandindo.  

Posteriormente, muitos estudiosos o atribuíram ora a processos naturais, ora a 

processos induzidos pelo homem. Longe de ser puramente acadêmica, esta polêmica teve, 

e ainda tem importância prática significativa, pois pode influenciar tanto na formação de 

políticas como na destinação de investimentos para combater este processo. 

No Brasil, os primeiros estudos foram desenvolvidos por Vasconcelos Sobrinho 

(1976) e Ab’Saber (1977). Além destes, vários outros estudiosos se dedicaram ao assunto a 

partir de então, sobretudo em relação à desertificação na Região Nordeste, apontada por 

Ab’Saber (1977) já como uma região susceptível ao desencadeamento da desertificação no 

Brasil. 

Ainda hoje diferentes correntes de opinião questionam a ocorrência concreta dos 

processos de desertificação. Do ponto de vista prático, no entanto, tal polêmica foi 

resolvida quando da negociação do documento da Agenda 21 e da Convenção das Nações 

Unidas de Combate à Desertificação (ONU, 1995), em que esses processos foram 

atribuídos, simultaneamente, a atividades humanas (mau manejo dos recursos naturais) e a 

fatores climáticos nas zonas secas. 

O termo degradação do solo é entendido de forma ampla, onde trata da redução ou 

perda da produtividade biológica ou econômica provocada pela deterioração dos solos, dos 

recursos hídricos e da biodiversidade, resultando na diminuição da qualidade de vida da 

população afetada (Souza et al., 2004). A degradação dos solos é resultado das interações 

de diversos fatores, incluindo clima, atividades humanas, morfologia do solo, propriedades 

pedológicas, vegetação e uso do solo (Khresat et al., 1998). 

Neste estudo será abordada a temática da degradação ambiental, sob a ótica da 

degradação dos recursos naturais solo e água, causados pelos processos de erosão. De 

acordo com Machado e Vettorazzi (2003), a principal causa da degradação dos solos é a 
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erosão. Esta consiste nos processos de desprendimento, arraste de partículas causadas pela 

ação da água e do vento, e a deposição dessas partículas. Dentre as formas de erosão, a 

hídrica é, em grande parte do planeta, a mais importante forma de erosão (Bertoni e 

Lombardi Neto, 1990). A Figura 2.1 representa os processos de erosão causados pelo 

impacto das gotas de chuva e o carreamento das partículas de sedimentos pelo escoamento 

superficial.  

 

 
Figura 2.1 − Os processos de erosão causados pelas gotas de chuva e pelo 

escoamento superficial. Adaptado de Khresat et al. (1998). 
 

 
A degradação dos solos acarreta a diminuição da qualidade de vida de toda uma 

população, o que não se pode perceber de imediato, mas sim, de forma gradativa. O 

processo de degradação do ambiente agrava a situação socioeconômica da população, que, 

a partir de condições desfavoráveis do meio ambiente, reduz sua capacidade de suporte. 
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Assim, a análise da erosão e degradação dos solos e seus impactos sobre os 

recursos hídricos se constituem em um importante avanço para o conhecimento sobre a 

degradação ambiental de uma bacia hidrográfica. 

No que tange a estudos sobre o uso de técnicas de análise da degradação do solo e 

da vegetação, pode-se citar Snakin et al. (1996), que realizaram um importante estudo 

sobre a degradação física, química e biológica dos solos na Rússia, para vários usos 

antropogênicos. Os autores forneceram uma matriz de indicadores para cada um dos três 

processos de degradação. As áreas foram agrupadas em cinco estágios: (a) não-degradada; 

(b) fraca degradação; (c) degradação moderada; (d) alta degradação, e (e) altíssima 

degradação. Propuseram também um índice da taxa para a estimativa final da degradação 

do solo e forneceram exemplos de como calcular o índice da qualidade do solo 

(degradação do solo) e de como interpretar o índice. 

Khresat et al. (1998) estudaram as causas e os processos da degradação dos solos 

na Jordânia, correlacionando à precipitação anual e sua ocorrência nos principais tipos de 

solo da região. Analisaram também a composição físico-química dos solos e concluíram 

que os solos que continham pequena quantidade de matéria-orgânica e reações alcalinas 

possuem menos fósforos e outros nutrientes, e, por conseguinte baixos rendimentos na 

colheita. 

Souza Jr. et al. (2003) correlacionaram as perdas de áreas vegetais com a 

degradação dos solos em parte do Estado do Pará a partir de modelos espectrais mistos, 

utilizando imagens SPOT 4, Ikonos e dados de campo. Nesse estudo classificaram as áreas 

em florestas: intactas, regeneradas, degradadas e alteradas. 

Shrestha et al. (2004) realizaram modelagem da degradação do solo na região do 

Himalaia Nepalês a partir de três etapas: (a) detecção, inventário e mapeamento das 

características da degradação do solo, (b) análise das perdas de solo, e (c) estudo das 

causas dos fatores controladores da degradação. 

Percebe-se que há uma grande quantidade de técnica e produtos utilizados para 

avaliar as perdas de solo, envolvendo diversas ciências. Mais recentemente, com a 

evolução da resolução espacial e multiespectral de imagens de satélite e o desenvolvimento 

de algoritmos com mais recursos de análise espacial em softwares, isso tudo permitiu a 

realização de estudos de erosão em escalas cada vez maior, e com mais precisão no que 

tange a obtenção e a espacialização de parâmetros morfológicos e das propriedades físicos 

de bacia. 
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2.3 Modelagem Distribuída das Perdas de Solo  

 

Segundo Tucci (1998), um modelo hidrológico é uma ferramenta desenvolvida 

para melhor entender e representar o comportamento de uma bacia hidrográfica. Essa 

ferramenta busca prever condições diferentes das observadas. Para isso, os diversos 

modelos hidrológicos existentes fazem uso de metodologias matemáticas e estatísticas e de 

dados observados, visando representar de forma artificial os complexos fenômenos 

naturais que compõem a física de uma bacia hidrográfica. 

Modelos matemáticos vêm sendo usados extensivamente desde a década de 1950 

com objetivo de investigar os problemas relacionados à estimativa de vazão e erosão e 

produção de sedimentos, entre outros processos relacionados aos recursos hídricos. 

Atualmente, há uma enorme quantidade de métodos para se estimar a produção de 

sedimentos, seja de forma direta, como, por exemplo, a coleta de dados em campo ou de 

métodos indiretos, por meio de modelos matemáticos. 

Assim, são inúmeras as razões para se avaliar a degradação dos solos a partir de 

técnicas de modelagem e produtos de Sensoriamento Remoto e SIG. Devido ao fato de 

várias bacias no Brasil serem marcadas pela escassez de dados hidroclimatológicos, é cada 

vez maior a busca por novos métodos computacionais que se utilizam dessas técnicas para 

obtenção de dados espaciais sobre a caracterização geoambiental de bacias. Com o advento 

de modelos hidrossedimentológicos, tornou-se cada vez maior o uso de modelos 

matemáticos na análise dos fenômenos do ciclo hidrológico e nas perdas de solo. 

Os modelos hidrológicos podem ser classificados segundo diferentes aspectos, 

como pode ser visto em Tucci (1998) e Christofoletti (1999). De forma geral, os modelos 

são classificados, dentre outras formas, de acordo com o tipo de variáveis utilizadas na 

modelagem, como: 

 

(a) Determinísticos – são aqueles modelos que reproduzem respostas idênticas para o 

mesmo conjunto de entradas. Mesmo quando uma variável de entrada tiver caráter 

aleatório, ainda assim o modelo pode ser determinístico, se para cada valor de entrada tiver 

um único valor de saída. 

 

(b) Estocásticos – são aqueles modelos quando uma das variáveis envolvidas na 

modelagem tem um comportamento aleatório, possuindo distribuição de probabilidade. 
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(c) Empíricos – são ditos empíricos, pois sua formulação não possui nenhuma 

representação explícita dos processos físicos da bacia, possuindo uma característica 

regionalista. 

 

(d) Conceituais – são também denominados como modelos baseados em processos, e 

procuram descrever todos os processos que estão envolvidos no fenômeno estudado. Estes 

modelos estão fundamentados em formulações físicas, como a equação da continuidade, 

associada a uma ou mais equações empíricas que relacionam variáveis e parâmetros do 

processo. Os modelos de base física consideram as equações de conservação de massa, 

energia e quantidade de movimento, para descrever o movimento das águas sobre a 

superfície do solo, e nas zonas saturada e não-saturada do terreno. 

 

(e) Concentrados – nos modelos concentrados, a área da bacia é representada de forma 

única, isto é, homogênea, não sendo possível a distribuição das características de 

parâmetros físicos relacionados ao solo, a vegetação e a chuva. No seu desenvolvimento 

são atribuídos valores médios representativos para toda a área de acordo com cada 

parâmetro do modelo.  

 

(f) Distribuídos – esses modelos permitem que toda a área seja dividida em unidades 

irregulares ou regulares, assumidas como hidrologicamente homogêneas, reconhecendo 

desta forma a distribuição espacial das variáveis e dos parâmetros considerados. Este tipo 

de modelo permite a manipulação de dados de pluviometria levando em consideração sua 

variabilidade espacial, sendo assim, mais representativa do real (ROSA, 2002). 

 

No que tange a evolução de modelos hidrológicos, desde o desenvolvimento do 

modelo Stanford Watershed em 1966, inúmeros modelos hidrológicos têm sido 

desenvolvidos usando as bacias hidrográficas como uma unidade espacial fundamental 

para descrever os vários componentes do ciclo hidrológico com variações, tanto temporais 

quanto espaciais (Miller et al., 2007).  

Nas últimas décadas, modelos de chuva-vazão-erosão têm sido utilizados cada vez 

mais na investigação das mudanças climáticas e nos impactos do uso e ocupação do solo 

sobre a produção de sedimentos e o escoamento superficial (O’Neal et al., 2005; Setegn et 

al., 2009; Zhang et al., 2009a; Peng e Xu, 2010). 
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Como exemplo, podem-se citar os estudos de Kalin et al. (2003), que estimaram a 

vazão e a produção de sedimentos através do acoplamento entre o modelo Kineros a partir 

da sobreposição de mapas físicos da bacia para a obtenção da rede de fluxo, do 

delineamento da área de drenagem e da declividade média para a parametrização 

automatizada de parâmetros físicos de duas microbacias experimentais, porém não 

demonstraram os resultados obtidos em mapas temáticos. 

Martínez-Carreras et al. (2007) simularam a produção de sedimentos com o 

Kineros2 em pequenas microbacias com o objetivo de testar o desempenho do modelo de 

erosão distribuído de base física. Os resultados ajudaram a entender melhor o papel de 

eventos extremos de chuva na produção de sedimentos no período sem chuva na região. 

Irvem et al. (2007) estimaram a distribuição espacial da cobertura vegetal e da 

topografia nas perdas de solo para a Bacia do Rio Seyhan, localizada na Turquia usando 

modelagem distribuída e o modelo USLE. A perda de solo média anual para essa bacia foi 

de 16,38 t ha-¹ ano-¹, e a perda de solo anual superior a 200 t ha-¹ ano-¹. A manipulação das 

bases espaciais com os fatores da USLE e a utilização do modelo foram realizadas em 

ambiente SIG. Essa metodologia apresentou resultados promissores no que tange a 

representação espacial dos principais locais de perdas de solo na bacia.  

Gomes et al. (2008) aplicaram o modelo LISEM para uma bacia tropical no 

Estado de Minas Gerais. As variáveis de entrada do modelo mais importantes do ponto de 

vista da gênese do escoamento superficial direto foram: umidade do solo antecedente aos 

eventos de precipitação e espessura da camada de solo considerada no balanço hídrico. 

Estes parâmetros foram calibrados para eventos individuais de precipitação ocorridos na 

bacia. O modelo apresentou elevada sensibilidade à umidade do solo, sendo este sua 

principal variável de calibração. A influência da camada de solo no balanço hídrico esteve 

associada à umidade de calibração, observando-se que, quanto maior a profundidade, 

maior a umidade requerida para calibrar o modelo. O modelo hidrossedimentológico 

LISEM apresentou resultados satisfatórios na simulação hidrológica do escoamento 

superficial direto, mostrando que pode ser aplicado para previsão do comportamento da 

erosão em bacias hidrográficas tropicais, desde que devidamente calibrado. 

Avanzi et al. (2008) aplicaram o modelo MUSLE em uma microbacia 

hidrográfica, ajustando um modelo semi-empírico às variáveis hidrológicas do escoamento 

superficial, aplicando-se a Equação Universal de Perdas de Solo Modificada – MUSLE, 

em uma microbacia hidrográfica ocupada por plantações de eucalipto e floresta nativa, na 

região dos Tabuleiros Costeiros, no Estado do Espírito Santo. 
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Ismail e Ravichandran (2008) calcularam as perdas de solo para cada sub-bacia na 

bacia do reservatório Krishnagir, Índia. Os autores empregaram um modelo de erosão 

empírico, a RUSLE2 e técnicas de SIG e Sensoriamento Remoto, com o objetivo de 

analisar o risco à erosão dos solos em cada uma das 26 sub-bacias. Os resultados 

mostraram as áreas com maior susceptibilidade à erosão, permitindo a identificação das 

bacias quanto ao critério de priorização no que tange a erosão dos solos. 

Beskow et al. (2009) também utilizaram a USLE para avaliar as perdas de solo em 

uma parte da Bacia do Rio São Francisco. As perdas de solo encontradas indicaram valor 

médio para Taxa de Transferência de Sedimentos (SDR) da ordem de 0,016 e perdas de 

solo média em torno de 5 t ha-¹ ano-¹. 

Dun et al. (2009) testaram o modelo WEPP para regiões de floresta realizando 

mudanças nos algoritmos de infiltração e no fluxo lateral subsuperficial do modelo, para 

obter melhores resultados entre os valores observados e os calculados de vazão e erosão. 

Essa adaptação no modelo obteve resposta satisfatória durante o processo de calibração da 

vazão e da produção de sedimentos. O modelo provou ser útil em aplicações de regiões 

com mata onde o fluxo Hortoniano é a principal forma do escoamento, tal como a 

modelagem da erosão das estradas, das unidades colhidas e das áreas queimadas. 

Wang et al. (2010) desenvolveram um modelo distribuído baseado em células 

para simulação de vazão e erosão dos solos para grandes bacias. Nesse estudo 

incorporaram o módulo de erosão no Topmodel. Os resultados das simulações foram 

considerados satisfatórios, sendo o coeficiente Nash–Sutcliffe (NS) com eficiência em 

torno de 86,1% para as simulações das vazões e uma eficiência média do NS de 75% nas 

simulações de produção de sedimentos. 

A modelagem das perdas de solo a partir das alterações do uso do solo em bacias 

hidrográficas é um problema complexo. O desenvolvimento de modelos de erosão 

distribuídos tem conduzido a significativas melhorias nas simulações de perdas de solo, 

uma vez que a análise pode ser realizada do ponto de vista espacial. 

 

 

2.4 Integração entre Sensoriamento Remoto e SIG no Estudo da Erosão dos Solos 

 

Nos últimos anos são comuns os trabalhos utilizando dados de Sensoriamento 

Remoto e de SIG na modelagem dos processos hidrossedimentológicos em bacias 

experimentais. Silva et al. (2007b), analisaram as relações dos processos ambientais nas 
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perdas de solo na Bacia Experimental do Rio Guaraíra, na Paraíba, aplicando dois 

modelos, um empírico e de base física, e Silva et al. (2007a) utilizaram técnicas de 

Sensoriamento Remoto e SIG para analisar as perdas de solo na Bacia Experimental do Rio 

Guaraíra entre 1974 e 2007, constatando a utilidade dessas ferramentas.  

Com a evolução computacional e a disseminação das técnicas de SIG e de 

Sensoriamento Remoto, modelos de análise ambiental vêm sendo incorporados ao 

ambiente SIG, permite a integração de bases de dados espaciais e não espaciais, permita 

análises espaciais dos processos hidrossedimentológicos de forma integrada. 

Nos últimos anos, as aplicações de modelos hidrossedimentológicos vêm sendo 

incorporadas aos SIG, para representar espacialmente os resultados obtidos da modelagem, 

sobretudo na produção de mapas temáticos e para auxiliar as análises espaciais, através do 

cruzamento de imagens de sensores remotos, dados tabulares e de informações geográficas 

(Chou, 2009; Nigel e Rughooputh, 2010). 

A partir do desenvolvimento do Geoprocessamento, tornou-se possível retratar 

espacialmente as informações obtidas através da modelagem hidrológica de maneira rápida 

e sem grandes custos de operação. Assim, o desenvolvimento de um sistema integrado de 

vazão-erosão acoplado a um SIG é extremamente útil e pode ser utilizado para o 

gerenciamento dos recursos hídricos. 

A incorporação de modelos hidrológicos em um SIG auxilia na interpretação dos 

resultados do modelo, sendo assim uma ferramenta poderosa no cruzamento de 

informações espaciais e tabulares de uma forma objetiva e eficiente, economizando tempo 

e gastos desnecessários. 

A utilização de uma ferramenta SIG constitui hoje num instrumento de grande 

valia para o estabelecimento de planos integrados de uso e ocupação do solo e da água, 

seja no meio rural ou urbano. A principal vantagem na utilização de um SIG reside na 

possibilidade de estudar diferentes cenários com um baixo custo e de forma rápida. O 

acoplamento de modelos hidrológicos com o SIG não é uma integração recente e nos 

últimos anos tem aumentado consideravelmente.  

Inúmeros estudos têm descrito o uso de técnicas de Geoprocessamento em 

modelagem hidrológica, enfatizando a importância destas aplicações para o 

desenvolvimento de novas técnicas no planejamento e gerenciamento dos recursos hídricos 

(Jain e Das, 2009). 

A integração entre modelos de simulação hidrossedimentológica com o SIG 

permite a manipulação e a construção de bases espaciais de diversos tipos de dados de 
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forma integrada num mesmo sistema de referência. Segundo Rocha (2000), o SIG permite 

conexões entre diferentes atividades, baseado em sua proximidade geográfica. De modo 

simplificado, um SIG combina diversos níveis de informação sobre um lugar fornecendo-

lhe uma melhor compreensão sobre o mesmo. 

O Sensoriamento Remoto permite observar variáveis hidrológicas sobre grandes 

áreas (Schmugge et al., 2002). Neste trabalho é estudada a temperatura da superfície a 

partir de dados do infravermelho termal e índices de vegetação. A temperatura de 

superfície de terra é uma condição importante em muitos estudos da superfície. 

Atualmente, sensores infravermelhos termais em satélites possuem diferentes resoluções 

espaciais e dados de cobertura temporais, que podem ser usados para calcular a 

temperatura da superfície terrestre (Li et al., 2004).  

Muitas pesquisas relativas à aplicação de técnicas de Sensoriamento Remoto vêm 

sendo empregadas em estudos ambientais sobre a degradação da cobertura vegetal em 

bacias hidrográficas em todo o planeta, a partir de imagens de média, baixa e alta resolução 

espacial, principalmente usando imagens na faixa do infravermelho (Chuvieco et al., 

2004). Nos últimos anos, imagens orbitais do TM/Landsat 5 vêm sendo utilizadas em 

estudos ambientais, sobretudo, no monitoramento da vegetação regional e no mapeamento 

de perda de cobertura vegetal em escalas global e local. As imagens do sensor TM do 

satélite Landsat 5 possuem características espectrais nas faixas do vermelho e 

infravermelho próximo. Na faixa do vermelho a clorofila absorve a energia solar 

ocasionando uma baixa reflectância, enquanto na faixa do infravermelho próximo, tanto a 

morfologia interna das folhas quanto a estrutura da vegetação ocasionam uma alta 

reflectância da energia solar incidente.  

O sensor TM possui sete bandas espectrais distribuídas nas seguintes faixas do 

espectro eletromagnético: azul (0,45–0,52 µm) usado para estudos costeiros, verde  

(0,52–0,60 µm), utilizado para identificação de cultivos e estudos de estágios de vegetação, 

vermelho (0,63–0,69 µm), infravermelho próximo (0,76–0,90 µm), usados para calcular 

índices de vegetação, como o Índice de Vegetação da Diferença Normalizada (NDVI), 

infravermelho médio (1,55–1,75 µm), usado para discriminação de nuvens, gelo, neve e 

formações geológicas, e infravermelho termal (10,4–12,5 µm), infravermelho médio 

(2,08–2,35 µm), utilizada para o mapeamento hidrotermal, morfologia do terreno, 

permitindo obter informações sobre geomorfologia, solos e geologia (Sobrino et al., 2004). 
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Como exemplo de estudos que utilizaram a integração de SIG, Sensoriamento 

Remoto com modelagem hidrológica, pode-se citar o estudo de Ragan e Jackson (1976). 

Os autores utilizaram dados de cobertura e uso do solo, obtidos por Sensoriamento Remoto 

para estimar a CN (curva número) relacionado a escoamentos superficiais como entrada 

para o modelo do Soil Conservation Service – SCS. 

Jackson et al. (1977) usaram informações de cobertura do uso do solo, adquiridas 

a partir de imagem Landsat, para estimar coeficientes de escoamento superficial para o 

modelo STORM. Concluíram que, exceto para bacias muito pequenas, a concordância 

entre simulações hidrológicas feitas com base em formas convencionais de definição do 

modelo e simulações feitas com base em modelos alimentados por imagens Landsat é 

bastante aceitável para estudos de planejamento em bacias hidrográficas. Adicionalmente, 

os autores revelam que reduções significativas em custo, associadas com o 

desenvolvimento de mapeamento da cobertura de uso do solo e estimativa de parâmetros 

para modelos hidrológicos de planejamento, podem ser obtidas através do uso de imagens 

Landsat. 

Link (1983) apresentou avanços no acoplamento de dados de Sensoriamento 

Remoto a modelos hidrológicos. Apesar do progresso realizado nesse estudo, há um 

número limitado de modelos hidrológicos que têm sido usados, com sucesso, acoplados a 

essa nova base de dados. Em outro estudo, Webb e Lemark (1980) mostraram que os 

percentuais de classificação de cobertura do uso do solo com base em imagens Landsat, 

foram bastante aceitáveis para os propósitos de modelagem hidrológica. 

Pinto (1991) propôs um procedimento para o estudo da erosão do solo utilizando 

dados de Sensoriamento Remoto (fotografias aéreas, imagens Landsat/TM e HRV/SPOT) 

e um SIG. As imagens foram processadas por diversas técnicas de processamento digital 

com o objetivo de melhorar a identificação do uso e ocupação do solo na verificação de 

indícios de erosão. O processamento destes dados foi realizado através do SIG pela 

interface SITIM/SGI, resultando numa estimativa do potencial natural de erosão. 

Lima et al. (1992) apresentaram um método de utilização de um SIG e de dados 

de Sensoriamento Remoto orbital para gerar mapas de suscetibilidade e de riscos de erosão 

do solo. A erodibilidade foi estabelecida através de um nomograma, o fator topográfico foi 

determinado através da geração de um modelo digital de terreno, a erosividade foi obtida 

através de curvas isoerodentes, e os fatores de uso e manejo do solo foram obtidos através 

de dados digitais Landsat/TM. Estes dados foram integrados em um SIG para obtenção do 

mapa de susceptibilidade à erosão do solo. Os resultados demonstraram a eficiência do uso 
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do SIG e de imagens orbitais na geração de mapas de erosão para grandes bacias 

hidrográficas. 

Jürgens e Fander (1993) avaliaram a erosão do solo em uma pequena área, cujas 

informações sobre o uso e ocupação do solo foram determinadas por classificação 

multitemporal de duas imagens de satélite, e os fatores declividade e comprimento de 

vertente foram adquiridos por um modelo digital de elevação (MDE). Os resultados 

correlacionaram as classes de uso do solo à erosão, mostrando que solos com cultivo de 

vinhedos contribuíram mais para o processo de erosão do que as outras classes analisadas. 

Os autores verificaram que solos profundos foram menos afetados pela erosão do que solos 

rasos. 

King et al. (2005) aplicaram imagens do satélite SPOT na obtenção de variáveis 

hidrológicas das características físicas do solo para monitorar e modelar a erosão dos solos. 

Concluíram que imagens de sensores remotos podem ser usadas em duas funções 

significantes em hidrologia de bacias, os processos de produção e transferência.  

Vrieling (2006) discutiu a validação de vários métodos usados para analisar a 

produção de mapas da erosão dos solos a partir de produtos de sensores remotos, e 

concluiu que em geral a falta de dados de validação é a principal preocupação nesse tipo de 

estudo. 

Yang et al. (2006) analisaram os processos e os mecanismos da desertificação no 

noroeste da China durante os últimos 30 anos, a partir de imagens de satélite. Estudaram 

não somente os processos físicos da desertificação, mas também avaliaram as 

conseqüências da desertificação e seus impactos no clima da região.  

Fechine e Galvíncio (2008) caracterizaram classes de vegetação empregando a 

técnica de NDVI para uma porção do semiárido do Estado de Pernambuco. Sá et al. (2008) 

também utilizaram o NDVI para caracterização da cobertura vegetal da região do Araripe 

Pernambucano, esta técnica apresentou uma importante contribuição na análise da 

paisagem. O NDVI permitiu separar e quantificar as modificações no ambiente natural da 

região, principalmente aquelas alterações ocasionadas pela remoção da cobertura vegetal 

nativa, muitas vezes resultante de desmatamento ilegal para a utilização da lenha como 

fonte energética nas indústrias gesseiras. 

Barbosa et al. (2009) realizaram levantamento das mudanças recentes no uso do 

solo, em particular as áreas da vegetação natural e agrícolas para as datas de 1984 e 2001, 

no município de Lagoa Seca, Paraíba. Para a realização do estudo foram empregadas 

técnicas de interpretação de fotografias aéreas na escala de 1:7.000, classificação e 



 

 19

segmentação de imagens de satélite Landsat, e levantamento de coordenadas através do 

Sistema de Posicionamento Global (GPS). 

Schulz et al. (2010) avaliaram mudanças no uso do solo no Chile usando imagens 

de satélite de 1975, 1985, 1999 e 2008. As principais tendências de mudança na paisagem 

nesse período foram a diminuição das áreas de floresta e mudança de áreas de matas para a 

agropecuária. Já Santini et al. (2010) identificaram áreas susceptíveis à desertificação a 

partir de uma metodologia baseada em imagens de Sensoriamento Remoto e programação 

orientada a objeto em ambiente SIG. 

Em todos os trabalhos, os autores concluíram que essas técnicas, somadas a 

medições, são importantes ferramentas para o planejamento e conservação dos solos. 

Enfim, são muitos os trabalhos que utilizam técnicas de SIG e dados de 

Sensoriamento Remoto, para aquisição e tratamento de dados de entrada para modelagem 

da erosão dos solos. Neste estudo são adquiridas informações sobre o uso e ocupação do 

solo, tipos de solo, declividade a partir de produtos de Sensoriamento Remoto e SIG. 

 

 

2.5 Técnicas no Processo de Mapeamento da Cobertura Vegetal 
 

A partir de imagens de satélite, diversos métodos conhecidos como índices de 

vegetação são utilizados para avaliar a evolução e/ou percentual de cobertura vegetal em 

qualquer área. Os índices de vegetação, desenvolvidos desde a década de 1970, são 

baseados nas bandas do vermelho e do infravermelho próximo, e mais recentemente 

índices de vegetação híbridos vêm sendo empregados. Dentre os mais utilizados em 

aplicações ambientais estão: NDVI, LAI, SAVI, SAVI2, TSAVI, PVI e DVI (Fan et al., 

2009). 

Dentre os índices de vegetação, o NDVI, SAVI e LAI são os empregados com 

mais frequência no monitoramento da vegetação em macroescalas, uma vez que 

compensam parcialmente a variação nas condições de iluminação, inclinação da superfície 

terrestre e aspectos das visadas dos sensores em função da ampla largura da órbita, em 

torno de 2.700 km (Lourenço e Landim, 2004). 

Índices de vegetação, tais como o NDVI, SAVI e LAI, são obtidos a partir de 

imagens de Sensoriamento Remoto e podem ser correlacionados com outros dados como, 

por exemplo, porcentagem de cobertura vegetal (Dheeravath et al., 2010). O NDVI tem 

sido amplamente empregado em diversos estudos, sendo utilizado como um discriminador 
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de vegetação, uma vez que, pode ser facilmente correlacionado a parâmetros de vegetação, 

como fitomassa, área foliar, produtividade, atividade fotossintética, porcentagem de 

cobertura verde, entre outros (Fan et al., 2009).  

Diversos autores (De Asis e Omasa, 2007; De Asis et al., 2008; Meusburger et al., 

2010) ressaltam a importância da vegetação na proteção dos solos e das encostas e que a 

retirada promove o surgimento de áreas de riscos ou fontes de produção de sedimentos, 

uma vez que a vegetação é o revestimento natural mais simples e eficiente de proteção 

contra a erosão hídrica dos solos.  

Como exemplo de trabalhos que aplicaram dados de sensores remotos para 

monitorar a modificação da cobertura vegetal, pode-se citar os trabalhos de Bach et al. 

(2003) e Yuan e Bauer (2006); estudos utilizando imagens CBERS CCD, como nos 

estudos de Rosemback et al. (2005), Moreira et al. (2005), Baptista et al. (2005) e Silva et 

al. (2006); imagens NOAA como em Gurgel et al. (2003), Lobo e Maisongrande (2006) e 

Simoniello et al. (2008); e imagens SPOT como em Teotia et al. (2001) e Tucker et al. 

(2005). 

Collado et al. (2002) analisaram dados de sensores remotos para monitorar o 

processo de desertificação em uma região árida da Argentina em dois períodos distintos, 

um chuvoso e um seco. Verificaram que mesmo em um ano considerado chuvoso para a 

região, não houve crescimento abundante da vegetação em comparação com o período de 

seca na região, devido ao fato do alto nível de degradação ambiental do solo. 

Huang e Siegert (2006) utilizaram imagens obtidas por sensores para monitorar o 

processo de desertificação em uma região árida da China, usando imagens do SPOT 

VEGETATION, com 1 km de resolução espacial, para produzir um mapa da cobertura 

vegetal com ênfase especial na detecção de vegetação esparsa como um indicador de área 

de risco de desertificação. Concluíram que a melhor classificação para a identificação da 

vegetação esparsa foi obtida pela exploração sazonal da otimização do Índice de Vegetação 

da Diferença Normalizada – NDVI. De Asis e Omasa (2007) estimaram o percentual de 

vegetação para modelagem da erosão dos solos usando dados lineares do Spectral Mixture 

Analysis (SMA) contido no sensor ETM+ do satélite Landsat 7. Os resultados mostraram 

que os valores estimados pelo modelo SMA foram extremamente satisfatórios quando 

comparados com dados observados em campo. 

Embora somente algumas características do processo de degradação dos solos 

podem ser detectadas diretamente a partir de imagens orbitais, muitas informações podem 

ser realçadas digitalmente e mapeadas. Entretanto, seu uso é limitado por fatores 
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atmosféricos, principalmente nuvens, e também influenciados pelo relevo em áreas 

montanhosas, causando distorções geométricas dos objetos geográficos. Outro fator 

limitante também, é quanto à resolução espacial dos diversos produtos de Sensoriamento 

Remoto que estão disponíveis atualmente.  

Esses produtos variam desde as imagens de média resolução espacial, como por 

exemplo, as imagens Landsat, com 30 metros de resolução, as de média resolução como a 

SPOT e ALOS com 10 metros de resolução, e as de alta resolução como a Quickbird e 

GeoEye, variando de 1 metro a 60 centímetros. Deve-se ressaltar que, quanto melhor for a 

resolução espacial, melhor será a identificação dos objetos na imagem. Entretanto, para o 

mapeamento de grandes áreas as imagens de alta resolução podem se transformar em um 

problema quanto ao custo de sua aquisição, e também quanto ao caráter operacional, pois 

necessitará de uma estação de trabalho capaz de manipular uma grande quantidade de 

imagens. 

 

 
 

2.6 Variabilidade climática e mudanças no clima 

 

O clima exerce grande influência sobre as atividades humanas e seu 

desenvolvimento. Normalmente, essas atividades são diversificadas em função das 

condições climáticas locais e os eventos extremos, que se estiverem ligados à temperatura 

e à precipitação fora da normalidade, interferem diretamente na qualidade de vida das 

populações. As condições climáticas têm uma variabilidade espacial e os fenômenos 

climáticos uma variação sazonal e interanual, podendo se apresentar de maneira favorável 

ou desfavorável em diferentes escalas temporais e espaciais (Silva, 2005). 

Assim, torna-se importante definir os conceitos Variabilidade Climática e 

modificação climática. Segundo Tucci et al. (2002), a variabilidade climática se refere às 

alterações no clima em função dos condicionantes naturais do globo terrestre e suas 

interações, como a variação da intensidade solar, variações da inclinação do eixo de 

rotação da Terra, variações da excentricidade da órbita terrestre, variações nas atividades 

vulcânicas, alterações na composição química da atmosfera e alternâncias na temperatura 

da superfície do mar, também conhecida como TSM, do Pacífico e/ou do Atlântico 

Tropical, entre outros. A definição de Modificação Climática, por sua vez, é considerada 

como sendo as alterações da variabilidade climática devido às atividades humanas, como 



 

 22

por exemplo, o aumento da emissão de gases de efeito estufa, as queimadas, o 

desmatamento, a formação de ilhas urbanas de calor, etc., interferindo no aquecimento 

global. 

A precipitação, de um modo geral, caracteriza-se como o retorno ao solo, do 

vapor d’água que se condensou, e se transformou em gotas de dimensões suficientes para 

quebrar a força da gravidade. Essa água em trânsito entre a atmosfera e o solo, chamada 

precipitação, tem aparentemente um aspecto quantitativo para cada local, mas sua 

distribuição, durante o ciclo anual é irregular em todo o planeta (Lira et al., 2006). 

A região Nordeste caracteriza-se pela irregularidade espacial e temporal da 

precipitação e dos processos de escoamento e erosão dos solos, como também pelo alto 

potencial para evaporação da água em função da enorme disponibilidade de energia solar 

durante todo o ano. Assim, a região Nordeste do Brasil é considerada como uma região 

anômala no que se refere à distribuição espacial e temporal da precipitação ao longo do 

ano (Souza et al., 1998). Esta característica da variabilidade da precipitação é apontada por 

Galvão et al. (2005) como um dos maiores desafios no campo da hidrologia.  

Estudar a precipitação é atualmente um desafio, sobretudo devido às mudanças 

climáticas que podem estar ocorrendo. Essas possíveis mudanças representam um tema de 

grande relevância no cenário mundial atual, sendo alvo de preocupação e discussão tanto 

por parte do meio científico-acadêmico, quanto de organizações ambientais e da sociedade, 

em decorrência de todas as implicações de âmbito econômico, social e ambiental que elas 

desencadeiam. O clima é condicionador da dinâmica do meio ambiente, pois exerce 

influência direta tanto nos processos de ordem tanto física quanto biológica, assim como na 

sociedade de modo geral. 

Devem-se ressaltar também os trabalhos realizados por Kousky e Cavalcanti 

(1984), Coelho et al. (1999) e Grimm et al. (2000), que estudaram modelos de anomalias 

de precipitação extrema associadas com a circulação atmosférica. 

Muitos trabalhos têm sido realizados estudando a precipitação em várias partes do 

Brasil. Sansigolo e Nery (1998) estudaram a precipitação do Sul e do Sudeste do Brasil 

utilizando análise de fatores e agrupamento, mostrando que a região apresenta grande 

variabilidade sazonal, com ciclo bem definido e com o primeiro fator comum temporal 

explicando 52% da variância total da variável. 

Andrade et al. (1999) apresentaram um diagnóstico da precipitação mensal e anual 

para o Estado de Santa Catarina utilizando 14 séries de Santa Catarina, oito do Paraná e 

quatro do Rio Grande do Sul, no período entre 1957 e 1997. Diversos parâmetros 



 

 23

estatísticos foram utilizados para estudar a estrutura das séries de precipitação. Foi possível 

detectar processos determinísticos bem marcados nas séries no período estudado. Alguns 

resultados mostraram uma grande variabilidade da precipitação, com diferentes dinâmicas 

explicando esta variabilidade na região. 

Sousa e Nery (2002) analisaram a variabilidade anual e interanual da precipitação 

e do déficit hídrico da região de Manuel Ribas, Estado do Paraná, no período de 1966 a 

1997, com o intuito de caracterizá-la e dar subsídios ao melhor aproveitamento agrícola 

desenvolvido na Reserva Indígena Ivaí. Encontraram uma significativa variabilidade 

interanual da precipitação pluviométrica, principalmente em anos de eventos El Niño e La 

Niña. 

Nery e Alves (2009) analisaram a variabilidade da precipitação na Unidade de 

Gerenciamento de Recursos Hídricos do Médio Paranapanema, tanto espacial quanto 

temporalmente. Para tanto, foram utilizadas técnicas de estatística básica e de 

geotecnologias para as 33 séries pluviométricas, no período de 1940 a 2000.  

Como exemplo de trabalhos que analisaram a distribuição espacial e temporal da 

precipitação para a região Nordeste, pode-se citar o estudo de Nery et al. (1998), que 

analisaram a pluviometria em Alagoas, Pernambuco e Sergipe. Os autores utilizaram-se 

dados de pluviosidade mensais de um conjunto de 42 estações distribuídas nos períodos de 

1936 a 1982 para Alagoas, 1936 a 1983 para Pernambuco e de 1949 a 1983 para Sergipe. 

Todos os dados foram agrupados, utilizando análise multivariada para gerar os grupos 

homogêneos. Cada Estado foi dividido em cinco grupos. Nos três Estados, os maiores 

índices de pluviosidade ocorrem na faixa litorânea, decrescendo gradativamente no sentido 

leste-oeste. 

O estudo do comportamento espacial de um determinado elemento climático, 

como é o caso da precipitação, é fundamental para o mapeamento de áreas de aptidão para 

agricultura, bem como para o planejamento das atividades agrícolas e para o 

gerenciamento dos recursos hídricos. A identificação de regiões homogêneas quanto aos 

padrões individual ou combinado de diferentes elementos meteorológicos tem sido uma 

prática habitual e desenvolvida por diferentes metodologias, seja pelo uso de técnicas de 

análise multivariada ou por geoestatística (Salgueiro e Montenegro, 2004), ou com o 

auxílio de SIG’s.  

Neste trabalho não foi utilizado o semivariograma, devido a péssima distribuição 

da rede de postos pluviométricos da bacia. Entretanto, deve-se ressaltar que a utilização da 

geoestatística permite identificar a existência ou não de dependência espacial entre as 
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observações, podendo ser aplicada em mapeamentos, orientação de futuras amostragens e 

modelagens, permitindo, assim, estimar o valor do atributo em locais não amostrados, 

facilitando a gestão dos recursos naturais, especialmente em bacias hidrográficas 

representativas no contexto da erosão dos solos. 

Nas últimas décadas, estudos vêm sendo realizados para se observar os efeitos da 

distribuição espacial da precipitação diária sobre a umidade do solo, o nível de água 

subterrânea (Schuurmans e Bierkens, 2007), sua influência no escoamento superficial 

(Faurès et al., 1995) e na produção de sedimentos em escala de bacia hidrográfica (Mello 

et al., 2006). 

Devido a dificuldade de obtenção de dados pluviométricos e uma série histórica 

mais representativa para estudos mais consistentes, muitas vezes é utilizada uma única 

estação de dados em uma bacia e se considera que a precipitação é homogênea em toda a 

bacia. Muitas vezes isso se deve as dimensões da bacia e também sobre as características 

do seu relevo. Em outros casos, utilizam-se dados pluviométricos de estações fora dos 

limites da área de estudo. Para uma modelagem de variabilidade mais aprofundada é 

importante ter mais de um posto de coleta de dados na área e com a maior quantidade 

possível de dados. 

 

 

2.7 Acoplamento entre Modelos de Previsão Climática e Modelos Hidrológicos 

 

Nas últimas décadas, modelos de circulação atmosférica vêm sendo utilizados 

para efetuar previsões para todas as partes do globo. Essas previsões são realizadas através 

de modelos hidrodinâmicos que simulam os processos atmosféricos em computadores de 

alto desempenho. Atualmente, são vários os centros de pesquisa espalhados pelo mundo 

com a missão de pesquisar e elaborar previsões sobre o tempo e o clima, como o ECMWF 

– European Center for Medium Range Weather Forecasts, na Europa, e o COLA – Center 

Ocean Land Atmosphere, nos Estados Unidos. No Brasil, as pesquisas espaciais e 

climatológicas são conduzidas desde 1995 pelo CPTEC – Centro de Previsão de Tempo e 

Estudos Climáticos.  

O acoplamento de dados de modelos de previsão climática e hidrológicos somente 

é possível a partir da técnica conhecida como downscaling. Existem diversas técnicas de 

downscaling (Misra et al., 2003; Lima et al., 2009). Essas técnicas consistem na ampliação 

de resolução para a realização do acoplamento de um Modelo de Circulação Atmosférica 



 

 25

Global (GCM) e um Modelo de Circulação Atmosférica Regional (RCM) (FUNCEME, 

2001). Essa ampliação na resolução é de grande valia, sendo uma importante ferramenta, 

uma vez que os resultados de previsão climática podem ser usados em modelos 

hidrológicos para áreas menores, ajudando desta forma no processo de tomada de decisão. 

Diversos estudos sobre modelagem climática regional têm enfatizado a 

importância de aplicações envolvendo o acoplamento entre modelos de previsão climática 

global e regional (Döll e Hauschild, 2002; Misra e Kanamitsu, 2004; Nunes et al., 2009). 

No Brasil, destacam-se os estudos de Galvão et al. (1999), que encontraram 

relações quase lineares da precipitação média do modelo climático global do ECMWF 

(malha de 275 km), para a Bacia do Rio Piancó. Isso possibilita a transferência de 

simulações do modelo climático global, através de técnicas de regressão, sem perda 

relevante de previsibilidade. 

Silva et al. (2002) apresentaram os resultados da avaliação das simulações (1971-

2000) da precipitação sazonal (fevereiro-maio), a partir do modelo de circulação global 

ECHAM – European Community – Hamburg, aninhado ao modelo de circulação 

atmosférica regional RSM – Regional Spectral Model para o Nordeste do Brasil. As 

análises indicaram que o aninhamento apresentou desempenho satisfatório na precipitação 

média simulada do setor norte do Nordeste, e acima dos valores do modelo de circulação 

global para a área leste do Nordeste. 

Alves (2002) apresentou os resultados obtidos com a redução de escala dinâmica 

utilizada para a simulação da precipitação, do período de fevereiro a maio, no setor norte 

da região Nordeste, acoplando o modelo de circulação regional atmosférica MREP7 – 

Modelo Regional Espectral, ao modelo de circulação global atmosférica ECHAM. O 

modelo utilizou três conjuntos de experimentos com condições iniciais diferentes; isto é, 

três séries de previsão climática geradas pelo modelo regional para o período de fevereiro a 

maio em duas grades, uma com 80 × 80 km e a outra com 20 × 20 km, sendo que a grade 

de 20 km recebia as informações a cada seis horas dos resultados de saída da grade de 80 

km. Os resultados obtidos mostraram que o modelo de circulação regional atmosférica 

simulou satisfatoriamente a distribuição espacial da precipitação sazonal do setor norte do 

Nordeste na grade de 80 km × 80 km, com acertos em algumas áreas, de mais de 60% de 

chuva do setor norte do Nordeste. 

Souza Filho e Porto (2003) aplicaram na bacia hidrográfica do reservatório de 

Orós, localizado no sul do Ceará, o acoplamento entre o modelo global ECHAM, com o 

modelo climático regional RSM – Regional Spectral Model, o modelo hidrológico SMAP 
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e um modelo estatístico baseado na equação de partição chuva-vazão do método SCS – 

Soil Conservation Service. O estudo apresentou resultados satisfatórios, onde a correlação 

obtida com acoplamento do SCS foi de 0,83 e com o SMAP de 0,81. 

Araújo e Guetter (2005), que compararam estimativas de precipitação por satélite 

com medições em pequenas e médias bacias do Estado do Paraná, através da avaliação 

hidrológica da técnica CMORPH na estimativa de chuva, concluíram que há aderência 

considerável na estimativa de precipitação por satélite. 

Nóbrega et al. (2008) utilizaram estimativas de precipitação geradas pelas 

imagens do produto 3B42 do satélite TRMM, como variável de entrada em um modelo 

hidrológico semi-distribuído, Slurp. Os autores utilizaram também dados diários de 

temperatura do ar, temperatura do ponto de orvalho e umidade relativa do ar, oriundos de 

estações meteorológicas; dados de cobertura do solo, derivados de imagens TM/Landsat 5, 

dados fluviométricos diários e dados do produto 3B42, com resolução temporal de 3 horas 

e espacial de 2,5 km. Os resultados indicaram que o modelo foi adequado ao da simulação 

da vazão na bacia do rio Jamari, com R² = 0,82. Com relação às vazões média, máxima e 

mínima, os resultados foram coerentes com de outros autores que utilizaram precipitação 

medida na superfície. 

Lima e Alves (2009) mostraram a aplicação de modelagem hidroclimática 

dinâmica de precipitação acoplada a um modelo hidrológico em escala mensal, para as 

bacias do Alto-Médio São Francisco no Estado de Minas Gerais. Os resultados sugeriram 

que a simulação de precipitação pode ser usada como variável de entrada em modelos de 

estimativa de vazão para períodos na escala de um mês, dando subsídio a um melhor 

aproveitamento dos recursos hídricos na bacia hidrográfica estudada. Concluíram ainda 

que a simulação de precipitação, quando corrigida empregando a função densidade de 

probabilidade – Probability Density Function (PDFs), é mais eficiente na estimativa de 

precipitação simulada quando comparada com a precipitação observada na bacia, 

resultando em uma melhor simulação de vazão afluente na bacia. 

Essas aplicações servem como base para estudos, sobretudo, de mudanças 

climáticas ocorridas em bacias hidrográficas. Nesse sentido, o Painel Intergovernamental 

de Mudanças Climáticas – IPCC, define a mudança climática como uma variação 

estatisticamente significante em um parâmetro climático médio ou sua variabilidade, 

persistindo um período extenso (tipicamente décadas ou por mais tempo). A mudança 

climática pode ser devido a processos naturais ou forças externas, ou devido a mudanças 

persistentes causadas pela ação do homem na composição da atmosfera ou do uso da terra. 
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Diversos estudos sobre mudanças climáticas com diferentes enfoques têm sido 

realizados em várias regiões do planeta. Como exemplos de alguns estudos já 

desenvolvidos na América do Norte, destacam-se os desenvolvidos por Ford et al. (2010) e 

Burch (2010); na Ásia os de Yu et al. (2002), Zhang et al. (2008) e Marin (2010); no 

Oriente Médio os de Abahussain et al. (2002) e Cohen et al. (2002); na Europa os de 

Biesbroek et al. (2010) e Charlton e Arnell (2010); e na África os de Kipkorir (2002) e Gil-

Romera et al. (2010). No Brasil estudos sobre mudanças climáticas estão associados mais 

ao comportamento da variabilidade da precipitação e seus impactos em diversas regiões, 

como nos trabalhos de Da Silva (2004) e Lucena et al. (2010). 

Sobre o uso de modelos de previsão climática acoplados a modelos 

hidrossedimentológicos, pode-se destacar alguns estudos, como em O’Neal et al. (2005), 

que investigaram as mudanças potenciais nas taxas de erosão em uma região dos Estados 

Unidos sobre mudança do clima, incluindo a adaptação do gerenciamento da colheita em 

função da mudança climática. 

Zhang (2007) estimou os resultados de previsão climática utilizando o modelo de 

circulação global HadCM3, para análise da erosão dos solos e da produção de colheitas, 

considerando as diferenças espaciais dos cenários do clima e a variabilidade durante o 

downscaling, utilizando projeções mensais da precipitação e temperatura durante o período 

1950–2039. 

Silva e Azevedo (2008) investigaram a ocorrência de mudanças climáticas no 

período de 1970 a 2006, em algumas microrregiões do Estado da Bahia, através de índices 

de tendências de mudanças climáticas obtidos da precipitação total diária e das 

temperaturas máxima e mínima diárias das estações climatológicas da região. Observaram 

que na região de Irecê houve tendência de diminuição da precipitação total anual e 

aumento na intensidade das chuvas diárias. Na região Oeste houve aumento no número de 

dias com temperaturas elevadas, aumento nas temperaturas mínimas diárias e aumento na 

intensidade das chuvas. Na região Sudoeste houve uma tendência de um pequeno aumento 

dos totais anuais de chuvas. Na região do Baixo Médio São Francisco houve aumento no 

número de dias com temperatura máxima diária, diminuição das chuvas diárias e da 

precipitação total anual. 

Santos et al. (2009) avaliaram as tendências na precipitação total e eventos 

extremos de precipitação sobre o Estado do Ceará. Nesse estudo realizaram uma análise de 

diferentes índices de detecção de mudanças climáticas, baseados em dados de precipitação 
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pluvial diária de 18 postos, no período de 1935 a 2006, representando todas as 

microrregiões do Ceará. 

Zhang et al. (2009a) estimaram os impactos das mudanças climáticas para uma 

região da China a partir do uso integrado de um modelo de circulação global aninhado ao 

modelo hidrossedimentológico WEPP. O objetivo do estudo foi avaliar os impactos 

pontuais das mudanças climáticas sobre o escoamento superficial e a erosão dos solos, 

usando downscaling espaço-temporal. 

Yu e Wang (2009) investigaram os impactos das mudanças climáticas sobre o 

regime de precipitação, evapotranspiração, e vazão em Taiwan. Para a previsão dos 

cenários de precipitação foi utilizado um modelo de circulação global. O estudo mostra que 

a precipitação e a descarga aumentarão entre 2010 e 2020, durante a temporada chuvosa na 

região (Maio a Outubro) e diminuirão durante a estação seca (Novembro a Abril). A 

evapotranspiração aumentará em todo o ano, exceto nos meses de Novembro e Dezembro. 

Chiew et al. (2009), por sua vez, aplicaram modelos de previsão global, para 

analisar os impactos das mudanças climáticas no comportamento das vazões em bacias na 

Austrália. Os resultados indicaram que a maioria dos modelos de previsão global, pode 

reproduzir o padrão espacial de precipitação média anual observada, mas os erros na média 

de precipitações sazonais e anuais podem ser significativos.  

Peng e Xu (2010) aplicaram um modelo de balanço hídrico mensal semi-

distribuído para simular o escoamento superficial para o período entre 1957 e 2005, em 

cinco bacias na China. O escoamento foi simulado usando o modelo proposto com 

diferentes cenários, e o impacto das mudanças climáticas no escoamento foi analisado. Os 

resultados mostraram que o escoamento em 2010 e em 2020 exibiu uma tendência 

crescente em duas estações. Segundo os autores, o ciclo hidrológico é muito sensível as 

mudanças climáticas, particularmente em regiões de clima árido e semiárido. 

Assim, tanto a variabilidade das chuvas quanto as mudanças do clima regional 

exercem grande influência nas atividades socioeconômicas, se tornando, portanto, de 

extrema importância determinar o quanto essa variação climática afeta a relação homem-

meio ambiente. O clima afeta diretamente a produção em todos os setores da sociedade, e 

particularmente, naqueles que dependem exclusivamente dos processos naturais, como a 

agricultura, a pesca, e a produção de energia elétrica. 
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3. MATERIAL E MÉTODOS 
 

3.1. Caracterização da Área de Estudo 

 

A Bacia do Rio Tapacurá possui uma área de drenagem de aproximadamente  

470 km², e está localizada em uma zona de transição entre o Agreste e a Zona da Mata no 

Estado de Pernambuco, mais precisamente entre as coordenadas UTM 230.000 mE, 

270.000 mE e 9.090.000 mN e 9.120.000 mN, e no Fuso 25 S (Figura 3.1).  

 

 
Figura 3.1 − Hidrografia e modelo digital de elevação da bacia hidrográfica do Rio 
Tapacurá e sua localização no Estado de Pernambuco. 

 

O Rio Tapacurá possui comprimento de 72,6 km, considerando os meandros do 

seu percurso desde a nascente, no município de Gravatá, até a desembocadura no Rio 

Capibaribe, no município de São Lourenço da Mata.  

O clima da bacia é do tipo As’, quente e úmido do tipo tropical na classificação 

climática de Köeppen. A temperatura média mensal oscila entre 23 e 27ºC, enquanto a 

umidade relativa do ar, durante os meses de março a julho, é superior a 70% (Araújo Filho, 

2004). 
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3.2 Levantamento de Dados e Análise da Variabilidade Pluviométrica 

 
Com o objetivo de analisar a tendência da variabilidade temporal e espacial das 

chuvas sobre a Bacia do Rio Tapacurá, foram utilizados dados diários de precipitação do 

período compreendido entre 1970 e 2000, de dez postos pluviométricos instalados na Bacia 

do Rio Tapacurá. Desses dez postos, seis são de responsabilidade da Agência Nacional de 

Águas (ANA) e quatro do Laboratório de Meteorologia do Estado de Pernambuco 

(LAMEPE).  

A partir dos dados diários foram calculados os totais mensais e anuais desse 

período para cada posto pluviométrico. A Figura 3.2 mostra a localização geográfica e a 

elevação de cada posto utilizado no estudo. 

 

 
Figura 3.2 − Modelo digital de elevação, localização e código de cada posto pluviométrico 

da Bacia do Rio Tapacurá. 
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A Tabela 3.1 apresenta as localizações geográficas e informações dos postos, e a 

Tabela 3.2 exibe a descrição dos períodos de falhas das estações pluviométricas utilizadas 

neste estudo no período de 1970 a 2000.  

 

Tabela 3.1 – Descrição das estações pluviométricas utilizadas. 

Código Posto Operador Latitude Longitude Elevação
(m) 

835068 Vitória de Santo Antão ANA -8,126 -35,295 154 
835067 Nossa Senhora da Luz ANA -8,067 -35,144 116 
835045 Russinha ANA -8,175 -35,445 338 
835017 Engenho Bela Rosa ANA -8,036 -35,158 78 
835001 Apoti (Duarte Dias) ANA -8,082 -35,376 243 
735084 Usina Tiuma ANA -7,989 -35,117 105 

65 Vitória de Santo Antão LAMEPE -8,120 -35,280 166 
127 Pombos LAMEPE 8,140 -35,400 386 
215 Gravatá LAMEPE -8,150 -35,460 303 
363 São Lourenço da Mata LAMEPE -8,020 -35,120 92 

 
 

Tabela 3.2 – Descrição dos períodos de falhas das estações pluviométricas entre 1970 e 
2000. 

Cód. Posto Núm. 
Falhas 

% de 
Falhas Período de Falhas 

65 Vitória de S. 
Antão 22 6,1 nov/76; mai/74; jun/91 a dez/92; nov/93 

127 Pombos 75 20,8 

set/70 a fev/71; set/71 a jan/72; ago a 
dez/72; mai/76; dez/77; jan a ago/78; 
jan/92 a fev/95; nov dez/95; jan fev 

mar/96; jan nov/97; dez/97; fev/98; set 
Nov/99 

215 Gravatá 126 35,0 

out/70 a dez/70; ago/72; nov/73; dez/74; 
jan jun ago/75; dez/76; dez/77; jul/80; 

jun/81; abr dez/83; set ou/85; out/87; set 
nov dez/89; jan/90 a set/96; fev/97 a 

nov97; jan/00 a dez/00; 

363 São L. da Mata 112 31,1 

set a dez/70; jan fev/72; abr/73; set/74; jun 
jul/75; mai/83; abr/84; jul ago/85; mar abr 
jun/86; mar abr/88; jan jun/90; ago/91; abr 

jun/92; jul nov dez/00 
 

No que tange ao preenchimento de falhas pode-se ressaltar que esse procedimento 

só foi utilizado nos postos sob responsabilidade do LAMEPE, uma vez que os mesmos não 

possuíam dados consistentes e com falhas preenchidas. Assim, os demais postos: Vitória 

de Santo Antão, Nossa Senhora da Luz, Russinha, Engenho Bela Rosa, Apoti (Duarte 
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Dias), Usina Tiuma, possuem dados consistidos e já com preenchimento de falhas 

realizado. Os postos sob responsabilidade do LAMEPE que tiveram os maiores percentuais 

de falhas foram os de Gravatá e São Lourenço da Mata, com 35 e 31%, respectivamente. 

 

Para o preenchimento de falhas mensais dos postos pluviométricos foi utilizado o 

método da ponderação regional (Equação 3.1): 

 

1
3

x x x
x a b c

a b c

M M MP = P + P + P
M M M

⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝ ⎠

 (3.1) 

 

sendo Px a variável que guardará os dados corrigidos, Mx a média aritmética da estação 

com falha, Ma, Mb e Mc a média aritmética das estações vizinhas, e Pa, Pb e Pc são os dados 

das estações vizinhas ao posto com falha, do mesmo dia utilizado para preencher a falha. 

O método da ponderação regional é geralmente utilizado para o preenchimento de 

séries mensais e anuais, segundo o qual as falhas de um posto são preenchidas através da 

ponderação com base nos dados de pelo menos três postos vizinhos, que devem ser de 

regiões climatológicas semelhantes à do posto em estudo e possuir uma série de dados de, 

no mínimo, 10 anos. 

Para calcular a distribuição espacial da precipitação na bacia foi utilizado o 

método de interpolação conhecido como Krigagem. Este método foi usado para a 

construção das isoietas dos totais mensal e anual, desvio padrão, coeficiente de variação, e 

as médias sazonais dos períodos seco e chuvoso. Este método foi escolhido por ser um dos 

mais eficientes e utilizados em estudos sobre interpolação de dados espaciais (Mello et al., 

2003; Remacre et al., 2008). O estimador da Krigagem é obtido, segundo Matheron (1963), 

por: 

 

( ) ( )
1

0

n*Z X λ Z Xi i
i

= ∑
=

 (3.2) 

 

sendo Z*(X0) atributo da variável estimado no ponto; λi são os ponderadores de Krigagem; 

Z(Xi) é o valor observado da variável Z no i-ésimo ponto. Para a Krigagem ser ordinária 

deve-se satisfazer a condição de que: 
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1
1

n
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=∑
=

 (3.3) 

 

Os ponderadores são obtidos pela resolução de um sistema de equações lineares 

do tipo AX = B, denominado sistema de Krigagem que, conforme Rocha et al. (2007), pode 

ser escrito como: 
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onde γ (xn;xn) é a variância espacial da n-ésima amostra com relação a ela mesma; µ é o 

Multiplicador de Lagrange; e γ (xn;x0) é a variância espacial entre a n-ésima amostra e o 

ponto x0 que será estimado. 

Com o propósito de se analisar a tendência da variabilidade temporal da 

ocorrência de meses com anomalias, ou seja, acima ou abaixo da média histórica, foi 

realizado o cálculo da anomalia, para cada ano de todas as séries anuais, dentro do período 

estudado, obtido por: 

 

An= (x-xi) (3.4) 

 

sendo An o valor total de precipitação do ano com anomalia, xi o valor anual total 

calculado, e x o valor médio anual (média climatológica) do referido período. Em seguida, 

com base nos dados espacializados das médias mensais dos postos, foram traçadas em 

ambiente SIG todas as isoietas pelo método de interpolação Krigagem. 

Para efeito de estudo, à padronização da precipitação total no período chuvoso em 

cada posto pluviométrico calculando-se, a partir daí, o desvio normalizado médio para cada 

posto de cada ano mediante o emprego da relação: 

 

i

1
N
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x X
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−
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em que Dk é o desvio normalizado médio, xp o valor observado anual do posto 

pluviométrico, Xm é a média histórica do mesmo posto analisado, e σ o desvio padrão da 

série temporal (Moura et al., 2009). 

 

3.3 Modelos de Erosão do Solo Utilizados 

 

Foram utilizados neste trabalho dois modelos de erosão dos solos: um modelo 

empírico, a USLE – Equação Universal de Perda de Solo, e um modelo semi-empírico, o 

EPM – Modelo Potencial de Erosão. Esses modelos foram escolhidos devido a sua grande 

aplicabilidade em diversas bacias em condições semelhantes à Bacia do Rio Tapacurá, 

devido ao fato do seu pequeno número de variáveis, que os tornam potencialmente úteis 

para estimativa das perdas de solo, e também pela simplicidade no acoplamento com 

Sistemas de Informações Geográficas utilizando técnicas de álgebra de mapas. 

Os resultados estimados de perda de solo dos modelos foram comparados para o 

período de 1999 a 2007, utilizando dados observados da concentração de sedimentos em 

suspensão coletados no posto hidrossedimentométrico localizado no Rio Tapacurá e 

operado pela Agência Nacional de Águas – ANA. Esse período foi escolhido por ser o 

único com dados observados de material em suspensão na bacia, mais representativo e com 

alta correlação entre chuva, vazão e erosão. A seguir são apresentadas as descrições de 

cada um dos modelos utilizados neste trabalho. 

 

 

3.3.1 A Equação Universal de Perda de Solo – USLE 

 

A Equação Universal de Perda de Solo – USLE (Wischmeier e Smith, 1978) é 

uma equação de base empírica que calcula as perdas de solo através de valores 

determinados por índices que representam os principais fatores, i.e., erosividade da chuva, 

erodibilidade do solo, topografia e uso e conservação do solo.  

A USLE foi inicialmente desenvolvida para parcelas agrícolas, mas, atualmente, 

vem sendo utilizado em muitos estudos para estimar perdas de solo em bacias 

hidrográficas e, mais recentemente, a USLE vem sendo utilizada com dados de 

Sensoriamento Remoto e ao SIG, como forma de calcular a distribuição espacial das 

perdas de solo. A USLE é expressa pela Equação 3.6: 
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A = R×K×LS×C×P (3.6) 

 

em que: 

A  =  perda de solo por unidade de área no tempo (t ano-¹);  

R  =  fator de chuva ou índice de erosão pela chuva (MJ mm ha-¹ hr-¹ ano-¹); 

K =  fator de erodibilidade do solo, isto é, a intensidade de erosão por unidade de 

índice de erosão da chuva, para um solo específico (t h ha MJ-¹ mm-¹); 

LS = fator topográfico, ou seja, a relação de perdas de solo entre uma declividade e 

um comprimento de rampa para o mesmo solo e grau de declive 

(adimensional);  

C =  fator uso e manejo, isto é, a relação entre perdas de solo de um terreno 

cultivado em dadas condições e as perdas correspondentes de um terreno 

mantido continuamente descoberto (adimensional); 

P =  fator de prática conservacionista, entendido como as perdas do solo de um 

terreno cultivado com determinada prática (adimensional). 

 

Os fatores da USLE são calculados conforme proposto por Williams e Arnold 

(1997), e o resultado da equação é utilizado para representar a erosão bruta. Tal 

simplificação é justificável, uma vez que a USLE foi desenvolvida para a escala de parcela, 

na qual os processos de deposição não são expressivos (Araújo, 2003; Medeiros et al., 

2009). 

 

 

3.3.1.1 O fator de erosividade da chuva (R) 

 

Este fator estima a capacidade da chuva em provocar erosão, cujo valor é obtido 

pelo produto entre a energia cinética total da chuva ou por dados diários de precipitação. O 

fator de erosividade da chuva (R) foi calculado com base na Equação 3.7, proposta por 

Lombardi Neto e Moldenhauer (1980), a partir de dados mensais de precipitação 

observados nos postos pluviométricos localizadas na Bacia do Rio Tapacurá (Tabela 3.1).  
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em que: 

R = fator de chuva ou índice de erosão pela chuva (MJ mm ha-¹ hr-¹ ano-¹); 

Pm = precipitação mensal total (mm) do mês considerado;  

Pa = precipitação média anual (mm).  

 

 

3.3.1.2 O fator de erodibilidade do solo (K) 

 

Wischmeier e Smith (1978) concluíram que alguns solos são mais facilmente 

erodidos que outros, mesmo que todos os outros fatores do processo permaneçam 

constantes. Essa diferença é decorrente das propriedades inerentes do solo, e é referida 

como a erodibilidade do solo, expressa pelo fator K da USLE. As propriedades do solo que 

influenciam a erodibilidade são aquelas que afetam a velocidade de infiltração, 

permeabilidade e capacidade total de armazenamento de água, e aquelas que resistem às 

forças de dispersão, salpico, abrasão e transporte pela chuva e escoamento (Farinasso et al., 

2006). 

O fator de erodibilidade do solo (K) foi obtido a partir do mapa de tipos de solo do 

Estado de Pernambuco (EMBRAPA, 1999). O mapa de solo foi georreferenciado e os tipos 

de solo foram digitalizados em ambiente CAD. Posteriormente, o mapa foi importado para 

ambiente SIG e para cada tipo de solo foi associado um valor de fator de erodibilidade. A 

Tabela 3.3 apresenta os valores de K para os tipos de solo existentes na Bacia, conforme o 

novo Sistema Brasileiro de Classificação dos Solos proposto pela EMBRAPA (2006). 

 

Tabela 3.3 – Tipos de solo existentes na Bacia do Rio Tapacurá com seus respectivos 
valores do fator K. 

Tipos de solos Área (km²) Área (%) Valores do fator K 
(t h ha MJ-¹ mm-¹) 

Argissolos 324,4 69,0 0,044** 
Gleissolos 43,5 9,3 0,042* 
Latossolos Vermelho 9,0 1,9 0,014** 
Luvissolos Crômicos 6,2 1,3 0,032*** 
Neossolos Flúvicos 20,2 4,3 0,046** 
Neossolos Litólicos 40,5 8,6 0,036** 
Regossolos 5,2 1,1 0,0006* 
Planossolos 21,0 4,5 0,057** 
TOTAL 470,0 100,0 − 
* Silva e Alvares (2005). 
** Farinasso et al. (2006). 
*** Silva et al. (2009). 
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3.3.1.3 O fator de declividade e comprimento de vertente (LS) 

Existem diversos métodos para a determinação do fator LS (Williams e Berndt, 

1976; Moore e Burch, 1986; Desmet e Govers, 1996). Neste trabalho, utilizou-se a equação 

proposta por Moore e Burch (1986), também utilizada por Engel e Mohtar (2006) e Zhang 

et al. (2009b), para a estimativa do fator LS, cuja formulação é dada por: 

 

0,4 1,3sin
22,13 0,0896
VLS × Θ θ⎛ ⎞ ⎛ ⎞= ⎜ ⎟ ⎜ ⎟

⎝ ⎠ ⎝ ⎠
 (3.8) 

 

sendo V é o produto do fluxo acumulado, dado em número de células, Θ o tamanho em 

metros de cada célula, e θ é o ângulo da declividade em graus, todos derivados do modelo 

de elevação digital do terreno. 

 

 

3.3.1.4 Os fatores de uso, manejo e práticas conservacionistas (C e P) 

 

A determinação dos fatores C e P da USLE para a bacia foi baseada em imagens 

do sensor TM do satélite Landsat5, da órbita 214/ponto 65, com resolução espacial de 30 

m. Foram identificados na imagem os seguintes usos e manejos do solo: (a) cana-de-

açúcar, (b) pecuária, (c) mata, (d) vegetação de capoeira, (e) caatinga, (f) outras 

agricultura3, (g) granjas, (h) área urbana, e (i) água (Tabela 3.4).  

 

Tabela 3.4 − Valores do fator C relacionados às categorias de uso da terra para a Bacia do 
Rio Tapacurá. 

Uso e Ocupação do solo Área (km²) Área (%) Valores do fator C 
Cana-de-açúcar 55,0 11,7 0,0180 

Pecuária 146,5 31,2 0,0240 
Mata 16,9 3,6 0,0004 

Capoeira 5,8 1,2 0,0100 
Caatinga 5,3 1,1 0,0130 

Outras Agriculturas 180,3 38,4 0,0180 
Granjas 38,4 8,2 0,0220 

Área urbana 11,1 2,4 0,0010 
Água 10,7 2,3 0,0000 

                                            
3 O uso e ocupação do solo compreendido como outras agriculturas são: produção de horticulturas e 
policulturas, cultivadas na maioria dos casos em pequenas propriedades agrícolas. 
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Na bacia foram identificadas a presença de policulturas, horticultura (que ocupam 

maior parte da bacia), remanescentes de mata e pequenas porções de áreas urbanas e mata do 

tipo capoeira. As Figuras 3.3 e 3.4 apresentam exemplos de plantação de horticultura e de 

mata presentes na Bacia. 

 

 
Figura 3.3 − Exemplo de plantação de horticultura na Bacia do Rio Tapacurá. 

 

 
Figura 3.4 − Exemplo de mata na bacia considerada como cordões de vegetação. 
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Ainda são poucas as pesquisas desenvolvidas para determinação do fator C da 

USLE no Nordeste do Brasil (Leprun e Silva, 1994). Os valores para cada tipo de uso e 

manejo do solo existentes na bacia foram baseados em análises visuais no campo 

atribuindo-se assim o valor mais condizente com a interpretação do uso do solo, com base 

nos valores recomendados por Silva et al. (2003) e Farinasso et al. (2006). Com relação à 

contribuição da área urbana na produção de sedimentos, Araújo (2003) apresentou uma 

metodologia para estimar o fator C da USLE em áreas urbanas com produção de 

sedimentos não-desprezível. Entretanto, neste estudo a contribuição da área urbana na 

produção de sedimentos foi considerada como desprezível, devido a fragmentação das 

áreas urbanas na Bacia e sua extensão total de aproximadamente 2% da área total.  

No que tange às práticas conservacionistas na bacia, foram mapeadas as seguintes 

ocorrências: (a) plantios morro abaixo, (b) plantios em contorno, (c) áreas com cordões de 

vegetação nas áreas com presença de mata, e (d) áreas urbanas. A Tabela 3.5 mostra os 

valores do fator P para as práticas de conservação existentes na Bacia com base em Silva et 

al. (2003). 

Para analisar as perdas de solo na bacia utilizou-se a interpretação de perdas de 

solo proposta por Carvalho et al. (2000), que define seis classes para análise de perdas de 

solo em bacias hidrográficas (Tabela 3.6).  

 

Tabela 3.5 −Valores do fator P para algumas práticas de conservação para a Bacia do Rio 
Tapacurá. 

Práticas de Conservação Valores do fator P 
Plantio morro abaixo 1,0 
Plantio em contorno 0,5 
Área urbana 0,0 
Áreas com cordões de vegetação 0,2 

 

Tabela 3.6 − Classes de interpretação de perdas de solo em bacias hidrográficas, segundo 
Carvalho et al. (2000) 

Perda de Solo (t ano-¹) Interpretação 
< 10 Nula a pequena 

10–15 Moderada 
15–50 Média 
50–120 Média a forte 

120–200 Forte 
> 200 Muito Forte 
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O fluxograma da metodologia e das etapas empregadas nesse trabalho para a 

determinação das perdas de solo, através do uso de técnicas de Sensoriamento Remoto, 

SIG e da USLE, pode ser visto na Figura 3.5. 

 

 
Figura 3.5 − Metodologia para obtenção das perdas de solo usando a USLE. 

 
 

A USLE foi utilizada também associada a uma equação de taxa de transferência 

de sedimentos – SDR. Nesse caso, a equação foi empregada na escala de pixel com 

resolução espacial de 30 metros, para o cálculo da erosão em cada um dos pixels. A 

formulação utilizada para calcular o SDR é concentrada, isto é, gera um único valor para a 

bacia. Segundo essa abordagem, portanto, a razão entre a produção de sedimentos e erosão 

localizada é admitida constante em todos os pontos da bacia, como mostrado no próximo 

item. 

 

 

3.3.2 Determinação da produção de sedimentos e da taxa de transferência de sedimentos – 
SDR 
 

Os sedimentos são provenientes da erosão do solo na bacia. A massa de solo 

erodida pode ser calculada por inúmeros modelos de perdas de solo, como por exemplo, 

pela Equação Universal de Perda de Solo, denominada USLE. Esta por sua vez, apresenta 

limitações, pois não explica os processos de retenção difusa dos sedimentos em uma bacia. 

Tal deficiência é minimizada pela introdução do conceito de SDR (Sediment Delivery 
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Ratio), também conhecida como taxa de transferência de sedimentos, que permite uma 

maior confiabilidade à USLE na previsão dos processos sedimentológicos.  

Segundo Araújo (2003), a retenção difusa média em bacias do semiárido 

nordestino é da ordem de 80% da erosão bruta, ou seja, o valor médio de SDR na região é 

de 20%. Dessa forma, estudos sobre processos de produção de sedimentos em bacias na 

Região Nordeste mostram-se de extrema relevância para manutenção da sustentabilidade 

ambiental.  

 
 

3.3.2.1 Cálculo dos parâmetros de SDR e determinação do aporte de sedimentos na bacia 

 

Na maioria dos casos na aplicação da USLE, há uma tendência de haver 

superestimação da produção de sedimentos em áreas maiores que aquelas típicas das 

parcelas, para os quais foi desenvolvida. Quando se interpreta sua utilização em bacias, 

associa-se seu valor ao da erosão bruta, não considerando a retenção difusa de sedimentos 

(Walling, 1983; Araújo, 2007).  

Em vista disso, na aplicação de SDR em bacias, leva-se em consideração o 

conceito de taxa de condução de sedimentos, que é definida pela relação entre a produção 

de sedimentos e sua erosão bruta, sendo a produção de sedimentos caracterizada pelos 

sedimentos que chegam à seção de referência da bacia por unidade de área e por unidade 

de tempo. Conhecendo-se a erosão total (MSL) e a produção de sedimento no exutório da 

bacia (Ts). Ts e MSL podem ser calculados anualmente (t ano-¹) ou por unidade de área  

(t ha-¹) (Lu et al., 2006), considerando que a relação da taxa de transferência de sedimentos 

(SDR) é constante para uma dada bacia em um determinado tempo (Walling, 1983). 

O valor de SDR estima a taxa de transferência de sedimentos que passa pelo 

exutório da bacia, usando algumas características da bacia, tais como: a distância que 

percorre o fluxo entre a área fonte e a saída da bacia; forma da encosta; porcentagem da 

cobertura vegetal no caminho percorrido pelo fluxo entre a fonte do sedimento e a saída da 

bacia; e textura do material. 

Assim, com base na área da bacia, através de aproximações matemáticas 

empíricas, o SDR significa a porcentagem de erosão bruta que passará pela seção de 

controle da bacia, sendo que a diferença entre o que passou e a erosão bruta correspondem 

ao material erodido que ficou depositado.  

Existem diversas equações para se calcular a SDR. Mais detalhes sobre as 
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equações de SDR são mostradas em Araújo (2003), Lu et al. (2006), e Chaves (2010). 

Silva et al. (2009) empregaram diversas equações de SDR para calcular a produção de 

sedimentos na Bacia Experimental do Riacho Gameleira, microbacia da Bacia do Rio 

Tapacurá, concluindo que a equação de Maner (1958) (Equação 3.9) mostrou-se ser a que 

melhor se aproximou aos valores observados para a Bacia, quando comparada aos 

resultados de SDR usando as formulações de USDA (1979) (Equação 3.10) e Vanoni 

(1975) (Equação 3.11), e Renfro (1975) (Equação 3.12). Neste estudo, as quatro 

formulações também foram aplicadas para a Bacia do Rio Tapacurá. 

A formulação de Maner expressa a razão de aporte de sedimentos em função do 

comprimento máximo da bacia, em linha reta (Lm), paralelo ao rio principal e da diferença 

entre a cota média do divisor de água e a cota do exutório (Fr).  

 

log(SDR) 2,943 0,824log m

r

L
F

⎛ ⎞
= − ⎜ ⎟

⎝ ⎠
 (3.9) 

 

sendo Lm o maior comprimento na bacia, paralelo ao rio principal (m) e Fr o desnível entre 

a cota média do divisor e a cota do exutório. 

 

SDR = 0,51 Ab
-0,11 (3.10) 

 

no qual Ab é a área de drenagem também em milhas quadradas. 

 

SDR = 0,42 Ab
 -1,25 (3.11) 

 

sendo Ab igual a área de drenagem em milhas quadradas. 

 

log(SDR) = 1,7935 − 0,14191 log(Ab) (3.12) 

 

no qual Ab é a área da drenagem em km². 

 

A partir das perdas de solo pelo modelo USLE e do índice SDR, procedeu-se a 

estimativa da produção de sedimentos em função da área das bacias, segundo Forest 

Service (1980): 
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Y = (SDR × A) / Ab  (3.13) 

 

sendo Y o aporte de sedimentos estimados (t km-²), SDR a taxa de transferência de 

sedimentos, adimensional, A a perda de solo pela USLE e Ab a área da bacia. 

 

 
3.3.3 O EPM – Modelo de Potencial de Erosão  
 

 

O Modelo de Potencial de Erosão – EPM (Gavrilovic, 1988) é um modelo 

utilizado para estimar a erosão anual do solo total em uma bacia hidrográfica. Este modelo 

foi primeiramente desenvolvido para investigação da degradação dos solos na antiga 

Iugoslávia, em meados da década de 80, e desde então vem sendo utilizado em diversas 

bacias hidrográficas em todo o mundo, como por exemplo, por Globevnik et al. (2003), 

Tangestani (2006), Tangestani e Moore (2001), Soleimani e Modallaldoust (2008) e 

Haghizadeh et al. (2009).  

O EPM calcula a erosão potencial dos solos para um evento, considerando quatro 

fatores que influenciam na degradação dos solos, que são (a) coeficiente de erosão, (b) área 

de drenagem, (c) precipitação total anual, e (d) temperatura média anual. Para determinar o 

coeficiente de erosão, é necessário conhecer quatro fatores que atuam no controle da 

erosão dos solos: (a) tipos de rocha, (b) tipos de solo, (c) topografia, e (d) uso do solo 

(Tangestani, 2006). O EPM permite estimar a intensidade de erosão, assim como 

quantificar a produção de sedimentos a partir da degradação anual dos solos na bacia, pela 

Equação 3.14: 

 

3
b a tW A P E S= π× × × ×  (3.14) 

 

sendo W a perda de solo na bacia (m³ ha-¹ ano-¹), Ab a área da bacia em km², Pa a média da 

precipitação anual (mm), St é o coeficiente de temperatura, E o coeficiente de erosão, que é 

calculado como: 

 

( )aE Y X j= × × ϕ +  (3.15) 
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sendo Yb, Xa e φ os coeficientes que dependem da geologia, vegetação, e o grau de erosão 

da bacia, respectivamente, e j como sendo a declividade média em percentagem. O EPM 

sugere que a declividade média possa ser calculada pelo comprimento total das curvas de 

nível da bacia multiplicada pelo intervalo das linhas de contorno e dividido pela área de 

drenagem. 

As Tabelas 3.7 e 3.8 mostram os coeficientes do processo de erosão (fator φ) e os 

de resistência à erosão das rochas (fator Yb), da área de estudo. Os dados do fator Yb foram 

determinados a partir do mapa geológico do Estado de Pernambuco na escala de 1:500.000 

(CPRM, 2005).  

 

Tabela 3.7 − Valores do coeficiente do grau de erosão (φ) para a Bacia do Rio Tapacurá. 
Descrição Valor Área (km²) Área (%) 
Mínima 0,2 205,0 43,8 

Moderada 0,3 175,0 37,1 
Alta 0,6 38,0 8,3 

Muito Alta 0,9 52,0 10,8 
 

Tabela 3.8 − Valores do coeficiente de geologia (Yb) para a Bacia do Rio Tapacurá 

Descrição Período 
Geológico Código Valor Área em km² 

(%) 
Solos e rochas com pouca 
resistência à erosão Mesoproterozóico MPVe 0,55 54 (11,29) 

Depósitos de argilas e 
arenitos Neoproterozóico MN 0,40 3 (0,57) 

Rochas moderadamente 
resistentes à erosão Neoproterozóico NP3 0,20 16 (3,28) 

Rochas resistentes à erosão Neoproterozóico NP3i 0,10 119 (24,84) 
Fragmento de rochas 
graníticas Paleoproterozóico PPs 0,25 288 (60,02) 

 
 

O fator φ foi obtido para cada tipo de solo usando a metodologia proposta por 

Silva et al. (2009). Para realizar a identificação das características das classes de grau de 

erosão dos tipos de solo, foi realizado o seguinte procedimento: (a) levantamento detalhado 

dos tipos de solo existentes na área de estudo, (b) análise e descrição das características 

positivas e negativas para cada tipo de solo quanto à sua susceptibilidade à erosão, e (c) 

determinação do grau de erodibilidade dos solos, atribuindo para cada tipo de solo um peso 

(baixo, médio, alto e muito alto), segundo o nível de susceptibilidade à erosão dos solos: 
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1. Mínima: solos que possuem ótima resistência aos processos erosivos.  

2. Moderada: solos que possuem média resistência à erosão. 

3. Alta: solos que possuem alta susceptibilidade à erosão. 

4. Muito Alta: nesse nível foram levados em consideração os solos de maior 

susceptibilidade à erosão, isto é, solos que possuem grande erodibilidade. 

 

 
Para a determinação do fator de uso do solo (Xa) utilizado no EPM, foi gerado um 

mapa do uso do solo a partir de imagens de satélite Landsat 5/TM, da órbita 214/ponto 65, 

de 19/08/2009, composição colorida R5G4B7. O EPM classifica o uso do solo em 

categorias e avalia o coeficiente Xa variando de 0,1 (para áreas com vegetação) a 1,0 

(desmatadas). Para a Bacia do Rio Tapacurá foram classificados nove tipos de uso do solo: 

cana-de-açúcar, outras agriculturas, pecuária, mata, vegetação de capoeira, caatinga, 

granjas, área urbana e água (Tabela 3.9).  

Na Tabela 3.9 são apresentadas as áreas totais e os valores do coeficiente Xa de 

ocupação de cada cobertura do solo, para o cenário de uso atual na Bacia do Rio Tapacurá. 

Percebe-se que os usos agricultura e pecuária somam juntos 345 km² (72%) da área total da 

bacia. Isso mostra um forte indício de que a bacia apresenta características antrópicas 

bastante acentuadas.  

 

Tabela 3.9 − Valores do coeficiente de vegetação (Xa) para a Bacia do Rio Tapacurá. 

Uso do solo Área 
(km²) 

Valor do  
coeficiente Xa 

Fonte 

Cana-de-açúcar 55,0 0,4 Estimado 
Pecuária 146,5 0,8 Tangestani (2006) 

Mata 16,9 0,1 Globevnik et al. (2003) 
Vegetação Capoeira 5,8 0,3 Estimado 

Caatinga 5,3 0,5 Estimado 
Outras Agriculturas 180,3 0,7 Tangestani e Moore (2001) 

Granjas 38,4 0,3 Haghizadeh et al. (2009) 
Área urbana 11,1 0,2 Soleimani e Modallaldoust (2008) 

Água 10,7 0,0 Emmanouloudis et al. (2003) 
 

 

As áreas ocupadas pelos usos outras agriculturas e pecuária aumentam a 

exposição dos solos mais susceptíveis à erosão, seja pelo preparo da terra para as 

plantações ou pelo trânsito de animais nos pastos. A atividade pecuária aparece como 
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grande responsável pela degradação intensa das águas, sejam elas superficiais ou 

subterrâneas. 

O último coeficiente utilizado pelo modelo EPM é o de temperatura, calculado 

por: 

 

0,1
10

= +t
TS  (3.16) 

 

sendo T a temperatura média anual em °C.  

 

Para a determinação da temperatura média anual da Bacia foram utilizados dados 

diários de temperatura dos postos climatológicos Caruaru, localizado nas coordenadas -

8,17 de Latitude Sul e -35,57 de Longitude Oeste, e do posto de Surubim, inserido nas 

coordenadas -7,51 de Latitude Sul e -35,43 de Longitude Oeste. Os dados de temperatura 

dos dois postos foram obtidos junto ao INMET – Instituto Nacional de Meteorologia. 

A produção de sedimentos atual, utilizando o modelo EPM, é então associada ao 

SDR e calculada pela Equação 3.17, como: 

 

G y= SDR×W  (3.17) 

 

sendo Gy a produção de sedimentos anual (m³ ano-¹).  

 

Para transformar os resultados de m³ ano-¹, calculado pelo modelo EPM, em  

t ano-¹, foram utilizados dados da granulometria dos solos para calcular a massa específica 

aparente seca do solo.  

Para os solos da Bacia do Rio Tapacurá, foram utilizados ensaios de campo que 

caracterizaram os solos na Bacia Experimental do Riacho Gameleira. A massa específica 

aparente seca do solo foi calculada como sendo 1,58 g cm-³. Mais detalhes sobre a 

metodologia empregada e dos dados obtidos podem ser encontrados em Furtunato et al. 

(2007) e Furtunato (2010). 
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3.4 Determinação da Relação do Aporte de Sedimentos (RAS) e Análise dos Modelos 

de Perdas de Solo  

 

A determinação da relação do aporte de sedimentos (RAS) no exutório da bacia 

foi realizada a partir da comparação da produção de sedimentos observada (MSL), baseada 

em medições de sedimentos transportados em suspensão e da produção de sedimentos 

calculada (Ts) mediante a relação entre descarga líquida e concentração de sedimentos. 

Foram utilizados dados observados de sedimentos em suspensão de 1999 a 2007, obtidos 

na estação hidrossedimentométrica de Vitória de Santo Antão, localizado na Bacia 

Tapacurá entre as coordenadas -8° 06’ 49’’de Latitude Sul e -35° 17’ 02’’ de Longitude 

Oeste (ANA, 2010). A comparação dos resultados da produção de sedimentos observados 

e calculados pelos modelos USLE e MPE, foi testado com base nesses resultados.  

A concentração média de sedimentos coletados no posto hidrossedimentométrico 

foi calculada pela relação entre a descarga sólida e a descarga líquida, pela Equação 3.18, e 

a descarga sólida de cada evento obtida pela Equação 3.19. 

 

Css = Qs/Q (3.18) 

 

Qs = Css×Q (3.19) 

 

sendo Css a concentração média de sedimentos (mg L-¹), Qs a descarga sólida ou fluxo de 

sedimentos em suspensão (t dia-¹), e Q a descarga líquida (m³ s-¹). 

Após a determinação da descarga sólida em suspensão para cada medição, foram 

traçadas as curvas-chave de sedimentos das estações segundo Carvalho (1994) e Asselman 

(2000). As curvas-chave de sedimentos possuem várias formas, entretanto, a mais utilizada 

é a função potencial obtida pela Equação 3.20: 

 

Css = α×Qβ (3.20) 

 

sendo α e β coeficientes provenientes do ajuste aos dados observados. 

Utilizando os dados de vazão líquida e de concentração média de sedimentos em 

suspensão da estação hidrossedimentométrica a partir da Equação 3.21, foram calculadas 

as descargas sólidas em suspensão para cada medição. 
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Qss = Σ (Q×Qs) 0,0864  (3.21) 

 

sendo Qss o fluxo de sedimentos em suspensão (t dia-¹)s A constante existente nesta 

equação é originada simplesmente pela conversão das unidades das variáveis envolvidas 

(Qss, Q e Qs) em um sistema coerente de medidas. 

Para a estimativa da produção de sedimentos foram utilizados dados de transporte 

de sedimentos anual. Em seguida, foram construídos gráficos relativos à descarga de 

sedimentos em suspensão totais e da descarga de vazão entre 1999 e 2007, comparando a 

concentração de sedimentos e a descarga líquida. Foram calculados os sedimentos 

transportados anuais para a Bacia do Tapacurá, levando-se em consideração a curva de 

descarga líquida diária do posto hidrossedimentométrico sob resposabilidade da Agência 

Nacional de Águas (ANA, 2010). Os dados de anos posteriores a 2007 não foram 

utilizados devido à interrupção do acompanhamento após esta data na estação de medição. 

O mesmo procedimento foi adotado por Banasik et al. (2005), Irvem et al. (2007), Pandey 

et al. (2007), Beskow et al. (2009) e Chaves (2010). A relação do aporte de sedimentos foi 

calculado de acordo com como: 

 

RAS= ST
MSL

  (3.22) 

 

onde RAS é a relação do aporte de sedimentos, Ts é a produção de sedimentos estimada 

transportado para o exutório da bacia (t ha-¹ ano-¹), e MSL é a perda de solo média na bacia 

(t ha-¹ ano-¹).  

 

 

3.5 SIG, Processamento e Classificação de Imagens de Satélite na Análise do Uso e 
Ocupação do Solo 

 

Imagens do sensor TM do satélite Landsat 5 de diferentes períodos foram 

utilizadas para caracterização e avaliação da evolução do uso e ocupação do solo na Bacia 

do Rio Tapacurá. Essas imagens são frequentemente empregadas para analisar a evolução 

da cobertura vegetal e identificar a existência de processos de erosão na bacia. Diversas 

técnicas de Sensoriamento Remoto e SIG foram usadas para a identificação do uso e 

ocupação do solo na bacia, determinação do percentual de cobertura vegetal, da 
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declividade média e os tipos de solos, reforçados por pesquisa de campo para uma melhor 

análise da bacia. Para tanto, foram utilizados os softwares ArcGIS 9.3®, Surfer 8® e  

Spring 4.3®, Idrisi Kilimanjaro®. 

No que tange às imagens de satélite, a maior vantagem ao se trabalhar com 

imagens digitais é a possibilidade de processá-las para a extração de informações de 

interesse. Foram adquiridas duas cenas do sensor TM do satélite Landsat 5, da órbita 

214/ponto 65, datadas de 10/07/1989 e 19/08/2007, com resolução espacial de 30 m, 

escolhida a composição colorida R5G4B3, uma vez que essa aplicação dos canais coloridos 

apresentou melhor identificação dos elementos espaciais nas imagens para a Bacia do Rio 

Tapacurá. 

Para o georreferenciamento de ambas as imagens utilizou-se o software ArcGIS, 

tomando-se como referência as cartas topográficas de Vitória de Santo Antão (SC25-V-II) 

e Limoeiro (SC25-Y-C-V), na escala de 1:100.000, identificando pontos reconhecíveis 

tanto nas cartas topográficas quanto nas imagens de satélite. Para o registro das imagens 

foi utilizado o polinômio de primeiro grau (Afim), com pontos de controle distribuídos de 

forma homogênea pela área mapeada no sistema de referência SAD-69 e sistema de 

projeção UTM (Fuso 25). Com um total de 10 pontos, as imagens foram registradas. Para 

cada registro, baseado na localização e distribuição dos pontos de controle e no grau do 

polinômio utilizado, pode-se obter o erro médio dos pontos de controle.  

Recomenda-se um erro máximo de 0,5 por pixel para registro de imagens (INPE, 

2006) o que foi realmente alcançado, conforme observado no georreferenciamento, com 

um erro de RMS igual a 4,6. Acredita-se que, com a utilização do polinômio de primeiro 

grau e erros menores que o recomendado, o resultado já seria considerado satisfatório e por 

isso não foram testadas outras formas de transformações geométricas (relacionadas ao grau 

do polinômio ou interpolador). 

As imagens foram exportadas para o formato de estrutura matricial TIF e 

importadas para o Spring (Câmara et al., 1996), que tem se mostrado uma ferramenta 

valiosa para processamento digital de imagens de Sensoriamento Remoto, além de ser 

desenvolvido no INPE e não implicou em custo de aquisição. Posteriormente, realizou-se a 

classificação dos tipos de uso do solo na Bacia utilizando o sistema de classificação 

supervisionada, e o método de Máxima Verossimilhança, com limiar igual a 95%. A 

classificação de imagens digitais neste método associa a cada pixel da imagem um rótulo 

ou um tema de interesse. Dessa forma, uma imagem numérica é transformada em uma 

imagem temática, onde o número de categorias é definido pelo analista. 
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No sistema supervisionado há a necessidade da intervenção por parte de um 

usuário para a identificação das classes temáticas e para coleta de amostras da imagem, que 

representem as classes temáticas identificadas.  

A medida da distância de Battacharya é utilizada no sistema supervisionado por 

regiões, para medir os valores estatísticos entre um par de classes espectrais, isto é, mede a 

distância média entre as distribuições de probabilidades de classes espectrais. O princípio é 

análogo ao utilizado pelo classificador não-supervisionado Isoseg, porém a medida de 

distância usada é a de Battacharya. O classificador Battacharya, ao contrário do Isoseg que 

é automático, requer interação do usuário, através do treinamento. Neste caso, as amostras 

são as regiões formadas na segmentação de imagens. Mais detalhes sobre os sistemas de 

classificação podem ser obtidos em Mather (1993), Schowengerdt (2000) e INPE (2006). 

 

 
3.6 Previsão Climática e Mudanças no Clima 

 
 

Os resultados dos modelos de previsão climática apresentam erros sistemáticos. 

Esses erros são decorrentes da representação dos processos físicos atuantes e das condições 

inicial e de fronteira utilizadas nos modelos, principalmente nos períodos de transição de 

uma estação do ano para outra (Moura et al., 2010).  

Outro problema dos modelos é quanto à representação de eventos extremos. Em 

certos eventos extremos, os modelos não são capazes de captar os sistemas intensos, 

apresentando baixa qualidade nas previsões, podendo subestimar ou superestimar a 

intensidade e o posicionamento dos sistemas meteorológicos em uma determinada região. 

Sendo assim, é necessário o acompanhamento do desempenho dos modelos, conhecendo 

os erros sistemáticos a eles associados, para que a previsão de curto e longo prazo se torne 

cada vez mais uma ferramenta confiável (Vieira Júnior et al., 2009). 

Segundo Moura et al. (2010), sabendo que o comportamento dos modelos varia 

dependendo da estação do ano, da região, do horário inicial de integração, da resolução, da 

quantidade e da qualidade das observações, diversos estudos vêm sendo desenvolvidos no 

sentido de melhorar a qualidade das previsões climáticas dos modelos de previsão 

numérica, como no estudo de Coêlho et al. (2006).  
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3.6.1 Modelo Climático Regional ETA: caracterização e dados previstos 

 

Os dados de precipitação prevista foram adquiridos junto ao CPTEC/INPE. Estes 

dados foram estimados pelo modelo climático regional ETA (Chou, 1996) em uma grade 

de 40 × 40 km, com dados observados do período de 1970 a 1990. 

O ETA é um modelo de circulação atmosférica regional, de mesoscala em ponto 

de grade, de equações primitivas, ou seja, usa equações diferenciais não-lineares que são 

usadas para aproximar o fluxo global atmosférico. A versão do modelo ETA utilizado 

neste estudo é hidrostático, com resolução horizontal de 40 × 40 km, ambas com 38 

camadas na vertical, que cobrem toda a América do Sul. As previsões são fornecidas duas 

vezes ao dia, uma com condição inicial às 00:00 UTC e outra às 12:00 UTC. O Modelo 

ETA foi inicialmente desenvolvido na Universidade de Belgrado, e utiliza uma grade E de 

Arakawa e coordenada vertical eta (h) (Mesinger et al., 1990).  

O modelo regional ETA é utilizado para prever com maiores detalhes fenômenos 

associados a frentes, orografia, brisa marítima, tempestades severas, etc., enfim, sistemas 

organizados em mesoescala. Devido à maior não-linearidade dos sistemas nesta escala, a 

previsibilidade é menor e as previsões são de curto prazo. No caso do ETA, as previsões se 

estendem até 48 horas e cobrem a maior parte da América do Sul. Estas previsões são 

fornecidas duas vezes ao dia em uma grade regular com resolução de 40 × 40 km. 

Para a obtenção dos dados de previsão climática, foi utilizado o modelo de 

circulação regional ETA. Os dados do modelo foram obtidos junto ao CPTEC/INPE. 

Foram realizados dois experimentos distintos para o período de janeiro de 2070 a 

dezembro de 2100. No primeiro foram utilizadas análises do CPTEC/INPE (cenário 

otimista) e no segundo foram empregadas análises do NCEP – National Centers for 

Environmental Prediction (cenário pessimista). Como condições de entrada, ambos os 

experimentos utilizaram o horário das 12:00 UTC como inicialização.  

Deve-se ressaltar que este modelo é executado operacionalmente no 

CPTEC/INPE, para os horários das 00:00 e 12:00 UTC. Os campos de precipitação são 

gerados a partir da composição de dados do Surface Synoptic Observations – SYNOP, 

obtidos do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), com dados da plataforma 

automática (PCD), do Sistema Brasileiro de Coleta de Dados via satélite do INPE, e de 

pluviômetros convencionais fornecidos pelo Programa de Monitoramento de Tempo Clima 

e Recursos Hídricos (PMTCRH) do Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT), 



 

 52

combinados com os dados de precipitação estimados por satélite do Tropical Rainfall 

Measuring Mission (TRMM). Esta nova técnica foi denominada de MERGE (Rozante et 

al., 2010). Já os campos de pressão ao nível médio do mar são gerados a partir de dados 

observados do SYNOP do INMET. Algumas das características principais do modelo ETA 

são brevemente descritas no próximo item. 

 

 

3.6.1.1. Estrutura do modelo ETA 

 

• Grade horizontal 

 

A versão operacional do modelo possui resolução horizontal de 40 km e existe 

também disponível uma versão com resolução de 80 km. As equações do modelo são 

discretizadas para a grade E de Arakawa. A distância entre dois pontos adjacentes de 

massa ou de vento define a resolução da grade. A grade do modelo ETA é regular e possui 

coordenada esférica, tendo o ponto de interseção entre o equador e o meridiano de 0° 

transladado para o centro do domínio. Desta forma a convergência entre os paralelos e 

meridianos são minimizados na região central do domínio. 

 

• Coordenada vertical 

 

Uma das características principais deste modelo é a coordenada vertical definida 

por Mesinger (1984) como:  

 

( )⎡ ⎤
⎢ ⎥
⎣ ⎦

r s tt

s t r t

p - z -pp-pη=
p -p p (0)-p

 (3.23) 

 

sendo p  uma pressão de referência adequadamente definida, os índices s e t referem-se à 

superfície e ao topo da atmosfera no modelo, respectivamente. O índice r refere-se a um 

ambiente de referência prescrito, e Zs é a altura da superfície (Chou, 1996). Mais 

informações acerca do modelo ETA e os dados utilizados podem ser obtidos em 

http://previsaonumerica.cptec.inpe.br. 
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• Orografia 

 

A orografia do modelo é representada em forma de degraus cujo topo coincide 

com a interface das camadas. A altura de cada degrau é obtida a partir do método de 

silhueta. Este método procura o valor médio das alturas máximas da topografia dentro de 

cada quadrado de grade. Cada degrau possui um ponto de massa no centro e quatro pontos 

de velocidade localizados nos vértices.  

 

• Integração 

 

As condições iniciais e de contorno do modelo são obtidas a partir de uma análise 

estática, onde a estimativa inicial é ajustada de acordo com as observações do horário da 

análise. A previsão de 12h do modelo global do CPTEC é utilizada como estimativa 

inicial. Os erros entre as observações e as estimativas iniciais são minimizados através do 

método de interpolação ótima. A análise é, portanto, realizada sobre uma grade de 

resolução correspondente à resolução do modelo global, e posteriormente, é interpolada 

para a grade do modelo ETA. As condições iniciais também podem ser obtidas a partir da 

análise do modelo global. A temperatura da superfície do mar é obtida do valor médio da 

semana anterior e é mantida constante durante a integração. O albedo inicial é obtido a 

partir da climatologia sazonal. 

Nos contornos laterais, o modelo é atualizado a cada 6 horas com as previsões do 

modelo global do CPTEC. As tendências nas bordas são distribuídas linearmente durante 

este período de 6h. Os contornos laterais possuem duas fileiras de pontos que são excluídas 

da integração do modelo.  

No que tange a dinâmica do modelo, suas variáveis prognósticas são: temperatura 

do ar, componentes zonal e meridional do vento, umidade específica, pressão à superfície e 

energia cinética turbulenta. A integração no tempo utiliza a técnica de ‘split-explicit’ 

(Gadd, 1978), onde os termos devido ao ajuste pelas ondas de gravidade inerciais são 

integrados separadamente dos termos devido à advecção.  

A física do modelo utiliza um esquema de Betts-Miller modificado para 

parametrizar a convecção (Janjic, 1994). A condensação de larga escala ocorre quando a 

umidade relativa excede 95%. Os processos turbulentos na atmosfera livre são tratados 

através do esquema de Mellor-Yamada nível 2.5 que calcula a energia cinética turbulenta e 
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os fluxos verticais. O esquema Mellor-Yamada 2.0 é utilizado na primeira camada do 

modelo (Mellor e Yamada, 1974) para representar a turbulência na camada superficial. O 

esquema de parametrização de radiação de ondas longas (Fels e Schwarzkopf, 1975) e 

curtas (Lacis e Hansen, 1974) foi desenvolvido pelo Geophysical Fluid Dynamics 

Laboratory. 

Dois cenários, um otimista e outro pessimista quanto a previsão da precipitação de 

2070 a 2100 foram gerados para a América do Sul, pelo CPTEC/INPE a partir do Modelo 

ETA. O Modelo ETA vem sendo utilizado para previsões climáticas para todo o país. A 

partir das projeções do Modelo ETA podem ser gerados cenários e mapas de 

vulnerabilidade, que indiquem possíveis impactos sobre a cobertura da vegetação, recursos 

hídricos, agricultura, saúde entre outros temas. 

A previsão do modelo ETA para integração de prazo estendida foi avaliada por 

Chou e Justi da Silva (1999) e Chou et al. (2002) e Bustamante et al. (2005). Mais 

recentemente, como exemplo de estudos utilizando o modelo ETA, para a região Nordeste, 

pode-se citar o estudo de Sousa et al. (2010), que apresentou os primeiros resultados de um 

estudo que está sendo realizado para verificar a delimitação do semiárido do Nordeste do 

Brasil, considerando critérios climáticos e as mudanças climáticas futuras projetadas pelos 

cenários do modelo regional ETA. O trabalho sintetiza uma análise da discrepância dos 

campos de precipitação de dados observados do banco de dados do Programa de 

Monitoramento Climático em Tempo Real da Região Nordeste (PROCLIMA) do CPTEC e 

dos dados previstos pelo modelo ETA, para o clima presente (1961–1990). 

Silva et al. (2010) analisaram os resultados das simulações obtidas com o modelo 

de mesoescala ETA, a partir da comparação com dados de observação meteorológica de 

Maceió, avaliando intensidade do vento, temperatura e umidade relativa do ar. As 

simulações realizadas na reprodução da intensidade do campo de vento, temperatura e 

umidade relativa apresentaram resultados satisfatórios nos seus valores e na sua variação 

para os períodos analisados. 

No presente estudo foram utilizadas duas análises de dados, uma com dados 

otimistas e outra pessimista, para o período compreendido entre 2070 e 2100. Esses dados 

foram obtidos junto ao projeto “Cenários regionalizados de clima no Brasil e América do 

Sul para o Século XXI: Projeções de clima futuro usando três modelos regionais”. Esse 

projeto foi desenvolvido em conjunto pelo Grupo de Estudos Climáticos (GrEC) do 

Departamento de Ciências Atmosféricas do IAG/USP e o CPTEC/INPE, apresentando os 

três cenários climáticos futuros gerados pelo modelo climático regional ETA. Através das 
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análises de dois conjuntos de dados climáticos dos últimos 30 anos de simulações de 

cenários (1961–1990, clima presente e 2070–2100, clima do futuro, segunda metade do 

Século XXI), para os cenários de altas emissões de gases de efeito estufa A2 e de baixas 

emissões B2 do Special Report on Emissions Scenarios (SRES/IPCC). 

 
 
3.6.2 Dados de Precipitação no Modelo ETA e Correção dos Dados Previstos 

 

Os dados de precipitação previstos foram obtidos do modelo de circulação 

atmosférica regional ETA. Foram utilizados dados de precipitação do período 

compreendido de 2070 a 2100, na escala diária no formato de grade de 40 km de latitude e 

longitude foram utilizados no estudo dados de seis pontos de grade, que estão distribuídos 

ao redor da bacia (Figura 3.6). 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
Sistema de Projeção UTM 
Fuso 25 
Datum: SAD69 
Paralelo Central 33° 

Figura 3.6 − Distribuição espacial dos seis pontos de grade do modelo ETA, com os seus 
respectivos números identificadores. 
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Wood et al. (2002) mencionam que saídas de modelos atmosféricos apresentam 

erros sistemáticos, e estes podem apresentar profundos impactos nas mais diversas 

simulações. 

Portanto, foram realizadas correções dos erros sistemáticos dos dados de 

precipitação prevista utilizados neste estudo. Essa correção é realizada para cada mês do 

ano e para cada ponto da grade de previsão do modelo atmosférico. Em seguida, são 

desenvolvidas duas curvas de distribuição de probabilidade, a dos dados observados e a 

dos dados previstos de precipitação. Cada chuva prevista tem uma probabilidade associada, 

e o valor corrigido associado a esta mesma probabilidade é identificado sobre a curva de 

distribuição de probabilidade das precipitações observadas. A Figura 3.7 ilustra este 

procedimento. 

 

 
Figura 3.7 – Curvas de distribuição de probabilidade de precipitação, linha azul dos dados 

observados e linha vermelha (tracejada) dos dados previstos pelo modelo ETA. 
 

Ao analisar os dados de precipitação prevista, verificou-se que estas apresentaram 

uma tendência de subestimar os dados de precipitação observada (Figura 3.8). Para 

correção dos erros sistemáticos foi utilizada a técnica estatística baseada em Galvão et al. 

(2005), que aplicou essa técnica para correção de dados de precipitação prevista do modelo 

regional RSM, para a Bacia do Rio Piancó, Estado da Paraíba. 
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Período (Anos) 

Figura 3.8 – Valores de precipitação observados e previstos (cenários otimista e 
pessimista) para a Bacia do Rio Tapacurá. 

 

Como solução a este problema foi aplicado um método de correção dos dados 

previstos baseado na climatologia e no desvio padrão dos dados, observados e previstos. 

Esse método já foi aplicado por Galvão et al. (2005) e Oliveira et al. (2005), mostrando 

excelentes resultados. A Equação 3.24 descreve o método de correção para os dados de 

precipitação. 

 
__ __

oi
oi pii,j i,j

pi

σPc = P + P - P
σ

⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝ ⎠

 (3.24) 

 

sendo Pci,j a precipitação prevista corrigida do mês i, ano j; 
__

iP  a climatologia do mês i, 

observada (O) ou prevista (P); iσ é o desvio padrão do mês i. A climatologia mensal foi 

calculada como a média móvel de cada mês. Valores de Pci,j que resultarem menores que 

zero são admitidos iguais a zero. 

 

 
 
3.6.3 Estatísticas de Avaliação dos Dados de Precipitação no Modelo ETA 
 
 

Para a análise da qualidade da previsão de precipitação foi realizada a comparação 

entre os dados de precipitação observada e os previstos, com e sem correção. Para tanto, 

esta são avaliadas usando a precipitação média sobre a bacia. A precipitação média sobre a 

bacia foi calculada usando o método de Thiessen.  
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Como critérios de avaliação das previsões foram considerados: (a) o cálculo do 

índice de bias, (b) a correlação entre os dados observados e os previstos, e (c) a análise 

gráfica dos valores. O índice de bias (Equação 3.25) utilizado para comparar a média dos 

valores previstos (
__

pP ) e dos valores observados (
__

oP ), indica se estes estão superestimados 

ou subestimados (Wilks, 1995).  

 
__ __

p obias= P P/  (3.25) 

 

A avaliação gráfica dos valores de precipitação previstos e observados serve de 

auxílio na constatação da característica indicada pelo bias. 

Para avaliação da qualidade das previsões também foram utilizados os erros 

médios absolutos, EMA (Equação 3.26) e relativo EMR (Equação 3.27) e a redução da 

variância RV (Equação 3.28). No que tange ao cálculo da variância, esta proporciona uma 

medida eficiente da dispersão dos valores previstos e complementa a análise dos erros 

médios, ou seja, verifica se o mesmo é capaz de reduzir a dispersão das previsões em 

relação a outra metodologia. Nesse trabalho, a redução da variância dos métodos de 

previsão é calculada em relação ao modelo das médias históricas, que constitui a técnica 

mais simples de previsão utilizada. Essa metodologia foi empregada por Collischonn et al. 

(2005) e Silva et al. (2006). 

O valor de RV é igual a 1 (ou 100%) se todas as precipitações previstas forem 

iguais às observadas (previsão perfeita); maior do que zero se as previsões com base no 

método alternativo forem melhores do que as previsões com base nas médias históricas e 

menor do que zero no caso inverso. 

 
 

1

1 n

calc obsEMA= P -P
n =
∑
i

 (3.26) 

 
 
 

1
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calc obs
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P -PEMR=
n P=
∑
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 (3.27) 
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sendo n o número de anos; Pobs a precipitação observada; Pcalc a precipitação estimada pelo 

modelo; Pmc é a precipitação média estimada com base nas previsões do modelo. 

 
 
 
3.6.4 Caracterização dos Cenários de Uso e Ocupação do Solo na Bacia do Rio Tapacurá 
 

Para avaliar o comportamento da bacia, em condições diversas de uso e ocupação 

do solo, foram avaliados dois cenários. Estes foram determinados com base em imagens de 

satélite da bacia em 2007. Quatro classes predominantes de uso da terra foram 

identificadas: outras agriculturas, pecuária, área urbana e água. 

Para avaliar a previsão das perdas de solo na Bacia do Rio Tapacurá foram 

gerados dois cenários: (a) cenário 1 – uso do solo atual, e (b) cenário 2 – intensificação da 

agricultura, pecuária e área urbana.  

As perdas de solo nos dois cenários de uso do solo foram estimadas empregando 

dados de previsão climática para o período de 2070 a 2100. Os dados de previsão climática 

utilizados foram os dados corrigidos de precipitação estimados pelo modelo de circulação 

atmosférica regional ETA, para ambos os cenários: (a) otimista (A2), e (b) pessimista (B2). 

Foi calculada a precipitação total corrigida para cada ponto da grade de saída do modelo 

ETA nos cenários A2 e B2, e então foram calculadas as perdas de solo nos dois cenários de 

uso do solo. 

Foram realizadas simulações de cenários alternativos de uso da terra, utilizando o 

modelo USLE em ambiente SIG, com o objetivo de verificar o efeito dos cenários sobre as 

perdas de solo na bacia em estudo. O trabalho avaliou a distribuição espacial das perdas de 

solo na Bacia do Rio Tapacurá, e analisou os resultados gerados pela modelagem. Os 

cenários avaliados neste estudo foram: 
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Cenário 1:  

 
O Cenário 1 foi definido como sendo a permanência do uso da terra atual, alterando 

apenas os dados de precipitação simulada dos cenários otimista e pessimista implantados 

no modelo ETA. Nesse cenário optou-se pelo cálculo da média dos dois cenários, uma vez 

que os resultados não mostraram grande discrepância entre os dois cenários (pessimista e 

otimista).  

 

 

Cenário 2:  

 
O Cenário 2 foi baseado nas tendências de alterações no uso do solo na Bacia 

identificadas entre 1989 e 2007, como apresentado no item 3.5. Assim, foi determinado um 

aumento da área com cana-de-açúcar, outras agriculturas e área urbana em toda a bacia. 

Para as áreas de agricultura o fator conservacionista (P) foi determinado como sendo igual 

a 1,0. Os valores do fator C estão apresentados nas Tabelas 3.4. Nesse cenário, também se 

optou pelo cálculo da média dos dois cenários A2 e B2. 

 

Após a construção dos cenários, foram simuladas as perdas de solo mediante a 

aplicação dos seguintes fatores do modelo USLE: 

 

• Fator R: usando dados de precipitação estimados pelo modelo ETA. 

• Fator K: mesmos valores utilizados na aplicação do modelo. 

• Fator LS: mesmos valores utilizados na aplicação do modelo. 

• Fator C: valores utilizados a partir da construção dos dois cenários. 

• Fator P: valores alterados para plantio morro a baixo igual 1,0 e em 

contorno, igual a 0,5. 
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4. RESULTADOS  
 

4.1 Variabilidade da Precipitação 

 

Esse item visa analisar as possíveis tendências de modificação na precipitação 

anual e mensal na Bacia do Rio Tapacurá no período compreendido entre 1970 e 2009. Tão 

importante quanto à quantidade de chuva em uma bacia é a forma e o padrão de sua 

distribuição ao longo do tempo.  

Assim, se a precipitação se concentra em um determinado período, isso provoca a 

formação de uma estação úmida que se alterna com uma estação seca e o clima se torna 

mais árido, quanto mais prolongada for à estação seca. Daí a importância do estudo da 

variabilidade interanual da precipitação sobre uma bacia hidrográfica. Analisando-se os 

dados obtidos, observam-se postos pluviométricos com chuvas bem distribuídas durante 

todo o ano, onde os meses com os maiores valores de precipitação são historicamente de 

maio a julho, com precipitação média em torno de 200 mm mês-¹. Os meses de outubro a 

dezembro, embora com precipitações próximas da média, são considerados como secos, 

pois registram precipitações médias de aproximadamente 50 mm mês-¹. Configuram-se 

assim duas estações bem definidas na Bacia do Rio Tapacurá, uma úmida e outra mais 

seca. 

Todos os mapas referentes à variabilidade espacial da precipitação foram gerados 

de acordo com a Equação 3.2. A Figura 4.1 mostra a evolução anual da precipitação 

pluvial média para a Bacia do Rio Tapacurá. Pode-se observar a variabilidade nesta série, 

com destaque para o valor da precipitação máxima anual próxima de 2.000 mm em 1986.  

Ainda de acordo com a Figura 4.1, em alguns anos ocorreram precipitações acima 

da média, como em 1978, 1985 e 2000 (acima de 1.500 mm). Já as séries pluviométricas 

mínimas, ou seja, abaixo da média, foram registradas em torno de 700 a 1.000 mm, com 

destaque para os anos de 1992, 1998 e 1999. Segundo Souza et al. (1998) e Andreoli e 

Kayano (2007) essas anomalias, isto é, a variabilidade anual e interanual podem ser 

explicadas, do ponto de vista da climatologia, como estando associados à influência dos 

eventos El Niño e La Niña, que influenciam na temperatura da superfície do mar. 

 



 

 62

70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Anos

0

400

800

1.200

1.600

2.000

2.400
P

re
c

ip
it

aç
ã

o
M

éd
ia

(m
m

)

 
Figura 4.1 − Evolução anual da precipitação média para a Bacia do Rio Tapacurá entre 

1970 e 2000 (Média: 1.209,90 mm). 
 

Tanto o El Niño, como a La Niña, como o gradiente inter-hemisférico de 

anomalias de temperatura da superfície do mar no Oceano Atlântico Tropical, são fatores 

importantes que modulam a precipitação na região Nordeste (Nobre e Shukla, 1996). Isso 

tem motivado diversas pesquisas sobre as relações entre as temperaturas da superfície do 

mar dos Oceanos Pacífico e Atlântico e a precipitação na região Nordeste (Nobre e Shukla, 

1996; Pezzi e Cavalcanti, 2001; Kayano e Andreoli, 2004; Giannini, et al., 2004; Kayano e 

Andreoli, 2007).  

A Figura 4.2 mostra o desvio normalizado da variabilidade anual da precipitação 

ocorrida na Bacia do Rio Tapacurá entre 1970 e 2000. Esta figura foi obtida a partir da Eq. 

3.5. Pode-se observar que em 1978, 1985, 1986 e 2000 houveram desvios da precipitação 

normalizada acima de 20%, sendo considerados anos muito chuvosos para a média 

histórica da região. Já os anos de 1971, 1981, 1983, 1993, 1998 e 1999 apresentaram 

desvios abaixo de -30%, sendo classificados como anos secos, com destaque para 1993 e 

1998 com desvios negativos de -60% e -86%, os quais podem ser considerados como 

extremamente secos. Estes resultados corroboram com os dados obtidos por Lira et al. 

(2006) para outras regiões do Estado de Pernambuco, mostrando que essa tendência foi 

homogênea. Percebe-se ainda na mesma figura que, de acordo com a linha de tendência da 

precipitação média obtida pelo cálculo do método dos mínimos quadrados, houve 

diminuição significativa das chuvas da ordem de -20% na região da Bacia do Rio 

Tapacurá.  
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Figura 4.2 − Desvio normalizado e linha de tendência da precipitação anual para a Bacia 

do Rio Tapacurá (Média: 1.209,90 mm; Desvio padrão: 498,06; Erro: ± 43%). 
 

Os anos de 1998 e 1999 mostraram desvios de precipitação negativos, com 

redução das chuvas na ordem de -86% e -55%, respectivamente. Segundo Diniz (1998) 

essa redução da precipitação nesse período foi mais presente no mês de junho em toda a 

costa leste; em julho mais a leste do Rio Grande do Norte e no nordeste da Bahia, sendo 

que Alagoas e Pernambuco ficaram ligeiramente com desvios positivos de precipitação. 

Para o mesmo ano, nos meses de agosto e setembro toda a costa teve desvio de 

precipitação negativo. Os maiores défices de precipitação foram no leste do Rio Grande do 

Norte, de 59%; em Garanhuns-PE as anomalias negativas de precipitação foram de 70%. 

Houve algumas localidades onde a precipitação foi em torno do normal, como no leste de 

Alagoas e em Sergipe, 70% acima do normal. A redução das chuvas nos quatro meses 

acumulados foi de 45% da normal no leste da região na distribuição espacial e temporal 

(Diniz, 1998). 

A Tabela 4.1 apresenta a precipitação média anual para cada posto pluviométrico 

utilizado neste trabalho e o cálculo da precipitação média anual para a Bacia do Rio 

Tapacurá.  
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Tabela 4.1 − Precipitação total anual (mm) para cada posto pluviométrico utilizado no 
estudo e precipitação média para a Bacia do Rio Tapacurá. 

Precipitação nos Postos (mm) 
Ano 127 65 215 363 835001 835045 735084 835017 835068 835067

Média 
Anual 
(mm) 

1970 1.093 973 794 1.097 957 811 1.195 1.411 1.283 1.648 1.126
1971 593 833 652 1.184 704 787 873 1.124 1.213 1.209 917
1972 862 810 730 1.279 819 888 1.179 1.425 1.038 1.558 1.059
1973 822 901 691 1.425 869 758 1.176 1.384 1.222 1.935 1.118
1974 1.162 1.240 1.048 2.076 1.135 1.199 1.625 1.891 1.513 1.703 1.459
1975 1.006 1.331 906 1.404 1.055 999 1.452 1.508 1.071 1.637 1.237
1976 933 1.143 754 1.500 835 875 1.293 1.361 1.021 1.565 1.128
1977 1.185 1.658 799 1.810 1.131 1.128 1.547 1.810 1.436 2.042 1.455
1978 1.105 1.706 1.241 1.998 1.214 1.285 1.629 1.998 1.310 2.430 1.592
1979 809 1.430 805 1.402 852 935 1.361 1.401 922 1.912 1.183
1980 1.028 1.589 733 1.500 1.068 880 1.067 1.496 827 1.933 1.212
1981 749 1.291 714 1.223 759 908 1.019 1.223 755 1.370 1.001
1982 894 1.442 620 1.584 764 823 1.241 1.583 790 1.856 1.160
1983 727 1.183 605 1.204 664 692 1.036 1.140 730 1.333 931
1984 1.073 1.726 912 1.746 1.093 1.000 1.422 1.729 1.087 1.976 1.376
1985 1.345 1.638 1.199 2.311 1.325 1.288 1.371 1.925 1.483 1.804 1.569
1986 1.279 2.170 1.103 3.733 1.424 1.303 1.767 2.437 1.486 2.557 1.926
1987 764 1.248 475 2.300 799 777 1.063 1.384 882 1.625 1.132
1988 1.013 1.686 734 1.924 1.039 937 1.361 1.568 1.317 1.684 1.326
1989 1.015 1.835 1.038 2.038 1.188 1.151 1.483 1.998 1.321 1.832 1.490
1990 695 1.410 734 1.615 885 837 1.092 1.527 995 1.462 1.125
1991 735 1.214 758 1.990 926 830 1.083 1.524 856 1.467 1.138
1992 944 1.292 917 2.668 1.067 1.036 1.351 1.770 1.258 1.831 1.413
1993 485 506 471 1.844 564 535 697 921 608 945 758
1994 995 1.389 967 1.708 1.089 1.065 1.389 1.692 1.210 1.883 1.339
1995 729 1.133 740 1.233 837 818 1.067 1.301 930 1.447 1.024
1996 696 888 779 1.495 1.011 989 1.290 1.571 1.124 1.748 1.159
1997 294 913 860 1.499 994 972 1.268 1.545 1.105 1.719 1.117
1998 294 438 227 903 606 592 773 941 673 1.047 649
1999 473 708 262 1.033 692 676 882 1.075 768 1.195 776
2000 1.230 1.445 1.149 2.028 1.342 1.312 1.711 2.085 1.491 2.320 1.611

Média 872 1.264 788 1.702 958 938 1.250 1.540 1.088 1.699 1.210
 

 

Pode-se observar que a média da precipitação total anual para o período estudado 

foi maior nos postos 835067 (Nossa Senhora da Luz), 363 (São Lourenço da Mata), e 

835017 (Engenho Bela Rosa), respectivamente com valores acima da média da bacia 

(Tabela 4.1). Em contrapartida, nota-se que a média da precipitação total anual para o 

mesmo período, foi menor nos postos 127 (Pombos), 215 (Gravatá), 835001 (Apoti), e 

835045 (Russinha), respectivamente com valores históricos abaixo da média (Tabela 4.1). 

Os demais postos: 65 (Vitória de Santo Antão), 735084 (Usina Tiuma), e 835068 (Vitória 

de Santo Antão), tiveram valores próximos da média anual da bacia (1.210 mm).  



 

 65

Na Figura 4.3 pode-se observar a variabilidade pluvial anual na bacia em relação 

às anomalias. Dentro do período estudado, 13 anos possuíram precipitação pluvial acima 

da média, dos quais seis destes anos tiveram mais de 200 mm de precipitação média anual 

em relação à média histórica da bacia. No período estudado, 17 anos registraram 

precipitação média anual abaixo da média. 

 

 
Figura 4.3 − Anomalia das precipitações médias anuais para a Bacia do Rio Tapacurá entre 

1970 e 2000. 
 

A maioria dos anos com anomalias negativas está associada a eventos de El Nino 

(observar 1983/1985 e 1998/1999: eventos intensos) e La Niña (observar 1980/1982 e 

1998/1999). Segundo Minuzzi et al. (2005), durante eventos do El Niño há a ocorrência de 

irregularidades na distribuição de chuvas, visto que estas tendem a ficar abaixo da média 

para a porção compreendida entre o nordeste do Estado de Minas Gerais até a porção leste 

da Região Nordeste. 

O El Niño de 1983 foi considerado o evento extremo de episódio no século e o de 

1997 vem sendo considerado semelhante ao de 1983 pela intensidade. No mês de Junho de 

1983 toda a costa leste do Nordeste do Brasil apresentou desvios de precipitação negativos 

(Rao et al., 1986; Lima, 1991). 

A distribuição temporal das anomalias da precipitação mostra um equilíbrio com 

relação a quantidade de anos mais chuvosos e mais secos no período estudado. Isso 

demonstra, de certa forma, que a variabilidade temporal da precipitação ocorreu ao longo 

do período de dados. Deve-se observar também que o tamanho da série de dados é uma 

peça chave com relação a identificação do padrão de precipitação em uma bacia 

hidrográfica. Ressalta-se que é necessária uma série de dados ainda maior e com postos 
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bem mais distribuídos na bacia, para que outras análises sobre a tendência da variabilidade 

espacial da precipitação possam ser realizadas. 

Para mapear a variabilidade da precipitação na Bacia do Rio Tapacurá nas escalas 

anual e mensal, foi escolhido o método de interpolação conhecido como Krigagem, uma 

vez que esse método permitiu a identificação de zonas de menor variabilidade da 

precipitação na bacia. Na Figura 4.4 tem-se a espacialização da média da precipitação total 

anual para o período analisado. Pode-se observar que há um aumento na direção oeste–

leste.  

De acordo com esta figura, observa-se uma variação da precipitação média anual, 

de 800 mm, a oeste, a 1.650 mm, na parte leste da bacia, ou seja, valor duas vezes maior. A 

dispersão dessa precipitação média total anual mostra valores maiores para a mesma região 

anteriormente descrita sendo, portanto, uma região de maior precipitação média e também 

de maior variabilidade. 

 

 
Figura 4.4 − Isoietas anual para a Bacia do Rio Tapacurá. Valores de referência: 1970 a 

2000. 
 

A distribuição espacial da chuva na bacia pode ser atribuída à maior proximidade 

da parte leste da bacia em relação ao oceano. Outro fator preponderante que influencia na 

distribuição da precipitação é que a Bacia do Rio Tapacurá encontra-se localizada em uma 

zona de transição entre a Zona da Mata e o Agreste de Pernambuco. Esta transição é 
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claramente percebida pelos valores das isoietas do desvio padrão, conforme a Figura 4.4. À 

proporção que se caminha para o oeste e para o sudoeste na bacia, da mesma forma que 

decai a altura das precipitações, aumenta o número de meses secos. 

Deve-se destacar que os resultados apresentados aqui podem divergir de outros 

estudos já realizados na região, em virtude do número de postos pluviométricos, análise e 

tratamento de dados de chuva e também do período de dados utilizado, como em 

SECTMA/PE (1998) (Figura 4.5), que classificou a bacia em quatro zonas pluviométricas. 

 

E -   Vitória S. Antão (Est. Exp. IPA)
F -   Vitória S. Antão (Lídia Queiroz)
G -  Gloria do Goitá
H -  São Lourenço da Mata (Tapacurá)
I  -  São Lourenço da Mata (V. N. Sra. Luz)
J  -  São Lourenço da Mata (Tiuma)
L -   São Lourenço da Mata
M - São Lourenço da Mata

A -  Gravatá (Russinhas)
B -  Pombos
C -  Gloria de Goitá (Apoti)
D -  Vitória S. Antão (Eng. Serra Grande)

A
B

C

D

E
F

G H

I

J
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Figura 4.5 – Isoietas de precipitação média anual na bacia do Tapacurá (SECTMA/PE, 1992). 

 

Comparando os resultados obtidos neste estudo e do PERH (1992), percebe-se 

que a precipitação média obtida foi superestimada para a porção leste da bacia. Acredita-se 

que tal fato seja em decorrência do pequeno número de postos empregados neste estudo, o 

que caracteriza a existência de áreas com baixa densidade de postos ou a ausência total dos 

mesmos. Este número pequeno de postos é um fator limitante ao uso do método da 

Krigagem, visto que o mesmo define os limites da precipitação no ponto médio da 

distância entre os dois postos, desprezando a dinâmica inerente aos processos naturais. 

Todavia, os valores de ambos os estudos apontaram as mesmas faixas dos valores de 

isoietas nas porções oeste e central da bacia. 
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A Figura 4.6 apresenta o desvio padrão da precipitação total anual, para o período 

de 1970 a 2000 para a Bacia do Rio Tapacurá. A dispersão do desvio padrão da 

precipitação média anual mostra comportamento semelhante da distribuição espacial, com 

decréscimo dos valores no sentido leste-oeste, com desvio padrão mínimo e máximo de 

220 e 520, respectivamente. 

 

 
Figura 4.6 − Desvio padrão da precipitação total anual para a Bacia do Rio Tapacurá entre 

1970 e 2000. 
 

Para este estudo, mais importante do que a quantidade e a concentração espacial 

das chuvas na bacia é a irregularidade anual da precipitação, ou seja, a variação temporal 

desse fenômeno. Essa irregularidade é a responsável pelos períodos de seca. Para os 

climatologistas essas irregularidades, também conhecidas como anomalias, são entendidas 

como desvios pluviométricos, que podem ser positivos, quando ocorre uma quantidade de 

chuva acima da média histórica da bacia, ou negativos quando ocorre uma quantidade 

inferior ao normal. Essas anomalias ocorrem com frequência na região Nordeste, 

dificultando o planejamento de uso dos recursos hídricos. 

A Zona da Mata é uma sub-região litorânea da Região Nordeste que se estende do 

Rio Grande do Norte até o sul da Bahia, formada por uma estreita faixa de terra (cerca de 

200 quilômetros de largura), que engloba a parte Oriental dos Estados do Rio Grande do 

Norte, Paraíba, Pernambuco e Bahia e o Centro-Leste de Sergipe e Alagoas. Toda essa 
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região apresenta o período mais chuvoso no quadrimestre de abril a julho, correspondendo 

a aproximadamente 60% da precipitação anual (Rao et al., 1993). 

A maior heterogeneidade da distribuição das precipitações, sejam mais 

concentradas ou mais esparsas, gera maior impacto na paisagem. Os efeitos, por exemplo, 

da estiagem, especialmente as de grande magnitude, podem perdurar por muito tempo após 

o seu término, causando sérios problemas para as atividades agrícolas. Ademais, essa 

região possui grande relevância no que tange à agricultura, atividade econômica 

particularmente sensível às variações nas alturas e distribuição das precipitações e de 

outros parâmetros climáticos. Em compensação, o aumento da precipitação acarreta 

também sérios danos a própria agricultura e pode trazer aumento de problemas urbanos, 

como inundações, erosões e deslizamentos. 

A Figura 4.7 mostra os valores do coeficiente de variação (CV) para a Bacia do 

Rio Tapacurá. Nota-se que o período estudado é marcado por variabilidade moderada na 

região (0,21−0,33). Os maiores valores de CV estão presentes na parte oeste da bacia é 

mais seca, conforme os resultados da distribuição da precipitação média. Um dos fatores 

que se pode atribuir é que a porção oeste da bacia apresenta as maiores elevações, fato este 

que pode ocasionar zonas de baixa precipitação em relação a outras. 

 

 
Figura 4.7 − Coeficiente de variação da precipitação total anual para a Bacia do Rio 

Tapacurá entre 1970 a 2000. 
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A Figura 4.8 apresenta a evolução mensal da precipitação média para a Bacia do 

Rio Tapacurá entre 1970 e 2000. Esse período foi escolhido por ser aquele com o maior 

número de postos pluviométricos. Pode-se observar que há uma onda anual marcada em 

todas as séries, com valores mínimos nos meses de agosto a fevereiro (período abaixo da 

média) e máximos de março a julho (período acima da média).  
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Figura 4.8 − Evolução mensal da precipitação média para a Bacia do Rio Tapacurá. 

 

Observa-se que os meses de outubro e novembro são aqueles com menor 

precipitação observada, e julho, o mês de maior quantidade de chuva. Todas as séries 

apresentaram valores, no período úmido, entre 120 e 210 mm; já no período seco, a 

precipitação pluvial foi de, aproximadamente, 30 a 100 mm. Desta forma, separou-se os 

dados da precipitação em dois períodos distintos: considerou-se os meses de agosto, 

setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro e fevereiro (ASONDJF) como período 

seco, e os meses de março, abril, maio, junho e julho (MAMJJ) como período úmido. 

Pode-se observar nas Figuras 4.9 e 4.10, que tanto em ASONDJF quanto em MAMJJ, o 

valor da precipitação é maior na região leste da bacia. 

Na Figura 4.9 observam-se os dados do período seco (ASONDJF). As chuvas 

nesse período foram estatisticamente menores que no período úmido. As isolinhas traçadas 

são representativas para o período climatológico utilizado neste trabalho (agosto, setembro, 

outubro, novembro, dezembro, janeiro e fevereiro). Constata-se que o valor mínimo para o 

período mais seco na região foi igual a 34 mm mês-¹ e o máximo de 80 mm mês-¹. 
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Figura 4.9 − Precipitação média mensal para os meses de agosto a fevereiro entre 1970 e 

2000 na Bacia do Rio Tapacurá. 
 

Na Figura 4.10, têm-se as isolinhas representativas do cálculo da média das 

chuvas no período chuvoso na bacia (MAMJJ). Comparativamente ao período seco, tem-se 

a maior concentração de chuva nesse período. Segundo Nery e Alves (2009), na porção 

leste da Região Nordeste, é no período de verão que ocorrem as chuvas mais intensas, 

devido à umidade proveniente da Amazônia, associada também às frentes frias, que 

provocam a intensificação de convecção profunda na região.  

Essas convecções geram nuvens conhecidas com cumulunimbus, que são 

responsáveis por intensas chuvas, denominadas chuvas de verão. As Zonas de 

Convergência do Atlântico Sul, organizadas pelos sistemas frontais, são especialmente 

responsáveis pela precipitação na área. Também pela maior incidência de radiação solar 

(verão no Hemisfério Sul), observam-se complexos convectivos, gerando intenso acúmulo 

de umidade nessa área e nesse período (Rao et al., 1986). Constata-se ainda que o valor 

mínimo da precipitação no período úmido obtido foi igual a 110 mm mês-¹ e o máximo de 

230 mm mês-¹. 
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Figura 4.10 − Precipitação média mensal para os meses de março a julho entre 1970 e 2000 
na Bacia do Rio Tapacurá. 
 
 

Quanto à variabilidade interanual (Figuras 4.9 e 4.10), observa-se também que há 

uma diferença acentuada entre a estação chuvosa e a seca, assim como quanto à quantidade 

de chuva nos meses que compõem esses dois períodos. Assim, em todos os postos nota-se 

que os meses de mais intensa precipitação ocorrem no período de março, abril, maio, junho 

e julho, sendo pouco chuvosos os meses de agosto, setembro, outubro, novembro, 

dezembro, janeiro e fevereiro. 

A Figura 4.11 mostra a precipitação média mensal entre 1970 e 2000 e a média 

mensal entre 2001 e 2009, para a Bacia do Rio Tapacurá. Nela pode-se perceber que a 

média histórica do período compreendido de 2001 a 2009, foi maior do que o registrado 

para o período anterior analisado. Deve-se ressaltar que a média no mês de junho foi acima 

do observado entre 1970 e 2000.  

Esses resultados mostram que houve um aumento da precipitação média na bacia 

na última década, contrapondo os resultados obtidos de 1970 a 2000. Isso reforça a 

hipótese de que não houve mudanças na precipitação, mas sim, ocorre uma mudança na 

quantidade de precipitação em diferentes ciclos, fenômeno corrente com a variabilidade 

espaço-temporal da chuva na região nordeste do Brasil. 
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Figura 4.11 − Precipitação média mensal entre 1970 e 2000 e média mensal entre 2001 e 

2009, para a Bacia do Rio Tapacurá. 
 

A costa litorânea do Nordeste do Brasil, particularmente a zona de transição entre 

a Zona da Mata e o Agreste, constitui-se numa região extremamente anômala no que tange 

a distribuição da precipitação, em relação a outras regiões localizadas nas mesmas 

latitudes, como é o caso da região Amazônica, como mostraram os resultados obtidos para 

a Bacia do Rio Tapacurá. Esse fato está fortemente relacionado às anomalias da 

temperatura da superfície do Oceano Atlântico Tropical (Andreoli et al., 2004).  

Segundo Souza et al. (1998) e Andreoli et al. (2004), as anomalias de precipitação 

na região compreendida entre a zona costeira e o semiárido do Nordeste, de fato, estão 

fortemente relacionadas pela influência direta da temperatura da superfície do Oceano 

Atlântico Tropical e pelas anomalias nos padrões atmosféricos. Para Andreoli e Kayano 

(2007) este dipolo associado às condições dinâmicas e termodinâmicas interfere 

sensivelmente na posição e intensidade da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) que, 

por sua vez, influencia a precipitação na região Nordeste. 

De acordo com SECTMA-PE (1998), existem pelo menos seis sistemas 

atmosféricos que influenciam e produzem precipitações na região Nordeste, são eles: (a) 

Zona de Convergência Intertropical (ZCIT), (b) frentes frias vindas do sul, (c) ondas de 

leste, (d) ciclones na média e na alta troposfera, do tipo “baixas frias”, também conhecidas 
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como Vórtices Ciclônicos da Atmosfera Superior (VCAS), (e) brisas terrestres e 

marítimas, e (f) oscilações 30−60 dias. Esses sistemas atmosféricos atuam de maneira 

preponderante em cada sub-região no Nordeste. Mais detalhes acerca esses sistemas e suas 

influências sobre a precipitação no Nordeste, podem ser encontradas em SECTMA-PE 

(1998) e Cirilo et al. (2007). 

 

 

4.2 Mudanças Recentes na Cobertura Vegetal e no Uso e Ocupação do Solo 

 

Os mapas de uso e ocupação do solo foram gerados após processamento digital 

das imagens TM/Landsat 5, que podem ser visualizadas nas Figuras 4.12 e 4.13. Para 1989 

e 2007 foram identificadas cinco classes de uso e ocupação do solo nas imagens: (a) água, 

(b) área urbana, (c) nuvens, (d) vegetação (mata e caatinga), e (e) pecuária (policulturas, 

pecuária bovina, horticulturas). Os dois períodos foram escolhidos pelo fato de 

apresentarem menor presença de nuvens e também pelo fato das datas de aquisição das 

imagens ser mais recente. Percebe-se que na imagem de 1989 não há a presença de nuvens, 

e na imagem de 2007 percebe-se sua ocorrência apenas na porção leste da bacia, próxima 

ao exutório. Isso faz com que a classificação do uso do solo e consequentemente o cálculo 

do NDVI não sejam prejudicados. 

 

 
Figura 4.12 − Classificação do uso do solo da Bacia do Rio Tapacurá em 1989. 
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Analisando a classificação de ambas as imagens, pode-se constatar que houve 

uma diminuição da cobertura vegetal em detrimento do aumento da pecuária, além de 

cultivos diversos na bacia, com destaque para o aumento das plantações de cana-de-açúcar, 

desenvolvida em grandes propriedades.  

Sobre a classe pecuária, constata-se que a sub-classe cultivos predomina na 

porção oeste da bacia. A pecuária bovina, atualmente, é um das classes de ocupação mais 

presente na Bacia do Tapacurá. A pecuária bovina da bacia tem como finalidade principal 

a produção de carne e é praticada de forma semi-intensiva, com utilização de pastagem 

artificial (Braga, 2001). 

A classe do tipo vegetação (espontânea e recomposta por cultivo) da superfície da 

bacia é constituída por remanescentes da Mata Atlântica, localizada na porção oriental da 

bacia e a caatinga na porção sudoeste da bacia. O uso urbano da bacia é constituído pelas 

cidades de Vitória de Santo Antão e Pombos e pelas vilas de Pirituba, Nossa Senhora da 

Luz e Dois Leões, pertencentes, respectivamente, aos municípios de Vitória de Santo 

Antão, São Lourenço da Mata e Pombos. Cabe incluir nesse conjunto o povoado de 

Bonança. 

 

 
Figura 4.13 − Classificação do uso do solo da Bacia do Rio Tapacurá em 2007. 
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As Figuras 4.14 e 4.15 mostram as imagens NDVI referentes aos anos de 1989 e 

2007. Como pode ser observado nas imagens NDVI, as áreas que apresentam cores que 

tendem do amarelo para o verde escuro indicam maior densidade de vegetação. Por outro 

lado, as cores que tendem do amarelo escuro para o marrom indicam áreas de menor 

densidade de vegetação. 

 

 
Figura 4.14 − Imagem do Índice de Vegetação por Diferença Normalizada (NDVI), para a 

Bacia do Rio Tapacurá referente a 1989. 
 

Pode-se verificar também uma pequena diferença de intensidade de tonalidade 

entre os dois períodos, ou seja, as áreas com intensidade de cores verde escuro e marrom 

escuro são mais marcantes no ano de 1989 do que no ano de 2007, indicando dois cenários. 

Em 1989 ocorriam extensas áreas de vegetação em estado natural e poucas áreas sem 

vegetação, tais como as áreas urbanas e com ocupação da pecuária. No ano de 2007 

observa-se uma tendência de modificação da paisagem. Áreas que em 1989 se 

apresentavam com maior intensidade de verde escuro, no ano de 2007 aparecem menos 

intensas. As áreas que apareciam na cor amarela passaram para marrom. Os alvos na cor 

amarela que predominavam no ano de 1989, se mostram mais próximas do marrom escuro 

do que para o verde em 2007. 
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Figura 4.15 − Imagem do Índice de Vegetação por Diferença Normalizada (NDVI), para a 

Bacia do Rio Tapacurá referente a 2007. 
 

Pode-se constatar que as principais ocorrências de modificação do NDVI de 1989 

para 2007 estão associadas, principalmente, às áreas próximas à rede de drenagem e às 

áreas urbanas, onde ocorreu perda de vegetação. Nota-se ainda que existam em alguns 

locais isolados da bacia, ganhos de vegetação no período analisado. 

A partir da elaboração da imagem NDVI para os dois anos estudados, buscando-

se uma forma para a verificação de possíveis mudanças espaciais ocorridas na área, foi 

aplicada uma operação matemática que busca sobrepor as duas informações cartográficas 

por uma função de subtração (Equação 4.47): 

 

DIFNDVI = NDVI2007 - NDVI1989 (4.47) 

 
sendo NDVI2007 e NDVI1989 as imagens NDVI para os anos de 2007 e 1989, 

respectivamente. 

O resultado é uma imagem com escala contínua de valores negativos aumentando 

para valores positivos. Neste estudo utilizou-se a sub-rotina VEGINDEX do programa 
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Idrisi Kilimanjaro®, que oferece 19 diferentes tipos de cálculos de índices de vegetação, 

para elaboração os mapas de NDVI de ambos os anos considerados. Tradicionalmente 

estas imagens, em função do próprio modelo matemático apresentam resultados que 

variam de -1 a +1 em escala com tons de cinza. Entretanto, foi possível, por meio da sub-

rotina STRETCH Idrisi, foi possível aplicar uma operação de reescalonamento 

transformando uma imagem, que antes variava entre -1 a +1, para uma imagem com 

valores de alcance de 0 a 255 (Lourenço e Landim, 2004).  

Este procedimento foi aplicado com o objetivo de poder oferecer uma imagem 

com uma paleta de cores com maior variabilidade nos tons de cores e, desse modo, facilitar 

a observação visual. Assim, quanto maior for o valor, maior ganho de massa foliar e vice-

versa. Consequentemente, as áreas com valores próximos a zero não apresentam mudanças 

significativas. A Figura 4.16 apresenta a espacialização das diferenças de NDVI entre 1989 

e 2007, para a Bacia do Rio Tapacurá. 

 

 
Figura 4.16 − Imagem das diferenças de NDVI entre 2007 e 1989. 
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Para melhor compreender e analisar as mudanças ocorridas na Bacia do Rio 

Tapacurá, aplica-se um procedimento de transformação binária sobre os resultados das 

diferenças de NDVI, sendo definidos valores de corte baseados no histograma resultante 

dos valores de diferenças de NDVI. Neste caso são estabelecidos limites inferior e superior 

de variação, os quais são considerados como valores de mudança extrema positiva em caso 

de ganho e negativa em caso de perda.  

A Figura 4.17 mostra o histograma das imagens da diferença de NDVI de 1989 e 

2007, com valores entre 0 e 255, os quais são os mesmos que constam da legenda da 

imagem, com média igual a 124,33 e desvio padrão 26,53. Considerando que numa curva 

de distribuição, a porcentagem das observações contidas dentro de aproximadamente dois 

desvios padrões ao redor da média é igual a 95%, os limites extremos de corte foram 

definidos como sendo: 

 

2 yX S± ×   (4.1) 

 

sendo X  a média, YS o desvio padrão e 2 é uma constante positiva. 
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Figura 4.17 − Histograma da imagem da diferença de NDVI para a Bacia do Rio Tapacurá 
entre os anos de 1989−2007. 

 

Isto significa que o valor de corte para mudanças negativas extremas foi 

considerado como igual a 71,27 e para valores de mudanças positivas como sendo igual a 

130. Esses limites foram, então, utilizados como nível de corte para a transformação em 
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valores indicadores de probabilidade de ocorrência na bacia. Quando o valor se mostrou 

menor que 71,27 atribuiu-se o valor 1, ou seja, probabilidade extrema de perda de 

vegetação e quando o valor foi maior que 130, atribui-se o valor 0, ou seja, probabilidade 

extrema de ganho de vegetação. Valores compreendidos no intervalo entre 71, 27 e 130 

tiveram atribuídos probabilidades correspondentes entre 0 e 100% de ocorrência (Lourenço 

e Gondim, 2004). 

Este estudo apresentou a evolução espacial e temporal da cobertura vegetal entre 

1989 e 2007 na Bacia do Rio Tapacurá a partir da técnica de geração de imagem NDVI. 

Esta técnica utilizada com produtos de Sensoriamento Remoto é um método eficaz para 

análise da vegetação e serve também como informações para parâmetros de entrada em 

modelos distribuídos como percentual de cobertura vegetal.  

A partir da técnica de geração de imagem NDVI, pode-se analisar os impactos das 

mudanças no uso do solo da bacia e estimar as área de expansão de determinados usos do 

solo. Para a Bacia do Rio Tapacurá a imagem NDVI teve uma excelente resposta, pois 

mostrou em detalhes os diferentes alvos da região em estudo, apontando que esta técnica é 

eficaz e que detalha as diferenças espectrais de diferentes alvos.  

Assim, neste estudo, a imagem NDVI foi fundamental para analisar as 

modificações na paisagem, como a perda de vegetação e a expansão urbana nas 

proximidades das cidades de Vitória de Santo Antão e Pombos no período estudado. 

A técnica de NDVI permitiu a análise da tendência da modificação do uso e 

ocupação do solo na Bacia do Rio Tapacurá, e com isso foi possível estimar as áreas que 

sofreram perda de vegetação e qual a nova ocupação do solo foi implantada a área. Assim, 

pode-se estimar o uso futuro da ocupação do solo na Bacia do Rio Tapacurá. 

Os dois cenários de ocupação do solo na Bacia são descritos no item 3.6.4. A 

estimativa das perdas de solo em dois cenários futuros na bacia, são mostrados no item 4.8 

deste trabalho. 
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4.3 Estimativa da Produção de Sedimentos  

 

4.3.1 Estimativa das perdas de solos utilizando o modelo USLE 

 

Um mapa de erosividade é mostrado na Figura 4.18. Neste estudo, o valor do fator 

R foi calculado variando de 4.400 a 8.200 MJ mm ha-¹ hr-¹ ano-¹. O valor médio do fator R 

da USLE para a Bacia do Rio Tapacurá é de 6.300 MJ mm ha-¹ h-¹ ano-¹. O valor de 

erosividade encontrado está próximo do valor da isoerodente mapeada por Silva (2004) e 

Dias e Silva (2003) para a zona costeira da região Nordeste do Brasil, que alcançou valores 

de 7.000 e 6.774 MJ mm ha-¹ h-¹ ano-¹, respectivamente. 

Esta variabilidade entre os valores mínimos e máximos obtidos para a bacia pode 

ser explicada pela ocorrência das maiores precipitações ocorrerem na porção leste da bacia, 

devido à sua proximidade com o oceano. Os ventos provenientes do oceano carregam 

grande quantidade de ar úmido que resulta em precipitações intensas ao se depararem com 

os obstáculos do relevo provocados pela presença de serras e pela circulação atmosférica, 

resultando em chuvas orográficas intensas na região. 

 
Figura 4.18 − Mapa da distribuição da erosividade das chuvas na Bacia do Rio Tapacurá 

entre1970 e 2000. 
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A Figura 4.19 mostra os tipos de solo e a distribuição espacial da erodibilidade 

dos solos (fator K). Os valores de erodibilidade dos tipos de solo encontrados na bacia 

foram de 0,001 a 0,030 t h ha-¹ MJ-¹ mm-¹. O valor médio foi de 0,02 t h ha-¹ MJ-¹ mm-¹. 

Estes valores de erodibilidade natural dos solos podem ser explicados em parte devido ao 

fato de a bacia ser constituída em grande parte por solos do tipo Argissolos. Esses solos 

encontram-se em grande parte da bacia pisoteados pelo gado, com vegetação rala sujeita a 

constantes queimadas durante o ano, o que favorece o escoamento superficial e o 

transporte de sedimentos para os cursos d’água. 

Verifica-se que o maior valor de K foi apresentado pela classe dos Planossolos 

(0,05700 t h ha-¹ MJ-¹ mm-¹), pois os Planossolos possuem elevada fertilidade natural, de 

caráter eutrófico e relativa profundidade do horizonte A, apresentando mudança textural 

abrupta o que os torna imperfeitamente drenados e susceptíveis à erosão. Já o menor valor 

foi observado para os Regossolos (0,0006 t h ha-¹ MJ-¹ mm-¹). 

 

 
Figura 4.19 − Mapa da distribuição dos tipos de solo e da erodibilidade na Bacia do Rio 

Tapacurá. 
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A Figura 4.20 mostra as classes de uso do solo (fator C), definidas a partir de 

imagens de satélite para o ano de 2007. Os valores do fator C variaram de 0 a 0,0240.  No 

mapa de uso e ocupação do solo a vegetação natural representada como do tipo Mata, já 

bastante degradada, representa 3% ou 11 km² da área total da bacia.  

A área ocupada com agricultura ocupa a maior extensão na bacia, com cerca de 

40% da área total. A classe pecuária também é significativa, ocupando 31% da área. A área 

de cana-de-açúcar também possui destaque na região, representando 12% da bacia, devido 

à existência de usinas de açúcar e destilarias de álcool. 

 

 
Figura 4.20 − Mapa da distribuição espacial de uso e ocupação do solo na Bacia do Rio 

Tapacurá. 
 

A Figura 4.21 apresenta o fator LS e sua distribuição na bacia, com valores 

variando de 0 a 25. A classe de maior ocorrência foi a de 0 a 2,3 que abrange maior 

quantidade de área e em seguida estão as classes de 2,3 a 5,6 e 5,6 a 9,0. A Bacia do Rio 

Tapacurá é caracterizada pelo aumento da elevação no sentido leste-oeste, com uma 

altitude máxima de 635 m. O grau de declividade do terreno e o comprimento da encosta é 
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que determinará a velocidade de escoamento superficial, caracterizando o potencial de 

erosão em termos de tamanho e quantidade de material. 

Embora a bacia não possua relevo acentuado, há uma presença significativa de 

morros e em alguns pontos da bacia, principalmente na parte norte. Isso influencia 

significativamente nos processos de erosão na bacia. Essa característica do rele pouco 

acentuada, favorece a ocupação da bacia e o aumento da pecuária extensiva na bacia, 

principalmente, na porção central, próximo aos principais cursos d’água. 

Nos locais onde o fator LS apresenta valor maior que 5,6, o uso da terra já começa 

a apresentar maior dificuldade para ocupação urbana, plantações agrícolas e aumento do 

escoamento, e certamente, há maior risco de ocorrência de problemas com a erosão. 

Seguindo a tendência apresentada no mapa de declividades da bacia, nas porções a 

montante da bacia na porção sul, o fator LS apresenta maiores valores que na porção 

central e norte. Nas regiões de cabeceira dos rios encontram-se os maiores valores de LS da 

bacia, superiores a 15,6. Isso mostra que é provável que essas áreas sejam indicadas como 

de uso impróprio ou restrito devido ao risco de erosão e a possibilidade de assoreamento de 

cursos d’água. 

 

 
Figura 4.21 − Mapa da distribuição do fator topográfico (LS) na Bacia do Rio Tapacurá. 
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A Figura 4.22 apresenta a estimativa anual das perdas de solo para a bacia. Como 

pode ser percebida a porção sudoeste da bacia apresenta uma maior tendência a perdas de 

solo. Os resultados obtidos mostraram também as áreas susceptíveis aos processos de 

erosão encontradas dentro da Bacia do Rio Tapacurá, e que a média da produção de 

sedimentos foi da ordem de 22,1 t ano-¹ (em uma área de 470 km²).  

De acordo com os dados de distribuição de frequência, os valores de perda de solo 

se apresentam suscetibilidade média à erosão do solo, segundo as classes apresentadas na 

Tabela 3.6. Corroborando com esta afirmativa, a Figura 4.22 mostra que 61,7% das terras 

da bacia estudada se distribuem nas classes de 0–20 e de 20–40 t ano-¹. 
 

 
Figura 4.22 − Distribuição espacial das perdas de solo na Bacia do Rio Tapacurá utilizando 

o modelo USLE. 
 

As perdas de solo anual variaram de 0–20 t ano-¹ na parte central da bacia, em 

torno de 20–40 t ano-¹ nas regiões norte, sul e oeste da bacia, e mais de 100 t ano-¹ em 

algumas zonas críticas da bacia. A taxa de perda de solo estimada corrobora com a 

distribuição espacial dos fatores declividade e tipos de solos, que são os fatores mais 

relevantes quanto ao controle dos processos de erosão.  
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Pode-se observar que o principal uso do solo existente na bacia (outras 

agriculturas, com aproximadamente 40% da área total) é aquele com maior 

susceptibilidade à perda de solo anual máxima, em torno de 79 t ano-¹, podendo ser 

considerado como o uso do solo que mais contribui para a erosão dos solos na Bacia do 

Rio Tapacurá. A distribuição de perda de solo média anual prevista para cada uso do solo 

na bacia hidrográfica do Tapacurá é apresentado na Tabela 4.2.  

 
 
Tabela 4.2 − Distribuição percentual do uso e ocupação do solo e estatística das perdas de 
solo anual usando a USLE para a Bacia do Rio Tapacurá. 

Perda de Solo Estimada (t ha-¹ ano-¹) Uso do Solo Área 
(km²) (%) Média Desvio Padrão 

Outras Agriculturas 180,70 40,82 11,22 18,32 
Pecuária 148,49 31,20 10,15 18,82 
Mata 16,94 3,60 8,36 16,43 
Capoeira 5,84 1,28 6,51 12,49 
Caatinga 5,31 1,10 6,34 29,98 
Cana-de-açúcar 54,97 11,60 5,80 11,08 
Granjas 38,36 8,10 5,75 12,39 
Área Urbana 11,08 2,30 2,83 6,51 

 

Os resultados da simulação mostram que a perda de solo por erosão nas áreas de 

mata, área urbana, cana-de-açúcar e capoeira foram mínimas. Estas áreas se enquadram na 

categoria de baixo risco de erosão. Os usos do solo agricultura e pecuária apresentaram as 

maiores perda de solo, devido ao fato da pouca cobertura vegetal existente nesses usos. O 

alto valor de produção de sedimentos estimado para a área de mata pode ser explicado pela 

existência desse uso do solo em áreas com altos valores do fator LS, ou seja, em áreas de 

vertentes nas extremidades da bacia. 

Os resultados obtidos neste estudo demonstram a importância do uso do solo para 

a gestão de bacias hidrográficas. A maior parte dos solos na Bacia do Rio Tapacurá possui 

alta vulnerabilidade à erosão, alta declividade e alto fator de erosividade da chuva. 

Portanto, tanto da cobertura da terra e práticas de apoio são fatores importantes para 

reduzir o processo de erosão, especialmente na área próxima a vertentes, onde é possível 

obter altos valores de perda solo simulado. 

Segundo Margolis et al. (1985), na região de Caruaru que fica próxima à Bacia do 

Rio Tapacurá, as chuvas mais erosivas ocorrem nos meses de Maio a Julho. Dessa forma, 

deve-se manter nesse período a superfície do solo coberta a fim de diminuir o impacto das 

gotas de chuva no solo. Ainda e acordo com Margolis et al. (1985), a utilização de faixas 
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em contorno (2,0 m de largura, com espaçamento de 13,5 m entre elas) de capim sempre-

verde (Panicum maximum Jacq.), em solo com declividade de 12%, arado, gradeado e 

cultivado anualmente com milho, foi capaz de reduzir as perdas de solo e água em 85% e 

60%, respectivamente, quando comparada com a prática de plantio em contorno. 

Utilizando essas práticas conservacionistas e com a implantação de vegetação permanente, 

as perdas de solo e água podem ser ainda mais reduzidas.  

 

 

4.3.1.1 Determinação da razão de transferência de sedimentos (SDR) e da produção 
de sedimentos 
 

As perdas de solo na Bacia do Rio Tapacurá foram consideradas levando-se em 

consideração a distribuição espacial dos fatores da USLE (R, K, C, P e LS), como 

apresentados anteriormente no item 3.2.1.  

Em regiões de clima tropical e semiárido, a distribuição da precipitação 

caracteriza-se pela alta intensidade e irregularidade das chuvas. O regime de precipitação 

nessas regiões é altamente irregular, composto de chuvas isoladas ao longo e intenso, com 

muitos eventos de baixa intensidade.  

O problema da irregularidade das chuvas deve ser ressaltado, pois são problemas 

importantes que não podem ser medidos diretamente no campo para o processo de erosão 

em bacias. De acordo com Santos et al. (2003), esta situação é comum na região estudada, 

e o transporte de sedimentos é afetado por essas características. Infelizmente, o 

monitoramento do transporte de sedimentos realizado pela ANA, não apresentou uma 

frequência suficiente para acompanhar o ano hidrológico completo (apenas quatro ou cinco 

vezes por ano devido aos elevados custos envolvidos), resultando em dias chuvosos sem 

dados de transporte de sedimentos observados. 

Para se calcular a erosão em toda uma bacia há que se considerar o fator de 

depósito e retenção difusa do sedimento para se chegar ao cálculo da erosão total da bacia. 

Segundo Araújo (2003), a razão entre a massa de sedimentos que deixa uma bacia e a 

massa de sedimentos erodida, é da ordem de aproximadamente 25%, para bacias do 

semiárido nordestino. 

A produção de sedimentos média da bacia foi obtida a partir dos dados 

observados de descarga líquida e concentração de material sólido em suspensão no Rio 

Tapacurá, obtidos no posto hidrossedimentométrico 39170000, localizado em Vitória de 
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Santo Antão. Foram coletados dados de descarga líquida e concentração de material sólido 

em suspensão do período compreendido entre 1989 e 2007, único período com dados 

hidrossedimentométricos disponíveis. A produção de sedimentos observada para a Bacia 

do Rio Tapacurá, indicou que a taxa de sedimentos que chega ao exutório da bacia 

corresponde a 22,1 t ha-¹ ano-¹. 

A Figura 4.23 apresenta a relação entre a concentração de sedimentos em 

suspensão e a descarga de água para a Bacia do Rio Tapacurá. A relação mostra um ajuste 

satisfatório, com coeficiente de determinação igual a 0,88 e RMS igual a 0,19, baseada na 

equação Q = 0,0008Css
1,698. Nota-se que os pontos amostrados da concentração instantânea 

de sedimentos suspensos se concentraram próximos da linha de tendência, tanto para os 

maiores quanto para os menores eventos.  
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Figura 4.23 – Relação entre a concentração de sedimentos em suspensão e a descarga de 

água para a bacia do Tapacurá (1999 e 2007). 
 

Deve-se destacar que essa metodologia não utiliza dados de sedimentos de fundo, 

pois compara apenas os sedimentos em suspensão que chegam ao posto 

hidrossedimentométrico. Isso se deve ao fato da impossibilidade de coletar sedimentos de 
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fundo no Rio Tapacurá, pelo fato de ser perene e possuir grande extensão entre as margens, 

o que impossibilita a construção de uma fossa de sedimentos.  

Na Tabela 4.3, é possível avaliar a produção de sedimentos observada (MSL) e a 

estimada (Ts) usando a equação Q = 0,0008Css
1.6983 . Para o período estudado, a produção 

média de sedimentos foi aproximadamente de 22 t ha-¹ ano-¹, tendo os valores variando 

entre 0,32 e 103 t ha-¹ ano-¹. Para o ano de 1999, foi possível observar que houve um erro 

considerável igual a -116%. Por outro lado, os anos de 2000, 2004 e 2007 apresentaram os 

menores erros 2,7, -0,3 e -6,23%. Estes resultados apontam níveis satisfatórios quanto ao 

coeficiente de determinação (R²), da ordem de 90%, indicando bons resultados na 

comparação da produção de sedimentos observada e calculada. 

 

Tabela 4.3 – Chuva Observada, vazão média observada, perdas de solo observada e 
estimada, e erro estimado 

Produção de Sedimentos (t ha-¹ ano-¹) 
Anos Chuva Observada 

(mm) 

Vazão Média 
Observada  

 (m³ s-¹) Estimada Observada Erro 
Estimado 

1999 745 0,297 0,32 0,15 -116,82 
2000 1.521 4,447 15,20 15,63 2,70 
2001 1.164 3,278 8,84 7,70 -14,81 
2002 1.067 11,785 103,11 204,25 49,51 
2004 1.32 2,684 8,78 8,75 -0,33 
2005 1.035 2,020 4,20 3,05 -37,66 
2007 1.142 4,680 14,11 13,28 -6,23 

Média 953.62 4,170 22,10 36,116 38,86 
 

Os valores estimados de perda de solo usando a USLE foram comparados com a 

produção de sedimentos média da bacia. A aplicação da USLE para a Bacia do Rio 

Tapacurá, indicou que a taxa de erosão corresponde a 63 t ha-¹ ano-¹. Deste total, apenas 

35% atingem o exutório (SDR), segundo Maner (1975) (Equação 3.13), resultando em uma 

produção de sedimentos de 22,3 t ha-¹ ano-¹, enquanto usando as formulações de USDA 

(1979), Vanoni (1975), e Renfro (1975), estimaram a produção de sedimentos como sendo 

18, 13 e 89 t ha-¹ ano-¹, respectivamente, mostrando que a formulação de Maner (1975) foi 

a que melhor se aproximou do valor observado para a Bacia do Rio Tapacurá.  

A formulação de Maner (1975), superestima a produção de sedimentos em apenas 

1,2%, contra -21, -60, e 75%, de USDA (1979), Vanoni (1975), e Renfro (1975), 

respectivamente (Tabela 4.4). 
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Tabela 4.4 – Comparação das formulação de SDR e a produção de sedimentos observada, 
para a Bacia do Rio Tapacurá 

Formulações SDR+USLE 
(t ha-¹ ano-¹) 

MSL 
(t ha-¹ ano-¹) Erro 

Maner (1958) 22,36 1,18 
USDA (1979) 18,13 -21,88 
Vanoni (1975) 13,81 -60,01 
Renfro (1975) 89,24 

22,10 

75,24 
 

 

4.4 Classificação de sub-bacias quanto ao risco de erosão 
 

Para analisar as perdas de solo em cada sub-bacia da Bacia do Rio Tapacurá, 

também foi utilizado o modelo USLE. Este modelo foi aplicado para estimar as perdas de 

solo em cada sub-bacia. Para a classificação das sub-bacias quanto ao risco de erosão, foi 

utilizada a classificação de Irvem et al. (2007), que definiu os intervalos de perdas de solo 

em seis classes. A Tabela 4.5 mostra os intervalos de perda de solo, classes de risco de 

erosão e as classes críticas. Neste estudo, um total de 14 sub-bacias hidrográficas foi 

delimitado com base em sistemas de drenagem, e o mapa de risco de erosão foi 

reclassificado para a priorização das sub-bacias. 
 

Tabela 4.5 – Perda de solo, risco de erosão e classes críticas, segundo Irvem et al. (2007). 
Perda de Solo (t ha-¹ ano-¹) Classes de Risco de Erosão Classes Críticas 

< 5 Muito Baixo VI 
5–10 Baixo V 

10–50 Moderado IV 
50–100 Severo III 

100–200 Muito Severo II 
> 200 Extremamente Severo I 

 

As sub-bacias foram classificadas segundo o grau de perdas de solo em t ha-¹ ano-

¹). A partir da classificação foram propostos cenários de gestão para reduzir a perdas de 

solo. Uma determinada sub-bacia pode ter prioridade devido a várias razões, mas muitas 

vezes, a intensidade da degradação do solo é tomada como base.  

As 14 sub-bacias foram classificadas em duas classes de erosão: (a) Muito Baixo, 

(b) Baixo e (c) Moderado, como apresentado na Figura 4.24, devido ao fato da presença 

das taxas de erosão estimadas para cada sub-bacia e a Tabela 4.6 mostra a distribuição de 

perda de solo para cada sub-bacia hidrográfica do Rio Tapacurá. 



 

 91

#

VARZEA DO UNA

#

TAMATA-MIRIM
#

BENTO VELHO
#

BACIA DAS PACAS
#

NATUBA

GAMELEIRA

RIACHO TAPACURÁ

JURUBEBA

RIO TAPACURÁ

POROROCA

#

ITAPESSIRICA

#

BACIA DO MEIO

#

AGUA AZUL

#

MIRINGABA

225000

225000

234000

234000

243000

243000

252000

252000

261000

261000

270000

27000090
90

00
0 9090000

90
99

00
0 9099000

91
08

00
0 9108000

91
17

00
0 9117000

20 0 20 40 80 m

Projeção UTM - Fuso 25 S
Datum Horizontal: SAD-69

Perda de Solo 
(t ha¹ ano¹)

5
5 - 7
7 - 11
11 - 13
13 - 18

 
Figura 4.24 – Perda de solo estimada para cada sub-bacia hidrográfica da Bacia do Rio 

Tapacurá. 
 

Tabela 4.6 – Priorização das sub-bacias hidrográficas da Bacia do Rio Tapacurá. 
Perda de Solo Sub-Bacias Área 

(km²) % (t ha-¹ ano-¹) % 
Risco de 
Erosão 

Classe 
Crítica 

Tamata-Mirim 14,6 3,0 11,97 7,70 Moderado IV 
Natuba 39,1 8,1 11,11 7,15 Moderado IV 
Pacas 10,4 2,2 16,52 10,63 Moderado IV 

Miringaba 37,5 7,8 11,19 7,20 Moderado IV 
Agua Azul 24,2 5,0 15,91 10,24 Moderado IV 
Itapessirica 29,1 6,1 18,12 11,66 Moderado IV 
Jurubeba 39,8 8,3 11,18 7,20 Moderado IV 

Bento Velho 13,9 2,9 10,32 6,64 Moderado IV 
Rio Tapacurá 154,4 32,1 5,99 3,86 Baixo V 

Pororoca 14,5 3,0 12,80 8,24 Moderado IV 
Várzea do Una 46,8 9,7 6,73 4,33 Baixo V 

Gameleira 18,5 3,9 12,31 7,92 Moderado IV 
Bacia do Meio 16,9 3,5 6,32 4,07 Baixo V 

Riacho Tapacurá 20,7 4,3 4,94 3,18 Muito Baixo VI 
 

Com base na distribuição espacial do risco de erosão, 10 das 14 sub-bacias 

hidrográficas (Tamata-Mirim, Natuba, Pacas, Miringaba, Água Azul, Itapessirica, 
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Jurubeba, Bento Velho, Pororoca e Gameleira) foram classificadas quanto as perdas de 

solo como Moderada (10–50 t ha-¹ ano-¹). Apenas três das sub-bacias (Rio Tapacurá, 

Várzea do Una e Bacia do Meio) foram classificadas como de Classe V (Baixa) e uma 

classificada como Classe VI (Muito Baixa), recobrindo uma área de aproximadamente 

50% da área total da bacia, e juntas são responsáveis por apenas 15% das perdas de solo da 

bacia. 

A priorização das sub-bacias envolve a classificação das diferentes sub-bacias, 

definidas de acordo com a ordem em que elas deveriam ser consideradas para o tratamento 

com tecnologias de conservação, considerando a quantidade de perda de solo existente. 

Alguns estudos têm demonstrado que, para muitas bacias hidrográficas, algumas áreas 

críticas são responsáveis por uma quantidade desproporcional de produção de sedimentos 

(Tripathi et al., 2003; Bewket e Teferi, 2009). Assim, é necessário priorizar as sub-bacias 

hidrográficas para o melhor gerenciamento dos recursos hídricos locais, com uso de 

práticas conservacionistas, como por exemplo, na preservação de nascentes e com o 

reflorestamento de áreas susceptíveis ao processo de erosão.  

 

 

4.5 Análise das Perdas de Solos Utilizando o Modelo EPM 

 

O modelo EPM foi utilizado para analisar a degradação dos solos na Bacia do Rio 

Tapacurá (Equação 3.41). Neste estudo todas as informações de entrada do modelo foram 

realizadas em ambiente SIG.  

Para a obtenção dos valores de precipitação média anual (Pm) para a Bacia do Rio 

Tapacurá foram utilizados os dados de chuva de 1970 a 2000, conforme mostrado no item 

3.2, e sua distribuição espacial é apresentada na Figura 4.4. 

A determinação do coeficiente de uso do solo (Xa) foi obtida usando o método de 

classificação conhecido como Máxima Verossimilhança, e assim, um valor diferente do 

coeficiente Xa foi atribuído para cada tipo de uso do solo, conforme a Tabela 3.9, e 

representado espacialmente na Figura 4.20. 

O coeficiente de geologia (Yb) para a Bacia do Rio Tapacurá foi baseado no mapa 

geológico da região (CPRM, 2005). A Figura 4.25 apresenta a distribuição espacial para as 

cinco diferentes formações geológicas identificadas da Bacia do Rio Tapacurá.  
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Figura 4.25 − Mapa do coeficiente de geologia para a Bacia do Rio Tapacurá. 

 

As formações geológicas variam quanto à sua susceptibilidade à erosão. A classe 

MPVe caracteriza-se por possuir solos e rochas com pouca resistência à erosão, sendo a 

que mais afeta a susceptibilidade à erosão. Para essa classe foi atribuído o valor 0,55. A 

classe NP3i diferencia-se da anterior por possuir rochas moderadamente resistentes à 

erosão dos solos; sendo atribuído para essa classe o valor 0,10. Em virtude da falta de 

estudos desse modelo no Nordeste foram utilizados valores estimados desse coeficiente 

baseados na Geologia e em condições de clima e solo mais semelhantes às da Bacia do Rio 

Tapacurá. 

A Figura 4.26 mostra a espacialização dos valores do coeficiente do grau de 

erosão (φ), utilizado no MPE. Este produto foi obtido a partir do mapa de tipos de solo da 

Bacia do Rio Tapacurá. Percebe-se que o grau de erosão considerado como Muito Alto 

(0,9) ocorre nas porções oeste e sudeste da bacia, áreas predominantemente constituídas 

por solos com grande susceptibilidade à erosão e com as maiores elevações. 
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Figura 4.26 – Mapa do grau de erosão para a Bacia do Rio Tapacurá calculado com o 

modelo EPM. 
 

A Figura 4.27 mostra a determinação do percentual de declividade da bacia. Este 

mapa foi gerado a partir do modelo digital de elevação do terreno, obtido a partir da 

vetorização das curvas de nível da bacia com equidistância de 10 m. O percentual foi 

dividido em cinco classes. O mapa clinográfico mostra que a maior parte da área da bacia 

possui declividade variando de 0 a 18%, compreendida pelas três primeiras classes. Desta 

forma, diz-se que grande parte da bacia é representada por relevo plano a suave ondulado e 

a declividade é pouco representativa na área em relação à erosão do solo. Segundo Ribeiro 

e Campos (2007) as porções da bacia com declividade acima de 18%, podem ser 

consideradas como de alta susceptibilidade à erosão, o que corrobora com o resultado 

obtido com o mapa do coeficiente do grau de erosão (Figura 4.27). 
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Figura 4.27 – Mapa do percentual de declividade da Bacia do Rio Tapacurá. 

 

A Figura 4.28 mostra o mapa de erosão potencial gerado para a bacia. Áreas com 

coeficiente de erosão E > 2,0 foram consideradas como muito alta erosão, enquanto áreas 

com 0 ≤  E ≤  0,5 foram classificadas como de baixo potencial de erosão.  

Nota-se na Bacia do Rio Tapacurá que as áreas com coeficiente de erosão ≥ 2,0, 

ocorrem na porção noroeste da bacia. Isso se deve ao fato da influência dos fatores de 

declividade e de geologia. Nas áreas com E > 2,0, a declividade varia entre 19-54%, e são 

constituídas por solos e rochas com pouca resistência à erosão (MPVe), que somadas aos 

demais fatores do modelo EPM , fazem com que o coeficiente de erosão seja maior nessas 

áreas. O processo de degradação na área de estudo ainda é influenciado pelas perdas de 

cobertura vegetal e pela intensificação da agricultura e da pecuária. 
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Figura 4.28 – Mapa do coeficiente de erosão (E), para a Bacia do Rio Tapacurá calculado 

com o modelo EPM. 
 

A Figura 4.29 mostra o mapa de perda de solo para a Bacia do Rio Tapacurá. A 

perda de solo média foi estimada para a bacia na ordem de 22 t ha-¹ ano−¹, e agrupados nas 

seguintes escalas: Ligeira (0–22 t ha-¹ ano-¹), Moderada (22–45 t ha-¹ ano-¹), Alta  

(45–67 t ha-¹ ano-¹), Muito Alta (67–89 t ha-¹ ano-¹), Severa (89–112 t ha-¹ ano-¹), e Muito 

Severa (112–134 t ha-¹ ano-¹). 

Para entender melhor a distribuição espacial das perdas de solo foi gerado um 

mapa da erosão estimada para a bacia. Mediante os resultados obtidos, a taxa média da 

erosão dos solos foi considerada como baixa, quando calculada com parâmetros 

distribuídos espacialmente em ambiente SIG. Os valores obtidos são considerados como 

representativos, uma vez que estão próximos aos valores obtidos por Emmanouloudis et al. 

(2003) e Tangestani (2006), que aplicaram o mesmo modelo para bacias na Grécia e no Irã, 

com características de clima e totais pluviométricos semelhantes aos da Bacia do Rio 

Tapacurá. 
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Figura 4.29 – Mapa da perda de solo total estimada para a Bacia do Rio Tapacurá usando o 

modelo EPM. 
 

A perda de solo média anual de Bacia do Rio Tapacurá foi estimada em  

14,08 t ha-¹ ano-¹. Esse número pode ser considerado como aceitável de acordo com outros 

estudos já realizados na região próxima à Bacia do Rio Tapacurá, como apresentado em 

Margolis et al. (1985) e Martins et al. (2003). 

Os valores obtidos com a aplicação do modelo EPM para condições da zona 

litorânea do Nordeste do Brasil foram inferiores, quando comparados com os valores 

obtidos em regiões semi-áridas como em Emmanouloudis et al. (2003) e Tangestani 

(2006), e em região de clima sub-temperado, como em Globevnik et al. (2003). 

Os valores subestimados de produção de sedimentos pelo modelo EPM, pode ser 

explicado devido aos baixos valores do fator geológico, considerando que grande parte da 

área apresenta uma proteção considerável contra o processo de erosão (fragmentada de 

rochas graníticas (58%) e rochas duras resistentes à erosão (25%)).  

Deve-se ressaltar que outros fatores também podem ter influência nos resultados, 

como: (a) existência de áreas com vegetação nativa do tipo caatinga, especialmente na 

parte leste da bacia, (b) localização em uma zona de transição entre o clima semiárido e 
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sub-úmido, (c) presença de solos do tipo Argissolo, caracterizados por uma elevada 

susceptibilidade à erosão hídrica. Sobre a influência dos solos do tipo Argissolo, pode-se 

destacar que ocorrem em aproximadamente 93,1% de toda a área da bacia, e esse tipo de 

solo é classificado como de erodibilidade muito alta, principalmente devido à mudança 

textural abrupta e a alta porcentagem de areia (Silva e Álvares, 2005).  

Outra causa que explica a condição da alta erodibilidade é a composição química 

dos solos do tipo Argissolo presentes na bacia. Os Argissolos no Estado de Pernambuco 

caracterizam-se por serem mais arenosos com argilas de alta atividade. Isso indica que a 

quantidade de componentes químicos retirados do solo e carreados para os canais de 

drenagem é relativamente alta, ou seja, os solos são susceptíveis ao processo de erosão. 

Irvem et al. (2007) estimaram perda de solo por intermédio do modelo USLE para 

a Bacia do Rio Körkün (21.000 km²). Nessa bacia, a perda de solo média foi de 16,38 t ha-¹ 

ano-¹ e a média da produção de sedimentos foi de 0,99 t ha-¹ ano-¹. Bhattarai e Dutta (2007) 

estimaram a perda de solo com base no modelo RUSLE em uma sub-bacia da bacia do Rio 

Mun (128 km²), na Tailândia, e relataram perda de solo de 98,81 t ha-¹ ano-¹. Wijesekara e 

Samarakoon (2001) relatam que os valores de perda de solo na literatura variam entre 0 e 

887 t ha-¹ ano-¹, e a perda aceitável do solo na literatura varia de 2,5 a 12 t h-¹ ano-¹. 

Segundo Carvalho (1994), o comportamento de uma bacia em relação à 

sedimentação é muito variável, desde as partes mais altas até as planícies. Isso depende das 

rochas e dos solos, da cobertura vegetal, das declividades, do regime de chuvas, bem como 

de outros fatores. 

De modo geral, no que tange as perdas de solo na Bacia do Rio Tapacurá, os 

maiores valores foram registrados na porção ocidental da bacia, enquanto os menores 

valores foram percebidos na parte baixa da bacia. Os fatores que mais contribuíram para 

essa análise foram (a) o relevo acidentado e (b) solos pouco resistentes à erosão. 

A porção oeste da bacia possui as maiores elevações, há a presença de várias áreas 

agrícolas e pastagens e possuem solos predominantemente do tipo Argissolos, mais 

susceptíveis à erosão. Verificou-se que, nas porções da bacia com maiores elevações, as 

perdas de solo foram maiores, diminuindo conforme a diminuição da altitude até a parte 

média da bacia, à exceção da parte mais ao sul.  

Na parte baixa, notou-se um aumento das perdas de solo em relação à parte média 

da Bacia. Isso pode ser explicado em parte pela presença de áreas de pecuária agrícolas, 

facilitada pela presença do terreno menos ondulado e poucas elevações. Deve-se ressaltar 

também que parte da produção de sedimentos produzida em uma bacia é parcialmente 



 

 99

depositada nas microbacias, enquanto outra parte é transportada até o exutório da bacia 

pelo sistema de drenagem. 

A partir da aplicação do modelo EPM para a Bacia do Rio Tapacurá, constatou-se 

que as perdas de solo nas áreas dos principais usos da terra existentes na bacia foram 

provocadas por áreas agrícolas, pecuária e cana-de-açúcar, com perda de solo média anual 

estimada em torno de 0,35, 0,41 e 0,49 t ha-¹ ano-¹, respectivamente. 

Os resultados da comparação entre os valores estimados de produção de 

sedimentos obtidos entre o modelo EPM e os valores de concentração de sedimentos em 

suspensão na Bacia do Rio Tapacurá, mostram uma superestimativa parcial dos resultados 

da produção de sedimentos pelo modelo EPM. Entretanto, os resultados mostraram que o 

erro na comparação entre os valores estimados e os observados, foi de aproximadamente 

13%, sendo considerado como aceitável para simulações de produção de sedimentos em 

bacias hidrográficas, de acordo com Pandey et al. (2007) e Bhattarai e Dutta (2007). 

Essa metodologia apresenta bons resultados, assim como mostrado nos estudos de 

Irvem et al. (2007), Pandey et al. (2007) e Beskow et al. (2009). Todavia, deve-se destacar 

que esses resultados da produção de sedimentos em uma bacia variam bastante ao longo do 

percurso dos canais, uma vez que os processos responsáveis pelo transporte de sedimentos 

não são contemplados nos dois modelos utilizados no presente estudo.  

A grande variação na produção de sedimentos deve-se principalmente, à variação 

dos fatores mencionados anteriormente, como o fator de geologia e tipos de solo. As 

diferenças entre a produção de sedimentos calculada e observada no modelo EPM, 

reforçam que as previsões de erosão em geral contêm grandes fatores de erro. 

Globevnik et al. (2003) aplicaram o mesmo procedimento para uma bacia de 91 

km², e relataram valores semelhantes aos encontrados neste estudo. Emmanouloudis et al. 

(2003) também aplicaram o modelo EPM para uma bacia de 7.000 km² na Grécia e 

relataram valores entre 50–179 m³ km-² ano-¹. Globevnik et al. (2003) também aplicaram 

esse modelo para uma bacia na Eslovênia, em dois períodos (1971 e 1995), e os valores 

que variam 311,1 m³ km-² ano-¹ de e 122,2 m³ km-² ano-¹ por dois períodos, 

respectivamente. Este fato pode ser explicado com base em valores diferentes de 

erodibilidade do solo aplicados em ambas as bacias. 

A Figura 4.30 mostra a distribuição espacial da produção de sedimentos estimada 

para a Bacia do Rio Tapacurá. A observação das áreas identificadas como zonas de alto 

potencial de erosão, ou seja, acima de 3 t ha-¹ ano-¹, indicam que já foram submetidas à 

erosão devido ao relevo ondulado da bacia, da influência da cobertura do solo e da 
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geologia. A partir deste estudo, o potencial total de produção de sedimentos para a bacia 

foi calculado como sendo igual a 16,7,t ha-¹ ano-¹. 

 

 
Figura 4.30 – Distribuição espacial da produção de sedimentos para a Bacia do Rio 

Tapacurá utilizando o modelo EPM. 
 

Dentro dos resultados apresentados, algumas hipóteses podem ser levantadas 

sobre os motivos que estariam levando algumas áreas da bacia a serem zonas potenciais de 

erosão. As porções ocidental e sul da bacia estão situadas sobre Argissolo. Esse tipo de 

solo na bacia apresenta uma fração mais arenosa, sendo um dos menos resistentes ao 

processo de erosão, e além do mais, na faixa por onde se estende este tipo de solo há as 

maiores declividades e pequena presença de vegetação, diminuindo assim a rugosidade do 

solo e aumentando a ação do impacto das gotas de chuva sobre o solo.  

Estes valores apresentados podem ser considerados como muito elevados, quando 

comparados com resultados obtidos em outras bacias do Brasil, como nos estudos de 

Machado e Vettorazzi (2003), Paim e Menezes (2009) e Beskow et al. (2009). Entretanto, 

deve-se levar em consideração que a Bacia do Rio Tapacurá está exposta a condições 

climáticas particulares no que tange a variabilidade climática, pois está localizada em uma 
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região considerada de transição entre um clima sub-úmido e um semiárido, além se ser 

constituída por solos altamente erodíveis como os Argissolos (Silva et al., 2010), indicando 

uma alta susceptibilidade em relação aos processos de erosão.  

Outra diferença importante está relacionada com a precipitação média anual na 

bacia, quando comparada a outros estudos. O regime hidrológico na bacia é caracterizado 

por uma faixa de precipitação anual entre 550 e 1.250 mm, com uma estação bem definida 

de chuvas entre abril e julho.  

 

 

4.6 Comparação das Perdas de Solo Simuladas pelos Modelos USLE e EPM 

 

Comparações dos dados simulados de perdas de solo pelos modelos USLE e EPM 

foram conduzidas para avaliar o desempenho dos mesmos quanto ao processo de perdas de 

solo na Bacia do Rio Tapacurá. A Figura 4.31 mostra a comparação entre as perdas de solo 

estimadas pelos dois modelos. 

Comparando os resultados dos dois modelos, percebe-se uma tendência dos 

resultados das perdas de solo obtidas pela aplicação da USLE serem superestimados, 

quando comparados com a linha 1:1 e, sobretudo, com os resultados do modelo EPM.  

Pode ser visto ainda na Figura 4.31 que os pontos obtidos através da plotagem dos 

valores estimados da produção de sedimentos no modelo EPM, estando abaixo da linha 

1:1, indicando que suas diferenças podem ser significativas.  

A comparação entre a produção de sedimentos observada na Bacia do Rio 

Tapacurá e a calculada com o modelo EPM mostrou coeficiente de determinação 

satisfatório de 0,80 e desvio padrão de 0,05, o que mostra que eles estão intimamente 

ligados, mesmo que os dados de produção de sedimentos observada não sejam tão 

representativos. 

Comparando-se os resultados obtidos usando os dois modelos, observa-se que, 

para a situação estudada, a USLE estimou melhor que o EPM a perda de solo. Isto pode ser 

atribuído ao fato de a USLE necessitar de um menor número de variáveis de entrada, sendo 

que estas possuem uma base de dados para condições brasileiras que foi utilizada no 

trabalho. Para a aplicação do EPM teve que se dispor de uma série de variáveis que não 

foram determinadas nas condições específicas deste trabalho, sendo utilizados dados 

aproximados obtidos de outros estudos. 
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Figura 4.31 – Comparação entre as perdas de solo estimadas pelos modelos USLE e EPM e 

a perdas de solo observadas. 
 

A Figura 4.32 apresenta a distribuição espacial da produção de sedimentos para 

cada uso do solo na Bacia do Rio Tapacurá, calculada nos modelos EPM e USLE. Os 

resultados mostram que em praticamente todos os usos do solo os valores de perdas de solo 

foram maiores utilizando a USLE, com exceção dos usos capoeira, área urbana e granja, 

esse último com maior destaque na diferença. Deve-se ressaltar que os valores de perda de 

solos para área de caatinga, podem ter sido mascarados nesse processo, devido ao fato da 

área ocupada por caatinga ser muito pequena. As perdas de solo são na prática bem 

menores, principalmente quando comparado aos outros usos do solo existentes na bacia.  
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Figura 4.32 – Perda de solos na Bacia do Rio Tapacurá segundo os usos e ocupação do 

solo. 
 

Segundo os resultados de produção de sedimentos, os menores valores foram 

observados para os usos do solo sob caatinga, vegetação capoeira e cana-de-açúcar, o que 

pode ser explicado pelos seguintes aspectos: (a) interceptação das gotas de chuvas pelo 

dossel da cobertura vegetal dos dois primeiros usos do solo, que possuem um extrato 

vertical muito diversificado, resultando em maior proteção do solo, enquanto os valores na 

cana-de-açúcar podem ter sido influenciados pelos baixos valores do fator LS, uma vez que 

as plantações de cana-de-açúcar ocupam grandes extensões com baixa declividade; (b) 

existência de uma rica camada de folhas; (c) maiores teores de matéria orgânica, 

condicionando agregados de maior estabilidade e, por consequência, melhor estruturação e 

maior permeabilidade. Resultados semelhantes foram constatados por Albuquerque et al. 

(2001) e Martins et al. (2003). 

As áreas de mata, na quase totalidade dos casos, apresentaram maiores perdas de 

solo, principalmente por estar em uma posição na paisagem de relevo mais acidentado, 

com amplitude de declividade variando de 15 a 25 %, favorecendo maior velocidade do 

escoamento superficial e, consequentemente, maior arraste das partículas do solo.  

Tabela 4.7 foi preparada de modo a comparar as perdas de solo com a tolerância 

de cada tipo de solo. Tolerância do valor de perda de solo para cada solo foi tomada em  

t ha-¹ ano-¹, de acordo com Beskow et al. (2009), resultando nas maiores perdas de solo, 

9,24, 9,47 e 9,59, para os solos classificados como Regossolos, Argissolos e Latossolos 

Vermelho, respectivamente. Com os resultados apresentados, pode-se concluir que são 

necessárias medidas mitigadoras para contensão da erosão dos solos na Bacia do Rio 

Tapacurá, quando a erosão for acima dos valores apresentados na Tabela 4.7. 
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Tabela 4.7 − Variação das perdas de solo (%) para diferentes tipos de solo na Bacia do Rio 
Tapacurá. 

Perda de Solos (t ha-¹ ano-¹)Tipos de solos Área (km²) Área (%) 
USLE EPM 

Argissolos 324,4 69,0 9,47 13,18 
Gleissolos 43,5 9,3 6,21 14,21 
Latossolos Vermelho 9,0 1,9 9,59 12,98 
Luvissolos Crômicos 6,2 1,3 6,46 19,11 
Neossolos Flúvicos 20,2 4,3 3,88 6,54 
Neossolos Litólicos 40,5 8,6 7,79 10,45 
Regossolos 5,2 1,1 9,24 25,83 
Planossolos 21,0 4,5 6,21 14,86 
TOTAL 470,0 100,0 − − 

 

 
Os resultados da erosão dos solos apresentados neste estudo não ultrapassaram o 

limite máximo tolerável de perdas de solo para os tipos de solo existentes na região, que 

varia de 6 a 16 t ha-¹ ano-¹, de acordo com Margolis et al. (1985) e Beskow et al. (2009). 

Deve-se ressaltar que essa é uma região que fica numa zona de transição entre o Agreste e 

a Zona Litorânea do Nordeste, ou seja, apresenta tanto características de uma zona úmida 

com solos mais profundos, bem desenvolvidos, principalmente próximos à rede de 

drenagem, como solos mais rasos e a presença de granitóides. 

Ainda de acordo com Margolis et al. (1985), perdas de solo de 12,5 t ha-¹ano-¹ são 

toleráveis para solos profundos, e que perdas de 2,0 a 4,0 t ha-¹ ano-¹ são admissíveis em 

solos com subsolo desfavorável e pouco profundo, e que em solo Litólico, a tolerância às 

perdas por erosão está entre 1,9 e 7,3 t ha-¹ ano-¹.  

 
 
 
4.7 Correção dos Dados de Precipitação  

 

A precipitação prevista corrigida usada na comparação com os valores observados 

para a bacia foi obtida através da aplicação do método de correção. Isto porque os valores 

de correlação não tiveram significativa variação quando a correção foi aplicada à escala 

mensal, e também porque o objetivo deste trabalho era avaliar os impactos das mudanças 

climáticas na degradação dos solos, necessitando apenas dos valores médios para o período 

analisado. 
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Os valores calculados para bias entre a precipitação prevista e a precipitação 

prevista corrigida são mostrados na Tabela 4.8. Esses valores foram calculados para o 

conjunto de dados de precipitação prevista. 

 

Tabela 4.8 – Parâmetros estatísticos e bias calculados para os dados de precipitação do 
modelo ETA. 

Parâmetros Estatísticos Precipitação do Cenário 
A2 Corrigido 

Precipitação do Cenário B2 
Corrigido 

EMA 145,84 149,30 
EMR 0,39 0,40 
RV 0,984 0,984 
bias 1,121 1,123 

 

O valor de bias maior que a unidade indica a tendência de superestimação dos 

valores previstos. A correção dos valores de precipitação estimados diminui a tendência de 

superestimação dos resultados, aproximando os valores previstos dos observados. Em 

média, essa aproximação é da ordem de 32%. Ainda assim, a tendência de superestimativa 

é mantida para os dados do modelo.  

Nota-se a partir dos resultados da Tabela 4.8, que essa tendência foi mantida para 

os dados do modelo ETA, para a Bacia do Rio Tapacurá. Entretanto, os resultados 

constataram melhores resultados daqueles obtidos pelo modelo RSM para a Bacia do Rio 

Piancó, como apresentados em Galvão et al. (2005) e Oliveira et al. (2005). 

A Figura 4.33 também apresenta os resultados dos valores de RV para a Bacia do 

Rio Tapacurá. Nota-se que as previsões climáticas com base no modelo regional possuem 

RV positivo com valores de 90%, com erro médio relativo da ordem de 40% para ambos os 

cenários. 

Com a correção dos dados de precipitação, a média para os dois cenários 

praticamente foi desfeita. A precipitação média para o cenário A2 foi de 1.355,73 mm ano-¹, 

enquanto para o cenário B2 a média foi de 1.359 mm ano-¹. 
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Período (Anos) 

Figura 4.33 – Valores corrigidos da precipitação prevista pelo modelo ETA para a Bacia 
do Rio Tapacurá. 

 
 

O método da correção dos dados previstos foi aplicado para cada ponto da grade 

de saída dos dados de previsão do modelo ETA, para então, ser realizado o cálculo da 

precipitação média sobre a bacia. A Figura 3.33 apresenta os valores corrigidos da 

precipitação prevista pelo modelo ETA para a Bacia do Rio Tapacurá. Percebe-se a 

significativa diferença após a correção dos dados de precipitação, comparando-se com a 

Figura 3.33. O cenário B2 (pessimista) do modelo ETA apresentou maior variação nos 

dados em comparação ao cenário A2 (otimista). 

Analisando as médias dos totais anuais de precipitação, no período 1970 a 1990, e 

os dados previstos pelo modelo ETA, observa-se que os valores de precipitação para a 

média dos dados observados foi de 1.210 mm ano-¹ e para a média dos dados previstos foi 

de 1.360 mm ano-¹.  

Por estes limiares já se verifica uma diferença entre os valores das precipitações 

médias observadas e estimadas. Para facilitar o entendimento do comportamento espacial e 

temporal entre as precipitações foi calculada a diferença entre a média anual dos dados 

observados e a média anual dos dados previstos para cada ponto de grade da saída de dados 

do modelo ETA (Tabela 4.9). Como mostrado na mesma tabela, verificam-se valores 

positivos bastante elevados nas diferenças nos postos 3 e 6, ou seja, uma superestimação 

dos valores previstos nesses pontos. Esses pontos estão localizados no extremo sul da 

grade de saída do modelo, como mostrado na Figura 3.3. Entretanto, o ponto de grade 

número 5, apresentou valores médios negativos com relação ao observado, para os cenários 

A2 e B2, -452,59 e -444,59, respectivamente. 
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Tabela 4.9 – Comparação entre a precipitação média estimada pelo modelo ETA para cada 
ponto de grade e a média da precipitação observada. 

A2 Corrigido B2 Corrigido Ponto Latitude Longitude Pcalc Dif. Pobs Pcalc Dif. obs 
1 -7,68 -35,06 1387,31 177,41 1383,11 173,21 
2 -8,18 -35,06 1264,21 54,31 1262,98 53,09 
3 -8,68 -35,06 1958,74 748,85 1969,75 759,85 
4 -7,68 -35,56 1246,78 36,88 1247,55 37,66 
5 -8,18 -35,56 757,31 -452,59 765,31 -444,59 
6 -8,68 -35,56 1520,07 310,17 1526,47 316,57 

 

 

4.8 Perdas de Solo Estimadas Utilizando Previsão Climática e o modelo USLE 

 

Para a simulação das perdas de solo hipotéticas na bacia para o período de 2070 a 

2100 foram construídos dois cenários de uso e ocupação do solo. O primeiro utilizado foi o 

cenário com uso do solo atual com dados de previsão climática de duas rodadas do modelo 

ETA, considerando uma precipitação otimista e outra pessimista. 

Para as simulações das perdas de solo foi utilizado o modelo USLE, pois o mesmo 

foi aplicado para a bacia com bons resultados, conforme foi mostrado no item anterior. 

Duas simulações foram realizadas com o objetivo de exemplificar a aplicação e a 

integração de modelos de erosão com o SIG, para avaliar opções de uso da terra na bacia 

hidrográfica. Essa integração permite a variação somente do plano de informação uso e 

ocupação do solo. As perdas de solo foram comparadas a partir da variação no uso e 

ocupação do solo baseado nos dois cenários: (a) cenário 1 – mantido o uso e ocupação do 

solo atual e (b) cenário 2 – aumento das áreas de agricultura e pecuária. A representação 

espacial dos dois cenários pode ser conferida na Figura 4.34. 
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Figura 4.34 – Uso da terra na Bacia do Rio Tapacurá para: (a) cenário 1 – uso atual e (b) 

cenário 2 – aumento das áreas de agricultura e pecuária. 
 

Na Tabela 4.10 são apresentadas as áreas totais e relativas de ocupação de cada 

tipo de uso do solo na Bacia do Rio Tapacurá, para o cenário de uso atual (cenário 1) e 

para o cenário com aumento das áreas de agricultura e pecuária (cenário 2). Com a 

passagem do cenário 1 para o cenário 2, há uma extinção das áreas ocupadas por cana-de-

açúcar, matas, caatinga e vegetação de capoeira. No cenário 2, a área ocupada por 

agricultura, pecuária, área urbana e água aumentaram. 
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Tabela 4.10 – Área dos usos terra para considerando os dois cenários: (a) cenário atual e 
(b) cenário pessimista. 

a) Cenário Atual b) Cenário Pessimista Variação 
Uso do Solo Área 

(km²) % Área 
(km²) % Área 

(km²) % 

Agricultura 181 52 217 46 36 19,89 
Pecuária 147 42 232 49 85 57,82 

Área Urbana 11 3 12 3 1 9,09 
Água 10 3 10 2 0 0 
Total 349 100 470 100 122 - 

 

Comparando os resultados das simulações entre o cenário 1 e o cenário 2, o 

modelo aumenta a predição da perda de solos sobre grande parte da bacia. No cenário 2, os 

resultados das perdas de solo foram ainda maiores. No cenário 1, a perda de solo simulada 

variou a partir de 0 a 157 t ano-¹, no período analisado, com uma média de 78 t ano-¹ 

(Figura 4.35). No cenário 2, quando as vegetações do tipo caatinga e capoeira não foram 

consideradas em toda a extensão da rede de drenagem e nas nascentes, a perda de solo 

variou de 0 a 170 t ano-¹, com um valor médio de 85 t ano-¹ (Figura 4.36). 

 

 
Figura 4.35 – Distribuição espacial das perdas de solo na Bacia do Rio Tapacurá, para o 

cenário 1 (2070–2100). 
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Figura 4.36 – Distribuição espacial das perdas de solo na Bacia do Rio Tapacurá, para o 

cenário 2 (2070–2100). 
 

Aparentemente, o efeito da variação do uso do solo no cenário 2 causou maior 

erosão do que para o cenário 1. A distribuição espacial da produção de sedimentos para o 

período analisado é apresentada na Figura 4.37. 

A comparação entre a diminuição da perda de solo entre os cenários 1 e 2, mostra 

que houve uma diminuição variando entre 0 e 13 t ha-¹ ano-¹ para o período analisado. Isso 

deve-se ao fato dos diferentes valores do fator C da USLE, associado com o tipo de 

cobertura atual. No cenário 2, a perda de solo ficou abaixo da perda de solo tolerável para 

todos os tipos de solo. 
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Figura 4.37 – Distribuição espacial das diferenças das perdas de solo na Bacia do Rio 

Tapacurá, entre os cenários 1 e 2 (2070–2100). 
 
 

Comparando o cenário 1 (mantido o uso atual) com o cenário 2 (aumento da 

agricultura e pecuária), é esperado que a vegetação nativa tenha influência na diminuição 

da erosão, uma vez que altera diretamente os parâmetros de infiltração e especialmente a 

proteção dada ao solo contra o impacto direto das gotas de chuva e aumento da rugosidade 

superficial. Em outras palavras, a rugosidade superficial é um importante fator na redução 

do escoamento superficial e, consequentemente, no transporte de sedimentos. 

Como o tipo de cobertura do solo que passou a predominar nas áreas íngremes foi 

a ocupação do tipo agricultura e pecuária, é fácil compreender a atuação desses tipos de 

cobertura não somente como áreas fontes produtoras de sedimentos. Quando o escoamento 

superficial passa de uma área cultivada com cana-de-açúcar para a área ocupada com 

cultivos agrícolas e pecuária, ocorre um aumento na velocidade do fluxo pela rugosidade 

superficial, bem como menor resistência da cobertura do solo. A diminuição da velocidade, 

por sua vez, resulta na diminuição da capacidade de transporte de sedimentos, impedindo 

que estes cheguem à rede de drenagem por meio da deposição antecipada de sedimentos. 
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Contudo, no cenário 1, ao longo do Rio Tapacurá, considerando a existência de 

várias áreas de mata, infere-se que esta atuaria como uma barreira de proteção aos 

sedimentos, principalmente no sentido de reduzir a velocidade de escoamento e, 

consequentemente, agir como um filtro, retendo parte dos sedimentos. 
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5. CONCLUSÕES 
 

No presente trabalho foram avaliadas as perdas de solos na Bacia do Rio 

Tapacurá, através do estudo da variabilidade da precipitação sobre a bacia, mudanças na 

paisagem pela perda de vegetação, aplicação de dois modelos de erosão para estimativa das 

perdas de solo, e acoplamento de precipitação estimada em um modelo de erosão em dois 

cenários, o atual e outro decorrente do aumento de áreas agrícolas e da pecuária. 

No que tange a variabilidade espacial e temporal da precipitação na bacia entre 

1970 e 2000, conclui-se que houve na bacia grande variabilidade da precipitação anual na 

escala espacial com desvio padrão de 220 e 520 mm, e uma redução da ordem de 20% da 

precipitação total anual. Entretanto, os dados analisados do período de 2000 a 2009 

mostraram o contrário, ou seja, um aumento da precipitação total anual. Isso reforça a idéia 

de que há na região da bacia uma grande variabilidade espaço-temporal da precipitação. 

Mudanças na paisagem observadas com dados de Sensoriamento Remoto 

mostraram perda de cobertura vegetal na bacia no período compreendido de 1989 a 2007, 

principalmente nas margens da rede de drenagem. Fato este que pode acarretar mais erosão 

nas margens dos rios da bacia e, consequentemente, mais material erodido, acarretando 

assoreamento de rios e de reservatórios na região. 

Sobre a aplicação de dois modelos de erosão para estimativa das perdas de solo, 

conclui-se que a aplicação dos modelos USLE e EPM mostrou resultados das perdas de 

solo anual variando entre 0–125 t ano-¹. Isso mostra que as perdas de solo na bacia podem 

ser consideradas como de Forte Erosão. No que tange a produção de sedimentos usando a 

formulação de Maner (1958) e a média das perdas de solo na bacia, a produção de 

sedimentos no exutório da Bacia do Rio Tapacurá foi estimada em aproximadamente  

22 t ano-¹.  

Com base na distribuição espacial do risco de erosão, 11 das 14 sub-bacias 

hidrográficas (Tamata-Mirim, Natuba, Pacas, Miringaba, Água Azul, Itapessirica, 

Jurubeba, Bento Velho, Rio Tapacurá, Pororoca, e Várzea do Una) foram classificadas 

quanto a produção de sedimentos como Muito Severo. Apenas três das sub-bacias 

(Gameleira, Bacia do Meio e Riacho Tapacurá) foram classificadas como de Classe III 

(Severa), recobrindo uma área de aproximadamente 12% da área total da bacia, e juntas 

são responsáveis por apenas 17% das perdas de solo da bacia.  

Conclui-se ainda que, para a situação estudada, a USLE estimou melhor que o 

EPM a perda de solo. Isto pode ser atribuído ao fato de a USLE necessitar de um menor 
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número de variáveis de entrada, sendo que estas possuíam uma base de dados para 

condições brasileiras que foi utilizada no trabalho. Para a aplicação do EPM teve que se 

dispor de uma série de variáveis que não foram determinadas nas condições específicas 

deste trabalho, sendo utilizados dados aproximados obtidos de outros estudos. 

Com relação aos resultados das perdas de solo mediante o acoplamento da 

precipitação estimada com o modelo de erosão USLE nos dois cenários, houve aumento da 

perda de solos sobre grande parte da bacia no cenário 2. No cenário 1, a perda de solo 

simulada variou a partir de 0 a 125 t ha-¹ ano-¹, no período analisado, com uma média de  

78 t ha-¹ ano-¹. No cenário 2, quando as vegetações do tipo caatinga e capoeira não foram 

consideradas em toda a extensão da rede de drenagem e nas nascentes, a perda de solo 

variou de 0 a 170 t ha-¹ ano-¹, com um valor médio de 85 t ha-¹ ano-¹. 

A comparação entre a diminuição da perda de solo entre os cenários 1 e 2, mostra 

que houve um decréscimo variando entre 0 e 13 t ha-¹ ano-¹, comparativamente ao cenário 

de uso atual no período analisado. 
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6. RECOMENDAÇÕES 
 
 

A partir dos resultados obtidos, permite-se fazer algumas recomendações para a 

realização de trabalhos subseqüentes, que busquem o melhor controle dos recursos hídricos 

na Bacia do Rio Tapacurá. 

Os modelos USLE e EPM devem ser aplicados em cada sub-bacia, procurando 

ajustar mais precisamente a parametrização de cada modelo a partir de experimentos 

realizados com amostras de solo. Faz-se necessário também a realização de levantamentos 

de campo mais detalhados da topografia de cada sub-bacia em uma escala maior, o que 

poderá ajudar na representação mais detalhada dos elementos da bacia. 

Os resultados mostraram que o modelo USLE obteve índices de determinação 

satisfatórios, assim, recomenda-se a realização de novos estudos para a Bacia do Rio 

Tapacurá, buscando a comprovação dos parâmetros adotados neste trabalho. 

No que tange a análise das perdas de vegetação ocorridas na bacia, recomenda-se 

novo estudos utilizando imagens de satélite de alta resolução espacial, além de medições 

em campo, que comprovem as perdas de vegetação na bacia.  

No que tange as medidas preventivas de controle de perdas de solo na bacia, 

pode-se destacar: 

 

a) identificação mais específica das áreas susceptíveis ao processo de erosão; 

b) localização das fontes de produção de sedimentos; 

c) maior controle quanto aos usos do solo do tipo áreas agrícolas e de pecuária.  

d) aumento da rede pluviométrica e fluviométrica na bacia; 

e) realização de estudos sobre variabilidade pluviométrica utilizando 

geoestatística ajustando-se semivariogramas do tipo esférico e exponencial 

pelos métodos dos Quadrados 

f) Mínimos Ponderados (QMP) e Máxima Verossimilhança (MV); 

g) instalação de postos hidrossedimentométricos para coleta de dados de 

sedimentos em diversos pontos da bacia; 

h) realização de uma batimetria na Barragem Tapacurá para a avaliação real do 

assoreamento do reservatório; e 

i) realização de novos estudos com o modelo de circulação atmosférica ETA, 

estudos de previsão climática acoplados a modelos de simulação de perdas de 

solo em bacias no Nordeste do Brasil.  



 

 116

7. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 

AB’SABER, A.N. (1977) Problemática da desertificação e da savanização no Brasil 
intertropical. Geomorfologia, São Paulo: Edusp, n. 43, IGEOG-USP, 1977. 

ABAHUSSAIN, A.A.; ABDU, A.S.; AL-ZUBARI, W.K.; EL-DEEN, N.A.; ABDUL-
RAHEEM, M. (2002) Desertification in the Arab Region: analysis of current status and 
trends. Journal of Arid Environments 51(4), 521-545. 

ALVES, J.M.B. (2002) Uma avaliação preliminar da simulação da precipitação sobre o 
Nordeste do Brasil usando o aninhamento de um modelo numérico regional e um 
modelo numérico global. Anais do XII Congresso Brasileiro de Meteorologia. 
Jaboticabal: São Paulo-SP, 2002. 

ANA – Agência Nacional de Águas (2010) HIDROWEB – Dados hidrológicos. Disponível 
em: http://hidroweb.ana.gov.br. 

ANDREOLI, R.V.; KAYANO, M.T. (2007) A importância relativa do atlântico tropical 
sul e pacífico leste na variabilidade de precipitação do Nordeste do Brasil. Revista 
Brasileira de Meteorologia, 22(1), 63-74. 

ANDREOLI, R.V.; KAYANO, M.T.; GUEDES, R.L.; OYAMA, M.D.; ALVES, M.A.S. 
(2004) A influência da temperatura da superfície do mar dos oceanos pacífico e 
atlântico na variabilidade de precipitação em Fortaleza. Revista Brasileira de 
Meteorologia, 9(2), 113-122. 

ARAÚJO FILHO, P.F. (2004) Modelagem hidrológica, com implantação de um limite 
máximo no déficit hídrico do modelo Topmodel, e aplicação na região de transição 
entre a Zona da Mata e o Agreste pernambucano. Universidade Federal de 
Pernambuco, Departamento de Energia Nuclear (Tese de Doutorado), Recife, 2004. 

ARAÚJO, A.N.; GUETTER, A.K. (2005) Avaliação hidrológica da técnica CMORPH de 
estimativa de chuva por satélite sobre a bacia do Iguaçu. Anais do XVI Simpósio 
Brasileiro de Recursos Hídricos. João Pessoa, ABRH. 

ARAÚJO, J.C. (2003) Assoreamento em reservatórios do semi-árido: modelagem e 
validação. Revista Brasileira de Recursos Hídricos, 8(2), 39-56. 

ARAÚJO, J.C. (2007) Entropy-based equation to assess hillslope sediment production. 
Earth Surface Processes and Landforms, 32(13), 2005-2018. 

ASSELMAN, N.E.M. (2000) Fitting and interpretation of sediment rating curves. Journal 
of Hydrology, 234(3), 228-248. 

AVANZI, J.C.; SILVA, M.L.N.; CURI, N.; MELLO, C.R.; FONSECA, S. (2008) 
Calibração e aplicação do modelo MUSLE em uma microbacia hidrográfica nos 
Tabuleiros Costeiros brasileiros Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e 
Ambiental, 12(6), 563-569. 



 

 117

BACH, H.; BRAUN, M.; LAMPART, G.; MAUSEL, W. (2003) Use of remote sensing for 
hydrological parameterization of Alpine catchments. Hydrology and Earth System 
Sciences, 7(6), 862-876. 

BAPTISTA, G.M.; CARVALHO, J.M.; CAMACHO, R.G.V.; RIBEIRO, R.J.; BIAS, E.S.; 
ZARA, L.F. (2006) Comportamento sazonal da vegetação da caatinga na região de 
Lucrécia, RN, em 2003 e 2004, por meio dos dados do sensor CCD do CBERS-2. 
Anais do XII Simpósio Brasileiro de Sensoriamento Remoto, Goiânia, Brasil, 2006. 

BARBOSA, Í.S.; ANDRADE, L.A.; ALMEIDA, J.A.P. (2009) Evolução da cobertura 
vegetal e uso agrícola do solo no município de Lagoa Seca, PB. Revista Brasileira de 
Engenharia Agrícola e Ambiental, 13(5), 614-622. 

BERTONI, J.; LOMBARDI NETO, F. (1990) Conservação do solo. São Paulo: Ed. Ícone, 
1990. 355p. 

BESKOW, S.; MELLO, C. R.; NORTON, L. D.; CURI, N.; VIOLA, M. R.; AVANZI, J.C. 
(2009) Soil erosion prediction in the Grande River Basin, Brazil using distributed 
modelling. Catena, 79(1), 49-59. 

BEVEN, K.J.; MOORE, I.D. (1993) Terrain analysis and distributed modeling in 
hydrology. Chichester: John Wiley e Sons, 1993. 

BEWKET, W.; TEFERI, E. (2009) Assessment of soil erosion hazard and prioritization for 
treatment at the watershed level: case study in the Chemoga watershed, Blue Nile 
Basin, Ethiopia. Land Degradation e Development, 20(7), 609-622. 

BIESBROEK, G.R.; SWART, R.J.; CARTER, T.R.; COWAN, C.; HENRICHS, T.; 
MELA, H.; MORECROFT, M.D.; REY, D. (2010) Europe adapts to climate change: 
comparing national adaptation strategies. Global Environmental Change, 20(3), 440-
450. 

BRAGA, R.A.P. (2001) Gestão ambiental da bacia do rio Tapacurá – Plano de ação. 
Recife: Ed. Universitária da UFPE, 2001, 101p. 

BURCH, S. (2010) Transforming barriers into enablers of action on climate change: 
Insights from three municipal case studies in British Columbia, Canada. Global 
Environmental Change, 20(2), 287-297. 

BUSTAMANTE, J.F.; CHOU, S.C.; ROZANTE, J.R.; GOMES, J.L. (2005) Uma 
avaliação da previsibilidade de tempo do modelo ETA para a América do Sul. Revista 
Brasileira de Meteorologia, 20(1), 59-70. 

CÂMARA, G.; SOUZA, R.C.M.; FREITAS, U.M.; GARRIDO, J. (1996) SPRING: 
integrating Remote Sensing and GIS by object-oriented data modelling. Computer & 
Graphics, 20(3), 395-403. 

CARVALHO, N.O. (1994) Hidrossedimentologia prática. Rio de Janeiro, CPRM, 1994. 
372p. 

CARVALHO, N.O.; FILIZOLA, N.P.; SANTOS, P.M.C.; LIMA, J.E.F.W. (2000) Guia de 
práticas sedimentométricas. Brasília: ANEEL, 2000. 154p. 



 

 118

CHARLTON, M.B.; ARNELL, N.W. (2010) Adapting to climate change impacts on water 
resources in England – an assessment of draft water resources management plans. 
Global Environmental Change, 20(4), 547-559. 

CHAVES, H.M.L. (2010) Relações de aporte de sedimento e implicações de sua utilização 
no pagamento por serviço ambiental em bacias hidrográficas. Revista Brasileira de 
Ciência do Solo, 34(4), 1469-1477. 

CHIEW, F.H.S.; TENG, J.; VAZE, J.; KIRONO D.G.C. (2009) Influence of global climate 
model selection on runoff impact assessment. Journal of Hydrology, 379(2) 172-180. 

CHOU, S.C. (1996) Modelo regional ETA. Climanálise, 1 (Edição Especial), 203-207. 

CHOU, S.C.; JUSTI DA SILVA, M.G. (1999) Objective evaluation of ETA Model 
precipitation forecasts over South America. Climanálise, 14(1), 1-20. 

CHOU, S.C.; TANAJURA, C.A.S.; XUE, Y.; NOBRE, C.A. (2002) Validation of coupled 
ETA/SSiB Model over South America. Journal of Geophysical Research, 107(20), 80-
88. 

CHOU, W.-C. (2009) Modelling watershed scale soil loss prediction and sediment yield 
estimation. Water Resources Management, 24(10), 2075-2090. 

CHRISTOFOLETTI, A. (1999) Modelagem de sistemas ambientais. São Paulo: Editora 
Edgard Blücher, 1999. 

CHUVIECO, E.; COCERO, D.; RIAÑO, D.; MARTIN, P.; MARTÍNEZ-VEGA, J.; DE 
LA RIVA, J.; PÉREZ, F. (2004) Combining NDVI and surface temperature for the 
estimation of live fuel moisture content in forest fire danger rating. Remote Sensing of 
Environment, 92(3), 322-331. 

CIRILO, J.A.; CAMPELLO NETTO, M.S.C.; MONTENEGRO, S.M.G.L.; ASFORA, 
M.C. (2007) Caracterização do semi-árido brasileiro. In: CIRILO, J.A.; CABRAL, 
J.J.S.P.; FERREIRA, J.P.C.L.; OLIVEIRA, M.J.P.M.; LEITÃO, T.E.; 
MONTENEGRO, S.M.G.L.; GÓES, V.C. O uso sustentável dos recursos hídricos em 
regiões semi-áridas. Recife: ABRH, 2007. Cap. 2, p. 33-60.  

COÊLHO, C.A.S.; STEPHENSON, D.B.; BALMASEDA, M.; DOBLAS-REYES, F.J.; 
VAN OLDENBORGH, G.J. (2006) Toward an integrated seasonal forecasting system 
for South America. Journal of Climate, 19(12), 3704-3721. 

COELHO, S.A.C.; DRUMOND, M.R.A.; AMBRIZZI, T. (1999) Estudo climatológico 
saxonal da precipitação sobre o Brasil em episódios extremos da oscilação sul. Revista 
Brasileira de Meteorologia, 14(1), 49-65. 

COHEN, S.; IANETZ, A.; STANHILL, G. (2002) Evaporative climate change at Bet 
Dagan, Israel, 1964–1998. Agricultural and Forest Meteorology, 111(1), 83-91. 

COLLADO, A.D.; CHUVIECO, E.; CAMARASA, A. (2002) Satellite remote sensing 
analysis to monitor desertification processes in the crop-rangeland boundary of 
Argentina. Journal of Arid Environments, 52(1), 121-133. 



 

 119

COLLISCHONN, W; HAAS, R.; ANDREOLLI, I.; TUCCI, C.E.M. (2005) Forecasting 
River Uruguay flow using rainfall forecasts from a regional weather-prediction model. 
Journal of Hydrology, 205(1), 87-98. 

CPRM − Serviço Geológico do Brasil (2005) Projeto cadastro de fontes de abastecimento 
por água subterrânea. Recife: CPRM/PRODEEM. Disponível em: 
http://www.cprm.gov.br. 

DA SILVA, V.P.R. (2004) On climate variability in Northeast of Brazil. Journal of Arid 
Environments, 58(4), 575-596. 

DE ASIS, A.M.; OMASA, K. (2007) Estimation of vegetation parameter for modeling soil 
erosion using linear Spectral Mixture Analysis of Landsat ETM data. Journal of 
Photogrammetry e Remote Sensing, 62(4), 309-324. 

DE ASIS, A.M.; OMASA, K.; OKI, K.; SHIMIZU, Y. (2008) Accuracy and applicability 
of linear spectral unmixing in delineating potential erosion areas in tropical watersheds. 
International Journal of Remote Sensing, 29(14), 4151-4171. 

DESMET, P.J.J.; GOVERS, G. (1996) A GIS procedure for automatically calculating the 
USLE LS factor on topographically complex landscape units. Journal of Soil and 
Water Conservation, 51(5), 427-433. 

DHEERAVATH, V.; THENKABAIL, P.S.; CHANDRAKANTHA, G.; NOOJIPADY, P.; 
REDDY, G.P.O.; BIRADAR, C.M.; GUMMA, M.K.; VELPURI M. (2010) Irrigated 
areas of India derived using MODIS 500 m time series for the years 2001–2003. ISPRS 
Journal of Photogrammetry and Remote Sensing, 65(1), 42-59. 

DIAS, A.S.; SILVA, J.R.C. (2003) A erosividade das chuvas em Fortaleza (CE). I - 
distribuição, probabilidade de ocorrência e período de retorno – 1ª. Aproximação. 
Revista Brasileira de Ciência do Solo, 27(4), p.335-345. 

DINIZ, F.A. (1998) El Niño e sua influência no período de inverno de 1997 em algumas 
regiões do Brasil. Bulletin Institute Français d études andines, 27(3), 771-778. 

DÖLL, P.; HAUSCHILD, M. (2002) Model-based regional assessment of water use an 
example for Semi-arid Northeastern Brazil. Water International, 27(3), 310-320. 

DUN, S.; WU, J.Q.; ELLIOT, W.J.; ROBICHAUD, P.R.; FLANAGAN, D.C.; 
FRANKENBERGER, J.R.; BROWN, R.E.; XU, A.C. (2009) Adapting the Water 
Erosion Prediction Project (WEPP) model for forest applications. Journal of 
Hydrology, 366(1), 46-54. 

ELFERT, S.; BORMANN, H. (2010) Simulated impact of past and possible future land 
use changes on the hydrological response of the Northern German lowland ‘Hunte’ 
catchment. Journal of Hydrology, 383(3), 245-255. 

EMBRAPA – Empresa Brasileira de Agropecuária (1999) Zoneamento agroecológico do 
Estado de Pernambuco. Embrapa Recife, PE, 1999. 

EMBRAPA – Empresa Brasileira de Agropecuária (2006) Sistema brasileiro de 
classificação de solos. 2. ed. Rio de Janeiro: Embrapa, 2006. 



 

 120

EMMANOULOUDIS, D.A.; CHRISTOU, O.P.; FILIPPIDIS, E.I. (2003) Quantitative 
estimation of degradation in the Aliakmon River basin using GIS. IAHS-AISH 
Publication, 279, 234-240. 

ENGEL, B.; MOHTAR, R. (2006) Estimating soil erosion using RUSLE (Revised 
Universal Soil Loss Equation) and the ArcView GIS. Disponível em: 
http://cobweb.ecn.purdue.edu/~abe526/resources1/workshop/html/gisrusle2.  

ESCARIÃO, R.D. (2009) Influência do modelo hidrológico no estudo de sensibilidade dos 
recursos hídricos a mudanças climáticas. Universidade Federal de Pernambuco, 
Departamento de Engenharia Civil (Tese de Doutorado), Recife, 2009. 

FAN, L.; GAO, Y.; BRÜCK H.; BERNHOFER, C.H. (2009) Investigating the relationship 
between NDVI and LAI in semi-arid grassland in Inner Mongolia using in situ 
measurements. Theoretical and Applied Climatology, 95(2), 151-156. 

FARINASSO, M.; CARVALHO JÚNIOR, O.A.; GUIMARÃES, R.F.; GOMES, R.A.T.; 
RAMOS, V.M. (2006) Avaliação qualitativa do potencial de erosão laminar em 
grandes áreas por meio da EUPS – Equação Universal de Perdas de Solos utilizando 
novas metodologias em SIG para os cálculos dos seus fatores na região do Alto 
Parnaíba – PI-MA. Revista Brasileira de Geomorfologia, 7(2), 73-85. 

FAURÈS, J.-M.; GOODRICH, D.C.; WOOLHISER, D.A.; SOROOSHIAN, S. Impact of 
small-scale spatial rainfall variability on runoff modeling. Journal of Hydrology, 
173(2), 309-9326. 

FECHINE, J.A.L.; GALVÍNCIO, J.D. (2008) Índice de vegetação por diferença 
normalizada das cidades de Salgueiro, Mirandiba, Carnaubeira da Penha e Floresta – 
localizadas no semi-árido pernambucano. Revista Geográfica Acadêmica, 2(3), 60-67. 

FELS, S.B.; SCHWARZKOPF, M.D. (1975) The simplified exchange approximation: A 
new method for radiative transfer calculations. Journal of the Atmospheric Sciences, 
32(14), 1475-1488.  

FORD, J.D.; PEARCE, T.; DUERDEN, F.; FURGAL, C.; SMIT, B.; (2010) Climate 
change policy responses for Canada’s Inuit population: the importance of and 
opportunities for adaptation. Global Environmental Change, 20(2), 177-191. 

FOREST SERVICE (1980) An approach to water resources evaluation of non-point 
silvicultural sources. Environmental Protection Agency (EPA-600/8-80-012). 

FUNCEME – Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (2004) Projeto 
Downscaling. Fortaleza, 2001. Disponível em: http://www.funceme.br/demet/ds/. 
Acessado em: 14 de Setembro de 2010. 

FURTUNATO, O.M. (2010) Análise da variabilidade espacial e temporal de atributos 
hidrológicos em bacias do semi-árido. Universidade de Federal de Pernambuco (Tese 
de Doutorado), Recife, 2010. 156p. 

FURTUNATO, O.M.; SOUZA, E.S.; SOARES, W.A.; ANTONINO, A.C.D.; 
MONTENEGRO, S.M.G.L.; OLIVEIRA, L.M.M.; SILVA, A.M. (2007) 
Características hidrodinâmicas de solos numa parcela da Bacia Experimental do Riacho 



 

 121

Gameleira – PE. Anais do XVII Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos, São Paulo, 
Brasil, 2007. 

GADD, A.J. (1978) A split-explicit integration scheme for numerical weather prediction. 
Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society, 104(6), 569-582.  

GALVÃO, C.O.; CLARKE, R.T.; DAVIES, T.D.; JONES, P.D. (1999) Evaluation of 
seasonal forecasting methods for water resource management in the Brazilian 
Northeast. IAHS-AISH Publication, 255, 289-295. 

GALVÃO, C.O.; NOBRE, P.; BRAGA, A.C.F.M.; OLIVEIRA, K.F.; SILVA, R.M.; 
SILVA, S.R.; SANTOS, C.A.G.; GOMES FILHO, M.F.; LACERDA, F.; 
MONCUNILL, D. (2005) Climatic predictability, hydrology and water resources over 
Nordeste Brazil. IAHS-AISH Publication, 295, 211-220. 

GAVRILOVIC, Z. (1988) The use of a empirical method (erosion potential method) for 
calculating sediment production and transportation in unstudied or torrential streams. 
Proceeding of the International Conference of River Regime, May, 18-20, Wallingford, 
England, 411-422. Available in: 
http://md1.csa.com/partners/viewrecord.php?requester=gsecollection=ENVerecid=9003658e
q=The+use+of+a+empirical+method+%28erosion+potential+method%29+for+calculating+
sediment+production+and+transportation+in+unstudied+or+torrential+streamseuid=136581
2esetcookie=yes. 

GIANNINI, A.; SARAVANAN, R.; CHANG, P. (2004) The preconditioning role of 
Tropical Atlantic variability in the development of the ENSO teleconnection: 
implications for the prediction of Nordeste rainfall. Climate Dynamics, 22(6), 839-855. 

GIL-ROMERA, G.; LAMB, H.F.; TURTON, D.; SEVILLA-CALLEJO, M.; UMER M. 
(2010) Long-term resilience, bush encroachment patterns and local knowledge in a 
Northeast African savanna. Global Environmental Change, 20(4), 612-626. 

GLOBEVNIK, L.; HOLJEVIC, D.; PETKOVSEK, G.; RUBINIC, J. (2003) Applicability 
of the Gavrilovic method in erosion calculation using spatial data manipulation 
techniques. IAHS-AISH Publication, 279, 224-233. 

GOMES, N.M.; MELLO, C.R.; SILVA, A.M.; BESKOW, S. (2008) Aplicabilidade do 
LISEM (Limburg Soil Erosion) para simulação hidrológica em uma bacia hidrográfica 
tropical. Revista Brasileira de Ciência do Solo, 32(6), 2483-2492. 

GRIMM, A.M.; BARROS, V.R.; DOYLE, M.E. (2000) Climate variability in Southern 
South América associated with el niño and la niña events. Journal of Climate, 13(1), 
35-58. 

GUERRA, A.J.T. (1998) Processos erosivos nas encostas. In: GUERRA A.J.T. e CUNHA, 
S.B (orgs.). Geomorfologia: uma atualização de bases e conceitos. Rio de Janeiro: 
Bertrand Brasil, Cap. 4, 149-210. 

GUERRA, A.J.T. (2005) Experimentos e monitoramentos em erosão dos solos. Revista do 
Departamento de Geografia, 16(1), 32-37.  



 

 122

GURGEL, H.C.; FERREIRA, N.J.; LUIZ, A.J.B. (2003) Estudo da variabilidade do NDVI 
sobre o Brasil, utilizando-se a análise de agrupamentos. Revista Brasileira de 
Engenharia Agrícola e Ambiental, 7(1), 85-90. 

HAGHIZADEH, A.; SHUI, L.T.; GODARZI, E. (2009) Forecasting sediment with erosion 
potential method with emphasis on land use changes at basin. Electronic Journal of 
Geotechnical Engineering, 14(1), 1-12. 

HALL, B.L.; BROWN, T.J.; ROADS, J.O. (2000) Evaluation and utilization of Scripps 
ECPC fire weather forecasts. Anais do AMS Annual Meeting. Long Beach-CA, 
January, 9-13. 

HUANG, S.; SIEGERT, F. (2006) Land cover classification optimized to detect areas at 
risk of desertification in North China based on SPOT VEGETATION imagery. Journal 
of Arid Environments, 67(2), 308-327. 

IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (2010) Censo  
Populacional 2010. Rio de Janeiro: IBGE, 2010. Disponível em: 
http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/censo2010/tabelas_pdf/total_popul
acao_pernambuco.pdf. Acessado em: 11/01/2010. 

INPE – Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (2006) SPRING: Sistema de 
Processamento de Informações Georreferenciadas − Tutorial. São José dos Campos: 
INPE, 2006. 

IRVEM, A.; TOPALOGLU, F.; UYGUR, V. (2007) Estimating spatial distribution of soil 
loss over Seyhan River Basin in Turkey. Journal of Hydrology, 336(1), 30-37. 

ISMAIL, J.; RAVICHANDRAN, S. (2008) RUSLE2 model application for soil erosion 
assessment using Remote Sensing and GIS. Water Resources Management, 22(1), 83-
102. 

JACKSON, T.J.; RAGAN, R.M.; FITCH, W.N. (1977) Test of Landsat-based urban 
hydrologic modelling. Journal of Water Resources Planning and Management, 103(2), 
141-158. 

JAIN, M.K.; DAS, D. (2009) Estimation of sediment yield and areas of soil erosion and 
deposition for watershed prioritization using GIS and Remote Sensing. Water 
Resources Management, 24(10), 2091-2112. 

JANJIC, Z.I. (1994) The step-mountain Eta coordinate Model: Further developments of the 
convection, viscous sub-layer, and turbulence closure schemes. Journal of the 
Atmospheric Sciences, 122(10), 927-945.  

JENSEN, J.R. (2009) Remote sensing of the environment: an earth resource perspective. 2. 
ed. São Paulo: Parêntese Editora, 2009. 

JURGENS, C.; FANDER, M. (1992) Soil erosion assessment and simulation by means of 
satellite remote sensing and ancillary digital data. International Journal of Applied 
Earth Observation and Geoinformation, 4(1), 27-31. 



 

 123

KALIN, L.; GOVINDARAJU, R.S.; HANTUSH, M.M. (2003) Effect of geomorphologic 
resolution on modeling of runoff hydrograph and sedimentograph over small 
watersheds. Journal of Hydrology, 276(1), 89-111. 

KHRESAT, S.A.; RAWAJFIH, Z.; MOHAMMAD, M. (1998) Land degradation in north-
western Jordan: causes and processes. Journal of Arid Environments, 39(4), 623-629. 

KING, C.; BAGHDADI, N.; LECOMTE, V.; CERDAN, O. (2005) The application of 
remote-sensing data to monitoring and modelling of soil erosion. Catena, 62(2), 79-93. 

KIPKORIR, E.C. (2002) Analysis of rainfall climate on the Njemps flats, Baringo District, 
Kenya. Journal of Arid Environments, 50, 445-458. 

KOUSKY, V.E.; CAVALCANTI, I.F. (1984) Eventos El-niño Oscilacão Sul: 
características, evolução e anomalias de precipitação. Ciências e Cultura, 36(11), 1188-
1899. 

LACIS, A.A.; HANSEN, E.J.E. (1974) A parameterization of the absortion of solar 
radiation in the earth’s atmosphere. Journal of the Atmospheric Sciences, 31(2), 118-
133.  

LAL, R. (1990) Soil erosion in the tropics – principles and management. McGraw-Hill, 
1990. 

LEPRUN, J.C; SILVA, F.B.R. (1994) Avaliação das perdas de solo e água por erosão no 
Nordeste semi-árido. In: Projeto Áridas, GT-I-Recursos Naturais e Meio Ambiente 
(Vol. 1.2) condições do uso e perspectivas de uso sustentável dos geoambientes do 
semi-árido), Seplan/PR. 

LI, F.; JACKSON, T.J.; KUSTAS, W.P.; SCHMUGGE, T.J.; FRENCH, A.N.; COSH, 
M.H.; BINDLISH, R. (2004) Deriving land surface temperature from Landsat 5 and 7 
during SMEX02/SMACEX. Remote Sensing of Environment, 92(4), 521-534. 

LI, Z.; LIU, W.-Z.; ZHANG, X.-C. ZHENG, F.-L. (2009) Impacts of land use change and 
climate variability on hydrology in an agricultural catchment on the Loess Plateau of 
China. Journal of Hydrology, 377(1), 35–42. 

LIMA, E.R.V.; KUX, H.J.H.; SAUSEN, T.M. (1992) Sistema de informações geográficas 
e técnicas de Sensoriamento Remoto na elaboração de mapa de riscos de erosão no 
sertão da Paraíba. Revista Brasileira de Ciência do Solo, 16(2), 257-263. 

LIMA, J.P.R.; ALVES, J.M.B. (2009) Um estudo de downscaling dinâmico de 
precipitação intrasazonal acoplado a modelo chuva-vazão na bacia hidrográfica Alto-
Médio São Francisco. Revista Brasileira de Meteorologia, 24(3), 323-338. 

LIMA, M.C. (1991) Variabilidade da precipitação no litoral leste da Região Nordeste do 
Brasil. Dissertação de Mestrado em Meteorologia. São José dos Campos: INPE, 1991, 
222p.  

LINK, L.E. (1983) Compatibility of present hydrologic models with remotely sensed data. 
Anais do VII International Symposium of Remote Sensing of Environment, Ann 
Arbor, Michigan. 



 

 124

LIRA, M.L.; OLIVEIRA M.; DANTAS, R.T.; SOUZA, W.M. (2006) Alterações da 
precipitação em municípios do Estado de Pernambuco. Engenharia Ambiental, 3(1), 
52-61. 

LOBO, A.; MAISONGRANDE, P. (2006) Stratified analysis of satellite imagery of SW 
Europe during summer 2003: the differential response of vegetation classes to 
increased water deficit. Hydrology and Earth System Sciences, 10(2), 151-164. 

LOMBARDI NETO, F.; MOLDENHAUER, W.C. (1980) Erosividade da chuva: sua 
distribuição e relação com perdas de solo em Campinas, SP. Anais do III Encontro 
Nacional de Pesquisa Sobre Conservação do Solo, Campinas: SBCS, 13-25, 1980. 

LOURENÇO, R.W.; LANDIM, P.M.B. (2004) Estudo da variabilidade do índice de 
vegetação por diferença normalizada/NDVI utilizando krigagem indicativa. Holos 
Environment, 4(1), 38-55.  

LU, H.; MORAN, C.J.; PROSSER, I.P. (2006) Modeling sediment delivery ratio over the 
Murray Darling basin. Environmental Modelling & Software, 21(9), 1297-1308. 

LUCENA, A.F.P.; SCHAEFFER, R.; SZKLO, A.S. (2010) Least-cost adaptation options 
for global climate change impacts on the Brazilian electric power system. Global 
Environmental Change, 20(2), 342-350. 

MACHADO, R.E.; VETTORAZZI, C.A. (2003) Simulação da produção de sedimentos 
para a microbacia hidrográfica do Ribeirão dos Marins (SP). Revista Brasileira de 
Ciência do Solo, 27(4), 735-741. 

MANER, S.B. (1958) Factors affecting sediment delivery rates in the Red Hills 
physiographic area. Transaction of American Geophysics, 39, 669-675. 

MARENGO, J.A. (2008) Mudanças climáticas globais e o impacto no bioma Caatinga. São 
Paulo: CPTEC/INPE, Brasil. 30p. 

MARGOLIS, E.; SILVA, A.B.; REIS, O.V. (1985) Controle da erosão com diferentes 
práticas conservacionistas num solo Litólico de Caruaru (PE). Revista Brasileira de 
Ciência do Solo, 9(2), 161-164. 

MARIN, A. (2010) Riders under storms: contributions of nomadic herders’ observations to 
analyzing climate change in Mongolia. Global Environmental Change, 20(1), 162-176. 

MARTÍNEZ-CARRERAS, N.; SOLER, M.; HERNÁNDEZ, E.; GALLART, F. (2007) 
Simulating badland erosion with KINEROS2 in a small Mediterranean mountain basin 
(Vallcebre, Eastern Pyrenees). Catena, 71(1), 145-154. 

MARTINS, S.G.; SILVA, M.L.N.; CURI, N.; FERREIRA, M.M.; FONSECA, S.; 
MARQUES, J.J.G.S.M. (2003) Perdas de solo e água por erosão hídrica em sistemas 
florestais na região de Aracruz (ES). Revista Brasileira de Ciência do Solo, 27(3), 395-
403. 

MATHER, P.M. (1987) Computer processing of remotely-sensed images. John Wiley e 
Sons, New York, 1987. 



 

 125

MATHERON, G. (1963) Les principes de la geostatistique. CG, Ecole des Mines de Paris, 
Rapport N-88. 26 p. 

MEDEIROS, P.H.A.; GÜNTNER, A.; FRANCKE. T.; MAMEDE, G.L.; ARAÚJO, J.C. 
(2010) Modelling spatio-temporal patterns of sediment yield and connectivity in a 
semi-arid catchment with the WASA-SED model. Hydrological Sciences Journal, 
55(4), 636-648. 

MELLO, C.R.; LIMA, J.M.; SILVA, A.M.; MELLO J.M.; OLIVEIRA, M.S. (2003) 
Krigagem e inverso do quadrado da distância para interpolação dos parâmetros da 
equação de chuvas intensas. Revista Brasileira de Ciência do Solo, 27(9), 925-933. 

MELLO, G.; BUENO, C.R.P.; PEREIRA, G.T. (2006) Variabilidade espacial de perdas de 
solo, do potencial natural e risco de erosão em áreas intensamente cultivadas. Revista 
Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental, 10(2), 315-322. 

MELLOR, G.L.; YAMADA, T. (1974) A hierarchy of turbulence closure models for 
planetary boundary layers. Journal of the Atmospheric Sciences, 31(17), 1791-1806.  

MESINGER, F. (1984) A blocking technique for representation of mountains in 
atmospheric models. Riview. Meteorological Aeronautica, 44(2), 195-202.  

MESINGER, F.; BLACK, T.L.; PLUMMER, D.W.; WARD, J.H. (1990) ETA model 
precipitation forecasts for a period including tropical Storm Allison. Weather and 
Forecasting, 5(3), 483-493. 

MEUSBURGER, K.; BÄNNINGERA, D.; ALEWELLA, C. (2010) Estimating vegetation 
parameter for soil erosion assessment in an alpine catchment by means of QuickBird 
imagery. International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation, 
12(3), 201-207. 

MILLER, S.N.; SEMMENS, D.J.; GOODRICH, D.C.; HERNANDEZ, M.; MILLER, 
R.C.; KEPNER, W.G.; GUERTIN, D.P. (2007) The automated geospatial watershed 
assessment tool. Environmental Modelling and Software, 22(3), 365-377. 

MINUZZI, R.B.; SEDIYAMA, G.C.; RIBEIRO, A.; COSTA, J.M.N. (2005) El Niño: 
ocorrência e duração dos veranicos do Estado de Minas Gerais. Revista Brasileira de 
Engenharia Agrícola e Ambiental, 9(3), 364-371. 

MISRA, V.; DIRMEYER, P.A.; KIRTMAN, B.P. (2003) Dynamic Downscaling of 
Seasonal Simulations over South America. Journal of Climate, 16(1), 103-17. 

MISRA, V.; KANAMITSU, M. (2004) Anomaly nesting: a methodology to downscale 
seasonal climate simulations from AGCMs. Journal of Climate, 17(17), 3249-3262. 

MOORE, I.D.; BURCH, G. (1986) Physical basis of the length-slope factor in the 
Universal Soil Loss Equation. Soil Science Society of America Journal, 50, 1294-1298. 

MOREIRA, M.A; CARDOSO, V.; FREITAS, R.M; RUDORFF, B.F. (2005) Comparação 
da resposta espectral de alvos em imagens CBERS-2/CCD e LANDSAT-5/TM. Anais 
do XII Simpósio Brasileiro de Sensoriamento Remoto, Goiânia, Brasil, 1027-1034. 



 

 126

MOURA, G.B.A.; ARAGÃO, J.O.R.; MELO, J.S.P.; SILVA, AP.N.; GIONGO, P.R.; 
LACERDA, F.F. (2009) Relação entre a precipitação do leste do Nordeste do Brasil e a 
temperatura dos oceanos. Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental, 
13(4), 462-469. 

MOURA, R.G.; HERDIES, D.L.; MENDES, D.; MENDES, M.C.D. (2010) Avaliação do 
modelo regional ETA utilizando as análises do CPTEC e NCEP. Revista Brasileira de 
Meteorologia, 25(1), 46-53. 

NERY, J.T.; ALVES, R.T. (1999) Variabilidade da precipitação pluvial na UGRH do 
Médio Paranapanema, Estado de São Paulo. Acta Scientiarum Technology, 31(1), 93-
102. 

NERY, J.T.; FACHINI, M.P.; TANAKA, L.K.; PAIOLA, L.M.; MARTINS, M.L.O.F.; 
BARRETO, L.E.G.S.; TANAKA, I. (1998) Caracterização das precipitações 
pluviométricas mensais para os Estados de Alagoas, Pernambuco e Sergipe. Acta 
Scientiarum Technology, 20(4), 515-522. 

NIGEL, R.; RUGHOOPUTH, S.D.D.V. (2010) Soil erosion risk mapping with new 
datasets: An improved identification and prioritisation of high erosion risk areas. 
Catena, 82(2), 191-205. 

NOBRE, P.; MOURA, A.D.; SUN, L. (2001) Dynamical downscaling of seasonal climate 
prediction over Nordeste Brazil with ECHAM3 and NCEP’s Regional Spectral Models 
at IRI. Bulletin American Meteorological Society, 82(12), 2787-2796. 

NOBRE, P.; SHUKLA J. (1996) Variations of sea surface temperature, wind stress, and 
rainfall over the Tropical Atlantic and South America. Journal of Climate, 9(19), 2464-
2479. 

NÓBREGA, R.S.; SOUZA, E.P.; SOUSA, F.A.S. (2008) Análise da utilização de dados do 
satélite TRMM em um modelo hidrológico semidistribuído na bacia do rio Jamari 
(RO). Revista Brasileira de Geografia Física, 1(1), 47-61. 

NUNES, J.P.; SEIXAS, J.; KEIZER, J.J.; FERREIRA, A.J.D. (2009) Sensitivity of runoff 
and soil erosion to climate change in two Mediterranean watersheds. Part I: model 
parameterization and evaluation. Hydrological Processes, 23(8), 1202-1211. 

O’NEAL, M.R.; NEARING, M.A.; VINING, R.C.; SOUTHWORTH, J.; PFEIFER, R.A. 
(2005) Climate change impacts on soil erosion in Midwest United States with changes 
in crop management. Catena, 61(2), 165-184. 

OLIVEIRA, K.F.; BRAGA, A.C.F.M.; COSTA, I.Y.L.G.; NOBRE, P. (2005) Avaliação 
da previsão de precipitação para a Bacia do Rio Piancó-PB. Anais do XVI Simpósio 
Brasileiro de Recursos Hídricos, João Pessoa, 2005. 

ONU – Organização das Nações Unidas (1995) Convenção das Nações Unidas de 
Combate à Desertificação. Lisboa: Instituto de Promoção Ambiental, 1995. 94p. 

PAIM, J.B.; MENEZES, J.T. (2009) Estimativa do balanço sedimentar da bacia do Rio 
Tijucas (SC-Brasil) a partir da aplicação do modelo hidrológico SWAT. Revista 
Geográfica Acadêmica, 3(2), 5-14. 



 

 127

PENG, D.Z.; XU, Z.X. (2010) Simulating the impact of climate change on streamflow in 
the Tarim River basin by using a modified semi-distributed monthly water balance 
model. Hydrological Processes, 24(2), 209-216. 

PEZZI, L.P.; CAVALCANTI, I.F.A. (2001) The relative importance of ENSO and 
Tropical Atlantic sea surface temperature anomalies for seasonal precipitation over 
South America: a numerical study. Climate Dynamics, 17(2), 205-212. 

PINTO, S.A.F. (1991) Sensoriamento Remoto e integração de dados aplicados no estudo 
da erosão dos solos: contribuição metodológica. Universidade de São Paulo, (Tese de 
Doutorado), São Paulo, 1991. 149p. 

PRUDHOMME, C.; WILBY, R.L.; CROOKS, S.; KAY, A.L.; REYNARD, N.S. (2010) 
Scenario-neutral approach to climate change impact studies: Application to flood risk. 
Journal of Hydrology, 390(3), 198-209.  

QUIQUEREZ, A.; BRENOT, J.; GARCIA, J.-P.; PETIT. C. (2008) Soil degradation 
caused by a high-intensity rainfall event: Implications for medium-term soil 
sustainability in Burgundian vineyards. Catena, 73(1), 89-97. 

RAGAN, R.M.; JACKSON, T.J. (1976) Hydrography synthesis using LANDSAT remote 
sensing and the SCS models. Journal of Water Resources Planning and Management, 
101, 151-168. 

RAO, V.B.; LIMA, M.C.; FRANCHITO, S.H. (1993) Seasonal and interannual variations 
of rainfall over eastern Northeast Brazil. Journal of Climate, 6(9), 1754-1763. 

RAO, V.B.; SATYAMURTY, P.; BRITO, J.I.B. (1986) On the 1993 drought in Northeast 
Brazil. International Journal of Climatology, 6(1), 43-51. 

REMACRE, A.Z.; NORMANDO, M.N.; SANCEVERO, S.S. (2008) Krigagem das 
proporções utilizando a krigagem da média: uma ferramenta auxiliar na modelagem de 
reservatórios. Revista Brasileira de Geociências, 38(1), 82-87. 

RENFRO, G.W. (1975) Use of erosion equations and sediment delivery ratios for 
predicting sediment yield. In Present and Prospective technology for Predicting 
Sediment Yields and Sources, Agricultural Resources Services, ARS-S-40, US Dept. 
Agric., Washington, D.C., 33-45. 

RIBEIRO, F.L.; CAMPOS, S. (2007) Vulnerabilidade à erosão do solo da Região do Alto 
Rio Pardo, Pardinho, SP. Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental, 
11(6), 628-636. 

ROCHA, C.H.B. (2000) Geoprocessamento: tecnologia transdisciplinar. Juiz de Fora: Ed. 
do Autor, 2000. 220 p. 

ROCHA, M.M.; LOURENÇO, D.A.; LEITE, C.B.B. (2007) Aplicação de krigagem com 
correção do efeito de suavização em dados de potenciometria da cidade de Pereira 
Barreto – SP. Geologia USP, 7(2), 37-48. 



 

 128

ROSA, E.U. (2002) Desenvolvimento de procedimentos computacionais para integração 
de sistemas de informação geográfica com modelo hidrológico chuva-vazão em bacias 
urbanas. Rio de Janeiro: /s.e./, 2002. (Dissertação de Mestrado/PPGEC/UFRJ). 

ROSEMBACK, R.; FRANÇA, A.M.; FLORENZANO, T.G. (2006) Análise comparativa 
dos dados NDVI obtidos de imagens CCD/CBERS-2 e TM/LANDSAT-5 em área 
urbana. Disponível em: 
marte.dpi.inpe.br/col/ltid.inpe.br/sbsr/2004/11.16.17.49/doc/1075.pdf. Acesso 20 de 
setembro de 2008. 

ROZANTE, J.R.; MOREIRA, D.S.; GONÇALVES, L.G.G.; VILA, D.A. (2010) 
Combining TRMM and Surface Observation Precipitation: Technique and Validation 
Over South America. Weather and Forecasting, 25(3), 885-894. 

SÁ, I.I.S.; GALVÍNCIO, J.D.; MOURA, M.S.B.; SÁ, I.B. (2008) Uso do Índice de 
Vegetação da Diferença Normalizada (IVDN) para caracterização da cobertura vegetal 
da região do Araripe Pernambucano. Revista Brasileira de Geografia Física, 1(1), 28-
38. 

SALGUEIRO, J. H. P. B. & MONTENEGRO, S. M. G. L. (2004) Geoestatística aplicada à 
variabilidade espacial e padrões de precipitação na Bacia do Rio Ipojuca em 
Pernambuco. Anais do VII Simpósio de Recursos hídricos do Nordeste, ABRH, São 
Luis - MA. 

SANSIGOLO, C.A.; NERY, J.T. (1998) Análise de fatores comuns e agrupamentos das 
precipitações na Região Sudeste e Sul do Brasil. Anais do X Congresso Brasileiro de 
Meteorologia. Brasília: Sociedade Brasileira de Meteorologia, 200-215, 1998. 

SANTINI, M.; CACCAMO, G.; LAURENTI, A.; NOCE, S.; VALENTINI, R. (2010) A 
multi-component GIS framework for desertification risk assessment by an integrated 
index. Applied Geography, 30(3), 394-415. 

SANTOS, C.A.C.; BRITO, J.I.B.; RAO, T.V.R.; MENEZES, H.E.A. (2009) Tendências 
dos índices de precipitação no Estado do Ceará. Revista Brasileira de Meteorologia, 
24(1), 39-47. 

SANTOS, C.A.G.; SRINIVASAN, V.S.; SUZUKI, K.; WATANABE, M. (2003b) 
Application of an optimization technique to a physically based erosion model. 
Hydrological Processes, 17(10), 989-1003. doi:10.1002/hyp.1176. 

SCHMUGGE, T.J.; KUSTAS, W.P.; RITCHIE, J.C.; JACKSON, T.J.; RANGO, A. (2002) 
Remote sensing in hydrology. Advances in Water Resources, 25(12), 1367-1385. 

SCHOWENGERDT, R.A. (2000) Techniques for image processing a classification in 
Remote Sensing. Academic Press, New York, 2000. 

SCHULZ, J.J.; CAYUELA, L.; ECHEVERRIA, C.; SALAS, J.; BENAYAS, J.M.R. 
(2010) Monitoring land cover change of the dryland forest landscape of Central Chile 
(1975–2008). Applied Geography, 30(3), 436-447. 



 

 129

SCHUURMANS, J.M.; BIERKENS, M.F.P. (2007) Effect of spatial distribution of daily 
rainfall on interior catchment response of a distributed hydrological model. Hydrology 
and Earth System Sciences, 11(6), 677-693. 

SECTMA/PE – Secretaria de Ciências, Tecnologia e Meio Ambiente do Estado de 
Pernambuco (1998) Plano Estadual de Recursos Hídricos – PERH–PE. Recife: SRH, 
1998. 

SETEGN, S.G.; SRINIVASAN, R.; DARGAHI, B.; MELESSE, A.M. (2009) Spatial 
delineation of soil erosion vulnerability in the Lake Tana Basin, Ethiopia. Hydrological 
Processes, 23(26), 3738-3750. 

SHRESTHA, D.P.; ZINCK, J.A; VAN RANST, E. (2004) Modelling land degradation in 
the Nepalese Himalaya. Catena, 57(2), 135-156. 

SILVA, A.M. (2004) Rainfall erosivity map for Brazil. Catena, 57(2), 251-259. 

SILVA, A.M.; C. A. ALVARES (2005) Levantamento de informações e estruturação de 
um banco dados sobre a erodibilidade de classes de solos no Estado de São Paulo. 
Geociências, 24(1), 33-41. 

SILVA, A.M.; SCHULZ, H.E.; CAMARGO, P.B. (2003) Erosão e hidrossedimentologia 
em bacias hidrográficas. São Carlos: Rima, 2003. 140p.  

SILVA, A.R.; DE MARCHI, A.C.; LYRA, R.F.F.; SILVA JUNIOR, R.S.; SANTOS, T.S.; 
CABRAL, S.L. (2010) Análise do modelo ETA comparado com dados observado da 
estação em Maceió. Anais do XVI Simpósio Brasileiro de Meteorologia. Belém-PA, 
2010. 

SILVA, A.S.; COELHO, D.G.; SILVA, M.G.A.J. (2002) Impacto do aumento da resolução 
espacial na previsão do tempo regional. Anais do XII Congresso Brasileiro de 
Meteorologia. Jaboticabal-SP, 2002. 

SILVA, B.C.; TUCCI, C.E.M. ; COLIISCHONN, W. (2006) Previsão de vazão com 
modelos hidroclimáticos. Revista Brasileira de Recursos Hídricos, 12(1), 45-56. 

SILVA, C.R.; SILVA, M.R.; RIBEIRO, M.; CENTENO, J.S. (2006) Análise temporal da 
variação da mata ciliar do Rio São Francisco na região do norte de Minas Gerais com 
base nas imagens do sensor CCD do CBERS. Anais do VIII Congresso Brasileiro de 
Cadastro Técnico Multifinalitário, UFSC, Florianópolis. 

SILVA, G.B.; AZEVEDO, P.V. (2008) Índices de tendências de mudanças climáticas no 
Estado da Bahia. Engenharia Ambiental, 5(3), 141-151. 

SILVA, R.M.; PAIVA, F.M.L.; MONTENEGRO, S.M.G.L.; SANTOS, C.A.G. (2009) 
Aplicação de equações de razão de transferência de sedimentos na bacia do Rio 
Gameleira com suporte de Sistemas de Informação Geográfica. Anais do XVIII 
Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos, Campo Grande: ABRH, 2009. 

SILVA, R.M.; SANTOS, C.A.G.; SILVA, L.P.; SILVA, J.F.C.B.C. (2007a) Soil loss 
prediction in Guaraíra river experimental basin, Paraíba, Brazil based on two erosion 
simulation models. Revista Ambiente e Água, 2(3), 19-33. 



 

 130

SILVA, R.M.; PAIVA, F.M.L.; SANTOS, C.A.G. (2009) Análise do grau de erodiblidade 
e perdas de solo na bacia do rio Capiá baseado em SIG e Sensoriamento Remoto. 
Revista Brasileira de Geografia Física, 2(1), 26-40. 

SILVA, R.M.; SANTOS, C.A.G.; MONTENEGRO, S.M.G.L.; SILVA, L.P. (2010) 
Spatial analysis of vegetal cover and sediment yield in Tapacurá river catchment based 
on remote sensing and GIS. Land Reclamation, 42(1), 5-16. 

SILVA, R.M.; SANTOS, C.A.G.; SILVA, L.P. (2007b) Evaluation of soil loss in Guaraíra 
basin by GIS and remote sensing based model. Journal of Urban and Environmental 
Engineering, 1(2), 44-52. 

SILVA, R.M.; SILVA, L.P.; MONTENEGRO, S.M.G.L.; SANTOS, C.A.G. (2010) 
Análise da variabilidade espaço-temporal e identificação do padrão da precipitação na 
Bacia do Rio Tapacurá, Pernambuco. Sociedade & Natureza, 22(2), 357-372. 

SILVA, R.M; PAIVA, F.M.L.; MONTENEGRO, S.M.G.L.; SANTOS, C. A. G. (2009) 
Aplicação de equações de razão de transferência de sedimentos na Bacia do Rio 
Gameleira com suporte de Sistemas de Informação Geográfica. XVIII Simpósio 
Brasileiro de Recursos Hídricos, Campo Grande: ABRH. 

SIMONIELLO, T.; LANFREDI, M.; LIBERTI, M.; COPPOLA, R.; MACCHIATO, M. 
(2008) Estimation of vegetation cover resilience from satellite time series. Hydrology 
and Earth System Sciences, 12(4), 1053-1064. 

SNAKIN, V.V.; KRECHETOV, P.P.; KUZOVNIKOVA, T.A.; ALYABINA, I.O.; 
GUROV, A.F.; STEPICHEV, A.V. (1996) The system of assessment of soil 
degradation. Soil Technology, 8(4), 331-343. 

SOBRINO, J.A.; JIMÉNEZ-MUÑOZ, J.C.; PAOLINI, L. (2004) Land surface temperature 
retrieval from Landsat TM 5. Remote Sensing of Environment, 90(4), 434-440. 

SOLEIMANI, K.; MODALLALDOUST, S. (2008) The effect of land suitability to reduce 
erosion risks, using GIS (case study: Boushehr Province, Iran). Journal of Applied 
Sciences, 8(8), 1495-1502. 

SOUSA, P.; NERY, J.T. (2002) Análise da variabilidade anual e interanual da precipitação 
pluviométrica da região de Manuel Ribas, Estado do Paraná. Acta Scientiarum 
Technology, 24(6), 1707-1713. 

SOUSA, W.S.; FREITAS, H.R.A.; TOMASELLA, J. (2010) Análise da precipitação 
prevista pelo modelo regional ETA climático para a Região Nordeste do Brasil. Anais 
do XVI Simpósio Brasileiro de Meteorologia. Belém-PA, 2010. 

SOUZA FILHO, F.A.; PORTO, R.L.L. (2003) Acoplamento de modelo climático e 
modelo hidrológico. Anais do XV Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos. Curitiba-
PR, 2003. 

SOUZA JR., C.; FIRESTONE, L.; SILVA, L.M.; ROBERTS, D. (2003) Mapping forest 
degradation in the Eastern Amazon from SPOT 4 through spectral mixture models. 
Remote Sensing of Environment, 87(4), 494-506. 



 

 131

SOUZA, B.I.; SILANS, A.M.B.P.; SANTOS, J.B. (2004) Contribuição ao estudo da 
desertificação na Bacia do Taperoá. Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e 
Ambiental, 8(2), 292-298. 

SOUZA, E.B.; ALVES, J.M.B.; NOBRE, P. (1998) Anomalias de precipitação nos setores 
norte e leste do nordeste brasileiro em associação aos eventos do padrão de dipolo 
observados na bacia do atlântico tropical. Revista Brasileira de Meteorologia, 13(2), 
45-56. 

STOLL, S.; HENDRICKS FRANSSEN, H. J.; BUTTS, M.; KINZELBACH, W. (2011) 
Analysis of the impact of climate change on groundwater related hydrological fluxes: a 
multi-model approach including different downscaling methods. Hydrology and Earth 
System Sciences, 15(1), 21-38. 

STRUNK, H. (2003) Soil degradation and overland flow as causes of gully erosion on 
mountain pastures and in forests, Catena, 50(2), 185-198. 

TANGESTANI, M.H. (2006) Comparison of EPM and PSIAC models in GIS for erosion 
and sediment yield assessment in a semi-arid environment: Afzar Catchment, Fars 
Province, Iran. Journal of Asian Earth Sciences 27(5), 585-597. 

TANGESTANI, M.H.; MOORE, F. (2001) Comparison of three principal component 
analysis techniques to porphyry copper alteration mapping: a case study, Meiduk area, 
Kerman, Iran. Canadian Journal of Remote Sensing, 27(2), 176-182.  

TEOTIA, H.S.; COSTA FILHO, J.F.; SANTOS, J.R.; FERREIRA, L.A. (2001) Integração 
do Sensoriamento Remoto e SIG/SIT na preparação de modelo de desenvolvimento da 
terra para planejamento rural. Anais do X Simpósio Brasileiro de Sensoriamento 
Remoto. Foz de Iguaçu: INPE, 2001. 

TRIPATHI, M.P.; PANDA, R.K.; RAGHUWANSHI, N.S. (2003) Identification and 
prioritisation of critical sub-watersheds for soil conservation management using the 
SWAT model. Biosystems Engineering 85 (3), 365–379. 

TUCCI, C. E. M.; CLARKE R. T.; DIAS, P.L.S.; COLLISCHONN, W. (2002) Previsão 
de médio prazo da influência de reservatório com base na previsão climática. Instituto 
de pesquisas hidráulicas, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Projeto: 
BRA/00/09, Relatório final. 

TUCCI, C.E.M. (1998) Modelos hidrológicos. 2. ed. Porto Alegre: Ed. da 
Universidade/UFRGS, 1998. 

TUCKER, C.J.; PINZON, J.E.; BROWN, M.E.; SLAYBACK, A.; PAK, E.W.; 
MAHONEY, R.; VERMOTE, E.F.; El SALEOUS, N. (2005) An extended AVHRR 8-
km NDVI data set compatible with MODIS and SPOT vegetation NDVI data. 
International Journal of Remote Sensing, 26(20), 4485-4498. 

USDA – United States Department of Agriculture (1979) Universal standards for grade of 
American upland cotton. Washington: USDA, 1979. 

VANONI, V. A. (1975) Sedimentation engineering. ASCE Manuals and Reports on 
Engineering Practice, n.54, American Society of Civil Engineers: New York, 1975. 



 

 132

VASCONCELOS SOBRINHO, J. (1976) O processo de desertificação do Nordeste. 
Brasília: Senado Federal. Brasília, 1976. 65p. 

VRIELING, A. (2006) Satellite remote sensing for water erosion assessment: a review. 
Catena, 65(1), 2-18. 

WALLING, D.E. (1983) The sediment delivery problem. Journal of Hydrology, 65(2), 209 
-237. 

WANG, G.; HAPUARACHCHI, H.A.P.; TAKEUCHI, K.; ISHIDAIRA, H. (2010) Grid-
based distribution model for simulating runoff and soil erosion from a large-scale river 
basin. Hydrological Processes, 24(6), 641-653. 

WEBB, R.P.; LEMARK, R. (1980) Determination of land use from satellite imagery for 
input into hydrologic models. Fourteenth International Symposium on Remote Sensing 
of the Environment, Ann Arbor, Michigan. 

WILKS, D.S. (1995) Statistical methods in the atmospheric sciences: an introduction. 
London: Academic Press. 467p. 

WILLIAMS, J.R.; ARNOLD, J.G. (1997) A system of erosion: sediment yield models. 
Soil Technology, 11(1), 43-55. 

WILLIAMS, J.R.; BERNDT, H.D. (1976) Determining the universal soil loss equation’s 
length-slope factor for watersheds. Proceedings of the National Soil Erosion 
Conference, West Lafayette, 1976. 

WISCHMEIER, W.H. (1960) Cropping-management factor evaluation for a universal soil-
loss equation. Soil Science Society of American Proc. 24(4), 322-326. 

WISCHMEIER, W.H. (1976) Use and misuse of the universal soil-loss equation. Journal 
of soil and Water Conservation, 31(1), 5-9. 

WISCHMEIER, W.H.; SMITH, D.D. (1978) Predicting rainfall erosion losses: Guide to 
Conservation Farming. US Department of Agriculture Handbook, n.537. 58p. 

WOOD, A.W.; MAURER, E.P.; KUMAR, A.; LETTENMAIER, D.P. (2002) Long-range 
experimental hydrologic forecasting for the eastern United States. Journal of 
Geophysical Research Atmospheres, 107, 4429. 

XU, Y.; GAO X.; GIORGI, F. (2009) Regional variability of climate change hot-spots in 
East Asia. Advances In in Atmospheric Sciences, 26(4), 783-792. 

YANG, X.; DING, Z.; FAN, X.; ZHOU, Z.; MA, N. (2006) Processes and mechanisms of 
desertification in northern China during the last 30 years, with a special reference to the 
Hunshandake Sandy Land, eastern Inner Mongolia. Catena, 71(1), 2-12. 

YU, P.-S.; WANG, Y.-C. (2009) Impact of climate change on hydrological processes over 
a basin scale in northern Taiwan. Hydrological Processes, 23(25), 3556-3568. 

YU, P.S.; YANG, T.C.; WU, C.K. (2002) Impact of climate change on water resources in 
southern Taiwan. Journal of Hydrology, 260(2), 161-175. 



 

 133

YUAN, F.; BAUER, M.E. (2007) Comparison of impervious surface area and normalized 
difference vegetation index as indicators of surface urban heat island effects in Landsat 
imagery. Remote Sensing of Environment, 106(3), 375-386. 

ZHANG, W.; YAN, M.; CHEN P.; XU, H. (2008) Advance in application of regional 
climate models in China. Chinese Geographical Science. 18(1) 93-100. 

ZHANG, X.-C. (2007) A comparison of explicit and implicit spatial downscaling of GCM 
output for soil erosion and crop production assessments. Climatic Change, 84(2), 337-
363. 

ZHANG, X.-C.; LIU, W.-Z.; LI, Z.; ZHENG, F.-L. (2009a) Simulating site-specific 
impacts of climate change on soil erosion and surface hydrology in southern Loess 
Plateau of China. Catena, 79(3), 237-242. 

ZHANG, Y.; DEGROOTE, J.; WOLTER, C.; SUGUMARAN, R. (2009b) Integration of 
Modified Universal Soil Loss Equation (MUSLE) into a GIS framework to assess soil 
erosion risk. Land Degradation e Development, 20(1), 84-91. 

 




