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RESUMO 

 

Diante da complexidade do fenômeno da degradação/desertificação no semiárido brasileiro, 

torna-se cada vez mais necessário a intensificação de estudos em áreas susceptíveis ao 

processo, que mostrem sua dimensão e os impactos das atividades humanas sobre a paisagem 

nessa região. Nesse sentido, diversos estudos vêm utilizando metodologias que fazem uso das 

geotecnologias e de indicadores para análise desse fenômeno, tendo em vista ações de 

mitigação e de entendimento do mesmo. Deste modo, o presente trabalho teve como escopo a 

análise espaço-temporal do processo de degradação/desertificação na Bacia Hidrográfica do 

Rio Taperoá-Pb, através da integração de indicadores físico-ambientais e socioeconômicos, 

com apoio das geotecnologias.  Para análise da evolução dos indicadores socioeconômicos, 

foram utilizados dados dos três últimos censos demográficos e agropecuários, verificando a 

situação de melhora ou piora de cada indicador nos municípios inseridos, total ou 

parcialmente, na bacia. Para gerar os indicadores físico-ambientais foram utilizadas técnicas 

de processamento digital de imagens e de geoprocessamento. Por fim, foram gerados mapas 

da evolução de cada grupo de indicadores e feita a correlação espacial com o mapa dos níveis 

de desertificação. Como resultado dos níveis de desertificação foi identificado que 49,15% da 

área total da bacia estão em nível médio, 36,81% em nível baixo e 11,08% em nível alto, o 

que aponta para um processo de recuperação da cobertura vegetal na região nos últimos vinte 

anos. A correlação com os indicadores sociais e econômicos foi feita de forma indireta, 

devido à influência de fatores externos, como as políticas públicas. Já a correlação com os 

indicadores agropecuários foi feita de forma mais direta, visto que estes refletem a intensidade 

do uso das terras. Também foi verificada uma forte correlação espacial entre os níveis de 

precipitação, a topografia da região e a situação da cobertura vegetal e, portanto, com os 

níveis de desertificação.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Níveis de Desertificação. Geoprocessamento. Correlação Espacial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANALYSIS OF THE PROCESS OF DEGRADATION/ DESERTIFICATION IN 

TAPEROÁ RIVER BASIN THROUGH INDICATORS AND GEOTECHNOLOGY 

 

ABSTRACT 

 

Given the complexity of the phenomenon of degradation/desertification in semi-arid northeast 

it becomes increasingly necessary intensification of studies in which the process, showing its 

size and the impacts of human activities on the landscape areas in the region. Therefore, 

several studies have used methods that make use of geotechnology and indicators for analysis 

of this phenomenon, considering mitigation actions and understanding of the same .Thus, the 

present study was to scope the spatio- temporal analysis of the degradation / desertification in 

Taperoá River Basin, through the integration of the physical environmental and 

socioeconomic indicators, with the support of geotechnology. As a methodological approach 

to analyze the evolution of the socioeconomic indicators were used the data of the last three 

demographic and agricultural census , checking the status of improvement or worsening of 

each indicator in full or partially municipalities in the basin. For physical environmental 

indicators techniques of digital image processing and GIS were used. Finally maps the 

evolution of each group of indicators are generated and made the spatial correlation between 

the levels of desertification. As a result of the levels of desertification was identified that 

49.15% of the total area in basin are on average level; 36.81 % at low level and 11.08% at a 

high level; pointing to a recovery process of vegetation in the region over the past twenty 

years. The spatial correlation with the social and economic indicators was considered indirect, 

due to the influence of external factors such as public politics. Have the spatial correlation 

with agriculture indicators presented more directly, since they reflect the intensity of land use. 

There is a strong spatial correlation between the levels of rainfall, the topography of the 

region and the state of vegetation cover and therefore, the levels of desertification. 

 

KEYWORDS: Levels of Desertification. Geoprocessing. Spatial Correlation. 
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CAPÍTULO I - INTRODUÇÃO 

 

1.1 Introdução 

 

A partir de uma atividade predatória em grande escala, inicia-se o processo de 

degradação na natureza, da qual a desertificação é uma das modalidades. O processo de 

transformação da natureza, qualquer que seja a dimensão da análise ou da escala, não pode ser 

dissociado da ação exercida pela sociedade. Esta interfere no meio em busca de recursos para 

sobrevivência e acumulação de capital, desencadeando um processo interativo de graves 

consequências (CONTI, 2003).  

A desertificação constitui, em escala mundial, um dos graves problemas com  

implicações sociais, econômicas e ambientais. A discussão das causas e consequências da 

desertificação, degradação de terras e ocorrência de secas é um assunto complexo por ser um 

processo dinâmico e resultante de um conjunto de causas e efeitos que se entrelaçam 

(SAMPAIO & SAMPAIO, 2002).  

A consolidação da desertificação como questão ambiental, ocorreu a partir de 1970, 

na Conferência das Nações Unidas, onde foi discutida a problemática em escala mundial e 

aprovado o Plano de Ação de Combate a Desertificação. Em 1994, como resultado das 

discussões realizadas na ECO-92, foi aprovada a Convenção Mundial de Combate à 

Desertificação, da Organização das Nações Unidas (UNCCD). Segundo a convenção, ficou 

definido como desertificação uma conjunção de fatores que provocam degradação da terra nas 

zonas semiáridas, áridas e subúmidas secas, resultantes tanto das variações climáticas, como 

das atividades humanas, atingindo os solos, os recursos hídricos, a vegetação, a 

biodiversidade e a qualidade de vida da população.  

Embora o termo desertificação, etimologicamente, venha da palavra deserto, ambas 

expressam temáticas distintas. Os desertos são formações naturais em equilíbrio. Já o termo 

desertificação, está associado à ação antrópica, como mostra Suertegaray (1996), ao 

apresentar o componente humano como primordial em seu desencadeamento, encaminhando a 

degradação promovida para condições semelhantes a de desertos. Na comunidade científica, 

tal conceito ainda é alvo de inúmeras controvérsias, o que se deve à complexidade na 

explicação das causas desse fenômeno, que envolve tanto os aspectos naturais como também 

humanos. 

No Brasil, a grande maioria das terras em processo de desertificação encontra-se nas 

regiões semiáridas e subúmidas secas do Nordeste, caracterizadas por Ab’Saber (2003) por 
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sua originalidade ligada a um complexo de atributos climáticos, hidrológicos, ecológicos e 

socioeconômicos, centrados principalmente pelo tipo de clima semiárido regional, projetando 

reflexos  nas águas, no ambiente orgânico da caatinga e na socioeconômia dos sertões. 

Segundo dados do INSA (2010), a região semiárida contabiliza 1.135 municípios 

distribuídos no espaço geográfico de nove unidades da Federação, com aproximadamente 

12% da população brasileira, com mais de 2/3 dos pobres rurais brasileiros, caracterizando a 

população por sua alta vulnerabilidade social. 

A intensificação do processo de desertificação no semiárido paraibano, registra-se 

em função do uso de práticas inadequadas na mineração e agropecuária, sem um devido 

manejo racional da caatinga, mas sim, com forte agressão aos ecossistemas, caracterizada pelo 

desmatamento, provocando grandes impactos ambientais (AESA, 2011).  

De acordo com Nascimento (2008), a Paraíba é o estado mais atingido por esse 

processo, especialmente a microrregião do Cariri Paraibano, onde características climáticas 

associam-se as formas de uso do meio que vêm se processando há séculos, provocando a 

existência de focos de degradação ambiental que se disseminam por toda essa região.  

Souza (2008a), em sua tese de doutorado, constatou que a área atingida pelo processo 

de desertificação no Cariri Paraibano, em todos os níveis analisados (moderado, grave e muito 

grave), corresponde a 77,4% de toda a região; tendo ocorrido um aumento de 14% desse 

processo entre os anos de 1989 e 2006. O mesmo autor relata que recentemente as ações de 

políticas públicas, particularmente os incentivos à caprinocultura, passaram a exercer papel 

fundamental no aumento dessas áreas em quantidade e intensidade, devido a forma 

semiextensiva com que esses animais são criados, associado as alterações na estrutura 

fundiária da região e a superpastagem. 

A complexidade do assunto, de acordo com o PANBRASIL (2005), motiva a 

intensificação de estudos em áreas atingidas pela desertificação, por se tratar de questões 

ainda carentes de amadurecimento científico. Assim, torna-se necessário a realização de 

pesquisas que mostrem a dimensão dos impactos da ação do homem sobre o meio ambiente, 

particularmente nas regiões semiáridas, onde a degradação das terras não é apenas um 

problema ambiental, mas social e econômico.  

Diante da mudança de paradigmas que vêm ocorrendo, observa-se o processo de 

criação de um novo entendimento científico, como mostra Leff (2010), ao afirmar que a 

construção de um novo paradigma produtivo inaugura um processo de articulação entre 

diversas ciências, um encaminhamento para adoção da interdisciplinaridade e da 

transdisciplinaridade, incluindo nesse contexto principalmente as questões ambientais. Nessa 
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conjuntura, Suertegaray (2004), aponta que trabalhar a interdisciplinaridade significa trabalhar 

coletivamente, buscando o consenso na interpretação e compreensão de um problema. Essas 

novas abordagens exigem não somente repensar conceitos e métodos, mas também criar 

novos, a partir do resgate de concepções consolidadas e da superação destas.  

Nesse sentido, estudos ambientais diversos vêm utilizando metodologias que fazem 

uso de indicadores e das geotecnologias, especialmente os Sistemas de Informações 

Geográficas (SIG) e o sensoriamento remoto, pela grande possibilidade de representação das 

condições reais do ambiente, analisando de forma integrada diferentes aspectos do problema, 

podendo viabilizar a integração de dados referentes a diferentes áreas, conforme Rocha 

(2007). O mesmo autor aponta que as geotecnologias possibilitam, através da axiomática da 

localização e do processamento de dados geográficos, a integração de várias disciplinas, 

equipamentos, programas, processos, entidades, dados, metodologias e pessoas para coleta, 

tratamento, análises e apresentação de informações, associadas a mapas digitais 

georreferenciados. 

Diante do exposto, a justificativa da temática abordada no presente estudo respalda-

se na necessidade de ampliação de pesquisas com metodologia aplicada, que, incluam em sua 

análise além de aspectos teóricos, os componentes ambientais e humanos que alimentam o 

processo de degradação/desertificação na Região Semiárida de modo integrado; tendo em 

vista sua caracterização, mensuração, monitoramento e ações de mitigação.  

A complexidade do fenômeno, que entrelaça fatores ambientais intrínsecos e 

socioeconômicos, também motivou o uso dos indicadores e das geotecnologias enquanto 

princípios norteadores da metodologia aplicada. Os indicadores por fornecer informações 

sintéticas sobre o estado dos fatores desencadeadores, e as geotecnologias, destacando-se o 

uso das imagens de satélite, por possibilitar a análise espaço-temporal da cobertura vegetal, e 

os sistemas de informações geográficas por facilitar o cruzamento das informações de cunho 

ambiental e socioeconômico. 

A necessidade de estudos que levem em consideração a natureza sistêmica do meio 

ambiente em detrimento da visão setorizada motivou a escolha da Bacia Hidrográfica do Rio 

Taperoá como área de estudo, também por esta encontrar-se inserida na área oficial de 

suscetibilidade ao fenômeno da desertificação, assim como pelos seus aspectos físico-

ambientais e socioeconômicos.  

Diante do exposto, apresenta-se a seguir os objetivos gerais e específicos da 

pesquisa. 

 



24 

 

1.2. Objetivo Geral 

 

Analisar o processo de degradação/desertificação na Bacia Hidrográfica do Rio 

Taperoá- PB, em sua expressão espacial e temporal, através da integração de indicadores 

físico-ambientais e socioeconômicos, utilizando como apoio as geotecnologias. 

 

1.3. Objetivos Específicos 

 

 Construção de uma base de dados georreferenciados da área de estudo, que possa ser 

utilizada para caracterizar e monitorar o processo de degradação/desertificação em 

suas dimensões socioeconômica e físico-ambiental; 

 Avaliar as contribuições das técnicas utilizadas para esse tipo de estudo, assim como o 

desempenho da metodologia aplicada;  

 Identificar quais são os indicadores que mais contribuem com a definição dos 

diferentes níveis de desertificação, através da observação das relações existentes entre 

esse processo e a ocupação e uso do espaço; 

 Identificar áreas prioritárias para ações futuras de preservação e recuperação do bioma 

caatinga. 
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1.4.  Estrutura da Dissertação 

 

A dissertação está organizada em cinco capítulos, contendo introdução, 

fundamentação teórica, procedimentos metodológicos, resultados e discussões e, por fim, as 

considerações finais. 

No primeiro capítulo são apresentadas as justificativas da pesquisa, o contexto da 

temática nas questões ambientais, o objetivo geral e objetivos específicos, bem como a 

estrutura da dissertação. 

O segundo capítulo compreende a fundamentação teórica, na qual está balizada a 

pesquisa. São abordados aspectos gerais sobre o processo da desertificação, o panorama 

mundial, nacional e local, os indicadores da desertificação nos eixos físico-ambiental e 

socioeconômico e por fim as geotecnologias como ferramentas em estudos ambientais, 

especialmente os SIG’s e o sensoriamento remoto.  

No terceiro capítulo são apresentadas as características da área de estudo, sua 

delimitação geográfica e aspectos físicos, assim como a metodologia utilizada para coleta, 

armazenamento, processamento e mapeamento dos indicadores. Por fim, nesse capítulo foi 

apresentada a forma de integração dos indicadores e o mapeamento dos níveis de 

desertificação.  

No quinto capítulo são apresentados os resultados e discussões, onde se analisa a 

evolução temporal dos indicadores socioeconômicos e físico-ambientais separadamente, e em 

seguida, uma análise conjunta dos mesmos e a correlação com os níveis de desertificação. 

No sexto e último capítulo são apresentadas as considerações finais acerca dos 

resultados alcançados. 
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CAPÍTULO II - FUDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

2.1. Desertificação: Conceitos e Impasses de um Fenômeno Global 

 

Nas últimas décadas, a expansão e os impactos da desertificação no mundo 

despertaram a comunidade científica para a necessidade de se aprofundar os estudos no que 

concerne ao tema. No entanto, até o momento, não há um termo que  apresente consenso entre 

as várias definições para esse fenômeno. 

Embora o termo desertificação, etimologicamente, venha da palavra deserto, ambas 

expressam temáticas distintas. Os desertos são formações naturais em equilíbrio. Já o termo 

desertificação está associado à ação antrópica, como mostra Suertegaray (1996), ao apresentar 

o componente humano como primordial em seu desencadeamento, encaminhando a 

degradação promovida para condições desérticas; determinando perda dos solos, escassez dos 

recursos hídricos, retrogressão biótica, improdutividade agrícola e abandono das terras. 

Na comunidade científica, tal conceito ainda é alvo de inúmeras controvérsias, o que 

se deve, sobretudo, à complexidade na explicação das causas e consequências desse 

fenômeno, que envolve tanto  aspectos naturais como também humanos. 

O termo desertificação foi utilizado pela primeira vez na literatura científica, na 

publicação “Climats, Forêsts et Desertification de l’Afrique Trocicale”,  de autoria de 

Abreuville (1949), caracterizando os problemas ambientais na África Tropical e Subtropical, 

mediante a substituição de florestas tropicais por savanas, processo este inicialmente chamado 

de savanização, assinalando sempre a importância da ação antrópica em seu 

desencadeamento. 

A palavra desertificação reapareceu no contexto acadêmico e assumiu status de 

problema ambiental global por ocasião das recorrentes secas nos anos 1960 na região sub-

saheliana da África. As perdas para o final dos anos sessenta e início dos anos setenta foram 

de mais de 10 milhões de cabeças de gado. No âmbito social, as perdas foram mais 

alarmantes,  estimando-se a morte de 100 a 250 mil pessoas, vastas migrações de pessoas, 

queda drástica na produtividade e no rendimento dos países afetados (HARE et al,1992 & 

SALES , 2006a). 

Segundo Sales (2006b), as questões relacionadas com a conceituação da 

desertificação (causas, áreas afetadas, consequências e metodologias de apreensão do 

fenômeno), surgem em decorrência das inúmeras definições atribuídas ao termo, sendo duas 

perspectivas encontradas nessas definições. A primeira refere-se aos pesquisadores que 
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consideram a desertificação como um processo de mudança e a segunda que considera a 

desertificação como resultado final do processo de mudança.  

Para Conti (2003), o termo desertificação não alcançou consenso entre os estudiosos 

em virtude do seu significado impreciso. Sendo assim, outros termos foram propostos, tais 

como: sahalização, estepização e sudanização, correspondendo a diferentes graus de 

degradação da vegetação, e aridificação ou aridização como indicadores de uma evolução 

natural em direção a um clima mais seco. 

As divergências entre os pesquisadores sobre as áreas de ocorrência do fenômeno, 

também é outro fator a ser considerado. Alguns identificam as regiões áridas, semiáridas e 

subúmidas como de maior risco ao processo. Para outros, as áreas propícias estariam nas 

margens dos desertos e, ainda conforme Le Houerou (2003), apud Glantz (1983a), os 

processos só se manifestam nas zonas com 50-300 mm de índices pluviométricos. 

Outro fator de grande divergência é a questão da reversibilidade dos processos de 

degradação. Muitos pesquisadores vinculam a permanência ou não do fenômeno aos altos 

custos de recuperação, outros vinculam a irreversibilidade com o resultado final da 

desertificação. Sobre essa questão, Glantz (1983b) observa dois aspectos, primeiramente qual 

seria a escala temporal que deve ser considerada, já que áreas degradadas podem se recuperar 

ao longo do tempo, o outro aspecto diz respeito a como essas áreas podem ser recuperadas, se 

naturalmente ou por intervenção humana. 

Sobre as causas da desertificação também se constata diversas opiniões. Para muitos 

pesquisadores, as variações climáticas assumem maior importância que as atividades 

humanas, enquanto outros consideram as atividades humanas com maior peso que os fatores 

climáticos, e uma terceira corrente de pesquisadores consideram os dois fatores com 

importâncias iguais. Segundo Glantz (1983c), qualquer ponto de vista pode ser considerado, 

dependendo da área, de acordo com suas especificidades.  

 De acordo com Sales (2006c), o clima é considerado por muitos autores como 

principal causa do fenômeno, devido a variabilidade climática e as Secas, apontados como 

responsáveis pela fragilidade ambiental.  Também têm sido citados como as principais causas 

da desertificação nas regiões áridas, semiáridas e subúmidas atividades humanas como: o 

superpastoreio, o cultivo intensivo, o desmatamento e o uso de tecnologias inadequadas, 

principalmente na irrigação de terras. 

Diante de toda a discussão, o conceito de desertificação sofreu algumas alterações 

nos últimos vinte anos. Em 1977, na primeira Conferência Mundial sobre Desertificação, 

realizada em Nairóbi (Quênia), a desertificação foi definida como “diminuição ou destruição 
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do potencial biológico da terra, podendo levá-la à condição do tipo desértica”. Nesse 

contexto, a ideia da desertificação ser o processo final da degradação era predominante no 

discurso. Da mesma maneira, a não especificação do tipo de degradação e das áreas 

vulneráveis ao processo geraram divergências, assim como a indefinição quanto aos limites da 

aridez. 

Somente na década de 1990, durante a Conferência Mundial do Meio Ambiente e 

Desenvolvimento, conhecida como Eco-92, realizada na cidade do Rio de Janeiro, foi 

aprovada a Convenção Mundial de Combate à Desertificação da Organização das Nações 

Unidas (ONU), ocorrendo a consolidação do termo desertificação como questão ambiental 

mundial, incorporando os fatores climáticos na definição do fenômeno, sendo aprovada 

parcialmente por todos os países participantes.  

Assim sendo, ficou definido oficialmente a desertificação como: “[...] a degradação 

da terra nas zonas áridas, semiáridas e sub-úmidas secas, resultante de vários fatores, 

incluindo as variações climáticas e as atividades humanas” (Convenção das Nações Unidas de 

Combate à Desertificação, 1995, p. 14). A degradação da terra, por sua vez, é entendida 

como: 

 

"[...] a redução ou perda, nas zonas áridas, semiáridas e sub-úmidas secas, da 

produtividade biológica ou econômica e da complexidade das terras agrícolas 

de sequeiro, das terras agrícolas de regadio, das pastagens naturais, das 

pastagens semeadas, das florestas ou das áreas com arvoredo disperso, devido 

aos sistemas de utilização das terras ou a um processo ou combinação de 

processos, incluindo os que resultam da atividade do homem e das suas 

formas de ocupação do território, tais como: (i) A erosão do solo causada 

pelo vento e/ou pela água; (ii) A deterioração das propriedades físicas, 

químicas e biológicas ou econômicas do solo e, (iii) A destruição da 

vegetação por períodos prolongados"(Convenção Das Nações Unidas De 

Combate À Desertificação, 1995, p. 14). 

 

 

 

O conceito mais adotado na comunidade científica é o da Convenção das Nações 

Unidas (1995), sendo este expandido e utilizado para outros tipos de degradação, e, muitas 

vezes potencializado pelo emprego ou classificação inadequada, muitas vezes, mediante  

interesses políticos, o que configura um grande impasse na efetiva mitigação das 

consequências decorrentes desse tipo de degradação. 

Segundo aponta Roxo (2006a), à medida que as pesquisas sobre a desertificação 

avançam, vai sendo conhecida a verdadeira dimensão do fenômeno, configurado pelo 

Secretário Geral da UNCCD, Kofi Annam, no ano de 2006, como um dos processos mais 
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alarmantes de degradação ambiental, sendo a mais trágica consequência do uso irracional dos 

recursos naturais.   

Os sinais do fenômeno têm alcançado proporções mundiais, em função da 

degradação da paisagem, da diminuição da capacidade produtiva dos ecossistemas e do 

aumento dos níveis de pobreza e perda da qualidade de vida das populações, com particular 

incidência nos países em vias de desenvolvimento (ROXO,  2006b). 

A Organização Mundial das Nações Unidas (ONU) estima que o  fenômeno afeta 

cerca de 1/5 da população mundial, em mais de 100 países, nos vários continentes, sobretudo 

na África, na Ásia, na América do Sul e na América Central. Segundo Nascimento (2013), os 

principais países atingidos são Portugal, Namíbia, China e Brasil. 

De acordo com estimativas da United Nations Environment Programme UNEP 

(1992), cerca de 70% de todas as terras secas destinadas à agricultura no mundo mostram 

algum tipo de degradação, o que leva a se considerar a Desertificação como uma ameaça 

direta a mais de 250 milhões de pessoas em todo o mundo, e que afeta indiretamente outros 

750 milhões (WILLIAMS & BALLING JR., 1995).  

A desertificação afeta, sobretudo, os ecossistemas das terras secas, associadas, 

equivocadamente, a uma imagem de improdutividade, por serem essas áreas vitais em termos 

de biodiversidade e ricas em recursos naturais. Tal realidade, explica-se em parte pela 

fragilidade desses ecossistemas às alterações climáticas naturais e à pressão exercida pelas 

comunidades humanas. 

Segundo Hare at al. (1992), não existem estimativas precisas quanto ao custo da 

degradação e sua recuperação, mas alguns estudos realizados mostram que os custos da 

recuperação são elevados, mas justificam o benefício que trazem, sendo a prevenção menos 

dispendiosa.  

Para os mesmos autores, a necessidade de combater a desertificação é urgente, 

devido ao processo dinâmico que a configura, podendo alimentar-se a si própria e tornar-se 

auto-acelerada. O atraso da recuperação pode atingir um patamar economicamente 

irreversível. Senso assim, torna-se necessário a adoção de medidas preventivas, tão cedo 

quando possível, sob a forma de práticas apropriadas de uso e manejo dos solos, ao mesmo 

tempo socioeconomicamente e ambientalmente viáveis, impedindo que o processo avance 

ainda mais. 

O desencadeamento do processo de desertificação está no centro da problemática do 

desenvolvimento sustentável em diversos países, a nível mundial. O processo ameaça o 

desenvolvimento sustentável nas regiões afetadas, e a falta de ações efetivas de mitigação 
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impede a diminuição de agentes estimuladores da degradação das terras. As causas e as 

consequências da desertificação são complexas e interligadas. Trata-se de um círculo vicioso 

que gera diversos problemas ambientais, insegurança social e econômica.  

 

2.2 Fatores Desencadeadores e Efeitos da Desertificação 

 

À contestação sobre o conceito de desertificação veio somar-se a controvérsia sobre 

suas causas e consequências. Para alguns estudiosos, os impactos das variações climáticas 

assumem importância maior do que as atividades humanas; para outros, são estas que têm um 

papel mais relevante; e existem alguns finalmente que atribuem a mesma importância a 

ambos. De fato, a desertificação é um fenômeno complexo, para o qual concorrem fatores de 

diferentes eixos (ambiental, social, econômico e político), e essa complexidade apresenta-se 

como um dos motivos da importância do fenômeno e de sua abrangência.  

Para Nascimento (2013), ressalta-se que o fenômeno é um problema de cunho 

ambiental, a despeito das estiagens na região. Os impactos socioeconômicos ou provenientes 

da própria  dinâmica natural na região, ou até mesmo ambos agindo concomitantemente, 

podem operar sinergicamente para o agravamento dos problemas ambientais, que o 

caracterizam. 

Segundo Moreira (2006), a desertificação é um dos mais alarmantes processos de 

degradação ambiental no mundo, atingindo dois bilhões de pessoas, das quais, um bilhão vive 

em condições de extrema pobreza. Os riscos da desertificação, além de substanciais e claros, 

estão associados à insegurança alimentar, à fome e por sua vez, causam conflitos, mais 

pobreza e degradação da terra, evidenciando suas várias dimensões - ambiental, social e 

econômica. 

Embora seja grande a importância dos fatores naturais na desertificação, tais como  a  

vulnerabilidade natural aos processos erosivos, as estiagens e a decorrente degradação dos 

ecossistemas, são, sobretudo, como apontam Wali et al. (1999), as atividades 

socioeconômicas realizadas sem planejamento ambiental e de forma desordenada que estão na 

origem do avanço deste fenômeno em todos os seus níveis de intensidade. Esses autores  

apresentam as atividades que mais contribuem para esse processo: o desmatamento 

representando 30% de contribuição, a agricultura com 28%, o sobrepastoreiro com 34%, a 

industrialização com 7% e outras atividades com 1%. Todas as atividades mencionadas têm 

em comum a utilização intensiva de recursos naturais, como são os solos, a água e a 

vegetação; o que tem ameaçado a capacidade natural de regeneração dos mesmos.  
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Para os mesmos autores, esta situação explica-se, em parte, pelo desconhecimento da 

dinâmica dos sistemas naturais e das relações existentes entre vários elementos da natureza e, 

principalmente, pela necessidade e exigência dos mercados mundiais que controlam e 

orientam com grande pressão as atividades humanas no contexto do modelo econômico 

adotado. É importante ressaltar, contudo, que em função das características específicas de 

cada território, as ameaças se concretizam em maior ou menor grau de intensidade, visto a 

complexidade do tema e consequentemente, diferentes impactos em termos ambientais, 

sociais e econômicos. 

Sousa (2009) afirma que em regiões semiáridas, a antropização torna-se um fator 

agravante, uma vez que, as condições hidroclimáticas são desfavoráveis, e os efeitos de 

qualquer ação são acentuados, tornando mais difícil o processo de recuperação. Essas 

situações devem-se ao alto grau de destruição da cobertura vegetal, que vem cedendo lugar 

para áreas agrícolas, queimadas, condições inadequadas do uso do solo, crescimento urbano, 

e, consequentemente, leva à deterioração do ambiente, tornando essas áreas cada vez mais 

vulneráveis ao processo de desertificação. 

Conforme assume Rêgo (2012), as causas podem ser classificadas de diferentes 

formas: diretas e indiretas; naturais e humanas; sociais e econômicas; particulares e gerais etc.  

Quanto a possível classificação elencar as causas naturais e as humanas, o autor destaca que, 

entre as primeiras, figuram: o clima seco; as secas; a variação anual das chuvas; as condições 

climáticas e as condições geológicas e geomorfológicas, no caso de rochas submetidas a 

variações extremas de temperatura, daí resultando na sua fragmentação; a alta evaporação e a 

baixa precipitação, que facilitam a salinização e o acúmulo de minerais na superfície. Entre as 

causas humanas, citam: o desmatamento, a extração excessiva de produtos florestais, os 

incêndios nas florestas, o uso demasiado intensivo do solo, seu manejo inadequado, a 

introdução de tecnologias não apropriadas para ecossistemas frágeis, o sobrepastoreio, a 

concentração de terra e da renda. 

Conforme Le Houérou (1996), a causa direta da desertificação e da degradação do 

solo nas regiões secas é a redução drástica ou destruição da cobertura vegetal perene. O solo 

desprotegido torna-se susceptível a erosão, levando a redução de matéria orgânica e 

diminuindo a estabilidade dos agregados do solo, tornando sua estrutura mais frágil. A 

estrutura instável leva a compactação, menor porosidade e menor permeabilidade, que por sua 

vez reduz a micro, meso e macro flora e fauna e as relações de simbiose, levando a 

diminuição da fertilidade do solo e uma menor produção de biomassa.  De acordo com o 

mesmo autor, as causas indiretas são as atividades antrópicas, que vêm ao longo dos anos 
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exercendo pressões sobre a terra. Os processos de uso e ocupação da terra induzem, por 

consequência, a degradação progressiva dos solos e a perda de produtividade das lavouras de 

subsistência.  

As consequências da desertificação para os ecossistemas e para as sociedades são 

graves e variadas, dependendo da extensão e dos níveis de intensidade que o fenômeno afeta o 

lugar e, essencialmente devido às especificidades sociais e econômicas de cada sociedade.  

Desse modo, Hare et al. (1992) apontam a pobreza crônica e a falta de capital como 

características das comunidades do deserto e das terras secas nos países em vias de 

desenvolvimento, razão pela qual essas são tão vulneráveis ao fenômeno. Nos países em via 

de desenvolvimento, o fenômeno intensifica a pobreza, instabilidade política, e a diminuição 

ou perda da capacidade bio-produtiva dos solos, que associados aos fenômenos climáticos 

extremos como as Secas, traduzem verdadeiras catástrofes socioambientais que afetam 

milhares de pessoas. 

No que se refere as consequências e aos impactos sociais, Rêgo (2010) realça o 

potencial de desintegração social a qual o fenômeno acarreta, funcionando como agravante do 

processo físico da desertificação, que, por sua vez, aumenta a vulnerabilidade das populações 

das terras secas, comprometendo sua segurança econômica e social. O mesmo autor aponta 

que as pressões sociais causadas pelo problema podem levar à migração, à superpopulação, à 

pobreza e à instabilidade social. 

Sobre a migração, Hare et al. (1992) a colocam como um dos principais agravantes, 

ocorrendo em diferentes escalas, mas em geral correspondem a movimentos migratórios das 

zonas rurais para as zonas urbanas, onde os refugiados ambientais poderão nunca mais voltar 

às suas terras. A perda da fertilidade do solo, o declínio da produção, a ausência de 

perspectiva de emprego e as estiagens, condicionam a emigração e ao abandono do campo. 

Estes movimentos têm consequências no crescimento desordenado das cidades, favorecendo a 

perda de identidade e a instabilidade social. 

É imperativo, portanto, estudar os fatores desencadeadores e seus efeitos, na busca 

das combinações das variáveis atuantes, evitando-se as generalizações e uso indistinto do 

termo desertificação (NASCIMENTO, F. R, 2013). Embora os meios de comunicação 

divulguem a problemática, fazem-no de forma que a população tenha uma leitura simplista do 

fenômeno, pois o termo desertificação tem sido aplicado a qualquer âmbito geográfico, em 

qualquer processo declinante do meio biológico produtivo (RUBIO, 1995). 

Quanto à associação e retroalimentação, no tempo e no espaço, dos processos 

desencadeadores (de causa) e resultantes (de efeito) da desertificação, são considerados por 
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Oliveira Galvão (2001) como os principais responsáveis pela potencialização de efeitos 

devastadores da degradação ambiental, em seus múltiplos aspectos. A complexidade de 

componentes ambientais e de interrelações que se vinculam à desertificação, determina que 

inexistam soluções simples para o problema, ao tempo em que indicam a necessidade do 

enriquecimento das investigações científicas relativas ao tema (THOMAS, 1997). 

Contudo, apesar da realidade e dos fatores resultantes da desertificação, o que se 

observa a nível mundial são estratégias e ações não concretas contra a disseminação dos 

fatores desencadeadores, ou mesmo de convivência com as condições ambientais locais, 

sendo a maioria das soluções políticas e paliativas, longe da solução real do problema. 

 

2.3. Panorama Nacional da Desertificação 

 

Dados do Ministério do Meio Ambiente - MMA (2004) indicam que a desertificação 

no Brasil ocorre com intensidade variável no território nordestino (Figura 1), a partir do mapa 

de ocorrência da desertificação e do Mapa de Susceptibilidades a Desertificação, propondo os 

diferentes níveis de ocorrência do fenômeno. O MMA considera que o processo de 

desertificação ocorre de forma difusa no território, apresentando níveis de degradação e, de 

forma concentrada, em áreas de intensa degradação dos solos. As áreas de maior incidência 

do fenômeno são denominadas Núcleos de Desertificação, termo empregado por Vasconcelos 

Sobrinho durante os anos setenta. 

As áreas consideradas em processo “Muito Grave”, totalizam 98.595 dos 

974.752 km², representando aproximadamente 10% da região semiárida brasileira.  Já as áreas 

afetadas com ocorrência do tipo “Grave” totalizam 81.870 Km², representando 

aproximadamente 8% da região, e as do tipo “Moderado” ocupam 393.89 Km², representando 

aproximadamente 40% da área, conforme  ilustra a Figura 1. 
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Figura 1 – Ocorrência da Desertificação, Núcleos de desertificação e Áreas de Atenção 

Especial. Fonte: MMA (2004). 

 

As áreas consideradas de atenção especial compreendem setores de intensa 

degradação, situadas na região Sul e Centro-Norte do Brasil, respectivamente os Areiais do 

Rio Grande do Sul e o chamado deserto do Jalapão. 

A região Nordeste ocupa uma área de 1.540.000 Km
2
, correspondendo a 18% do 

território Nacional (CARVALHO, 1988). Apresenta grande diversidade no domínio físico 

(estrutura geológica, relevo, clima e hidrografia) e no domínio biológico (vegetação e fauna), 

aspectos que determinam a definição de variadas paisagens e formas de ocupação do espaço 

rural (SILVA ET AL., 1993a). É a segunda região mais populosa do Brasil, com 53.081.950  

habitantes, correspondendo a 28% da população brasileira, menor apenas que a população do 

Sudeste (80.364.410 habitantes). Sua densidade demográfica é de 34,1 habitantes por 

quilômetro quadrado; o crescimento demográfico é de 1,1% ao ano, e tem o menor Índice de 

Desenvolvimento Humano (IDH) do país: 0,608 (IBGE, 2010). 

A área potencialmente susceptível à ocorrência dos processos de desertificação 

corresponde, basicamente, àquela oficialmente delimitada como “Polígono das Secas”. Este 

Polígono ocupa aproximadamente 1.000.000 Km
2
, encontra-se periodicamente sujeito à 

ocorrência de curtos ou prolongados períodos de estiagens (CARVALHO, 1988) e estende 
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seus domínios entre as terras secas do Nordeste brasileiro e a porção norte do Estado de 

Minas Gerais (região Sudeste), conforme mostra a Figura 2. 

 

 

Figura 2 – Delimitação do Polígono das Secas. 

Fonte: PANBRASIL (2005) 

 

De acordo com o PANBRASIL (2005), a região semiárida é definida como área 

oficial de ocorrência de secas, conforme mostra a Figura 3, podendo ter seus limites 

expandidos no curso de uma grande seca no Nordeste.  
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Figura 3– Incidência das Secas no Nordeste. 

Fonte: PANBRASIL (2005). 

 

Segundo o Instituto Nacional do Semiárido (2009), as secas ocorrem em regiões 

conhecidas como “Sertão”, abrangendo os seguintes estados brasileiros: Piauí, Ceará, Rio 

Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia, além do Vale do 

Jequitinhonha, no Norte de Minas Gerais, e em torno da região do norte do Espírito Santo. 

Essa região é caracterizada pelo regime pluvial irregular de 400 a 800 mm anuais, onde os  

solos são rasos, com ocorrência de vegetação do tipo xerófila, resistente a longos períodos de 

estiagem. As estiagens prolongadas ocorrem ciclicamente, trazendo efeitos nocivos sobre a 

economia da região e acarretando com isto, custos sociais elevados.  

A ocorrência de anos com precipitação extremamente baixa é outro fator 

considerável, caracterizando o fenômeno da seca, diferenciado pela sua abrangência espacial e 

pela sua duração. Em relação a abrangência espacial, pode-se  destacar a ocorrência de  

períodos secos, tanto gerais quanto localizados. Quanto à duração, verifica-se que a estiagem 

pode ocorrer durante alguns meses do ano, como também por vários anos consecutivos.  
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Quando a ausência de chuvas ocorre em apenas alguns meses do período chuvoso, ocorre a 

chamada “seca verde”, pois apesar da frustração da produção agrícola, as chuvas caídas 

irregularmente permitem a germinação da vegetação, propiciando algum pasto para o 

rebanho. 

Segundo Alves (1982, p.31), os períodos prolongados de estiagem que caracterizam 

as secas, aparecem dentro dos decênios em que outras ocorreram no século anterior, 

correspondendo ao século imediato, ora no início, ora no fim de cada ciclo. Vale salientar, por 

exemplo, a ocorrência da seca nos anos de 2012 e 2013, caracterizada como a maior seca dos 

últimos 50 anos pela com mais de 1.400 municípios afetados , conforme anunciou a ONU 

(2013). 

A Seca é, conforme mostram Targino e Moreira (2006b), muito mais que um 

fenômeno natural, pois na medida em que o caminho do gado foi abrindo o caminho do 

povoamento dos sertões e povoando-os, o fenômeno climático foi marcando a formação social 

aí constituída, posto que a ação do homem sobre o meio foi também afetando as condições 

naturais. Desse modo, destaca-se que a seca deixou de ser um fator climático, para se 

transformar em fenômeno socioeconômico,  fabricando os chamados refugiados ambientais. 

Para Hare et al. (1992b), o legado da seca é, em suma, uma intensificação das 

condições similares às dos desertos em uma terra em que a pluviosidade é normalmente 

escassa. A terra não devidamente cuidada poderá nunca se recuperar completamente e as 

condições próximas a do deserto persistirão. A seca pode acelerar o processo de 

desertificação, devido a sua curta repetição, especialmente quando o homem acentua os seus 

efeitos, interferindo no poder natural de recuperação da terra.  

Para Ab’Saber (2003, p 85), a região Nordeste, onde se concentra a maioria das 

localidades brasileiras com essas características, tem sua originalidade ligada a um complexo 

de atributos climáticos, hidrológicos, ecológicos e socioeconômicos centrados principalmente 

pelo tipo de clima semiárido regional, muito quente e sazonalmente seco, projetando-se  no 

mundo das águas, no mundo orgânico da caatinga e no mundo socioeconômico dos sertões. 

As raízes históricas de periferia capitalista fez com que o Nordeste, durante muito 

tempo, fosse abandonado do ponto de vista socioeconômico pelos governos estaduais e 

federais. O desenvolvimento da indústria brasileira – impulsionada a partir do declínio da 

economia cafeeira no Brasil e com a ascensão ao poder do presidente Getúlio Vargas, em 

1930 – foi mais acentuado em determinadas regiões do país do que em outras. Como 

consequência, as disparidades interregionais aumentaram.  
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Até meados dos anos 1950, o crescimento econômico brasileiro foi calcado em 

profundas desigualdades regionais, com concentração de atividades econômicas nas regiões 

Sudeste e Sul, sobretudo em São Paulo. Tamanha discrepância de números fez com que 

políticos e acadêmicos iniciassem debates sobre a necessidade de se criarem políticas públicas 

para reduzir a desigualdade entre as diversas regiões brasileiras.  

A década de 1950 foi particularmente difícil para o Nordeste. Marcada por duas 

grandes secas em 1952 e em 1958, a região, que contava com um terço da população do país, 

parecia fadada ao subdesenvolvimento e ao descaso do poder público. A seu favor, tão só 

obras esporádicas e de caráter paliativo.  

Assim sendo, conforme aponta Souza (2010), uma primeira análise de como o 

processo de desertificação se fez e se faz nessa região, poderia levar a pensar que este resultou 

da adoção de práticas de uso do solo arcaicas num quadro de concentração de terras que não 

respeitou os elementos naturais da região, que se associam ao contexto de 

subdesenvolvimento da região. 

Essa dinâmica, por sua vez, segundo o mesmo autor, responsável pelo quadro de 

degradação com que se depara, estaria associada à ausência de ações do Estado. Entretanto, 

uma segunda análise do assunto aponta que, mesmo com as ações governamentais de políticas 

de desenvolvimento regional, notadamente a partir de 1950, são e podem se constituir em 

importantes disseminadores de degradação nessa região. 

A causa mais comum da desertificação no semiárido é o manejo inadequado da 

caatinga, que teve seu início com o processo de colonização e se estendeu a diversas políticas 

desenvolvimentistas implantadas na região, como a cultura do algodão, o sobrepastoreiro e a 

agricultura intensiva, as quais estão diretamente relacionadas com o desmatamento em grande 

escala.   

Outro fator sobre Políticas Públicas para o nordeste é a solução hídrica, diretamente 

relacionada com ações de combate à seca, manifestação natural que, a partir do século XVIII, 

com o aumento da população no interior da Região Nordeste do Brasil, ultrapassa a condição 

de evento climático, para se transformar em fenômeno econômico e social. Dessa forma, 

grande parte do conjunto de ações levadas a cabo pelo poder público no semiárido, até hoje, 

teve o objetivo de combater os efeitos da seca (SOUZA, 2010). 

Segundo Duquê (2006a), o principal responsável é o agronegócio, que se concentra 

especialmente em latifúndios como, por exemplo: as culturas de soja, mamona, eucalipto e 

bambu. A mesma autora fala sobre a contribuição dos fatores sócio-políticos para a situação, 

apontando a política de irrigação apresentada pelos governos estaduais e federais como 
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salvação para o semiárido, divulgando amplamente suas possíveis vantagens, mas não 

divulgam os problemas de salinização, de perda de água por evaporação, de poluição 

ambiental e de concentração de renda.  

O uso excessivo e intensivo dos solos com a atividade pastoril, de forma 

insustentável, com carga superior de gado bovino nas fazendas, configura outro fator 

importante no processo, conforme aponta Duquê (2006), quando ressalta que na região ocorre 

a quantidade excessiva do rebanho nas fazendas. 

A falta de conhecimento sobre os fenômenos naturais que caracterizam a região, ou a 

negação dos mesmos, tem contribuído para a produção e reprodução de práticas agrícolas 

exploratórias e inadequadas, causando graves problemas ecológicos, como a desertificação, o 

que configura a deficiência de ações que visem uma convivência sustentável no semiárido, 

considerando suas especificidades. 

Nesse sentido, pode-se apontar algumas medidas consideráveis, visando essa 

convivência como: tecnologias apropriadas para o manejo racional dos recursos hídricos 

(cisternas, barragens subterrâneas, tanques de pedra, aproveitamento da água usada) e 

agroecologia (reflorestamento, manejo da biodiversidade, plantio direto, adubos orgânicos, 

etc.).  Tais práticas podem contribuir para uma gestão racional e econômica da produção, bem 

como a manutenção do equilíbrio entre as forças da natureza. Algumas dessas práticas já 

podem ser encontradas, porém de maneira muito discreta, mediante a articulação com 

algumas organizações específicas. 

A forma de produção e o processo produtivo adotado por agricultores familiares no 

Nordeste, com ênfase na diversificação, corresponde a 49,7% dos estabelecimentos agrícolas, 

sendo a diferenciação do processo produtivo das monoculturas não só a disponibilidade dos 

recursos e riquezas, e a geração de renda, mas também pelas suas potencialidades e restrições 

quanto aos recursos e quanto à  inserção ambiental e econômica, de acordo com Bauainain et 

al. (2005), apud Duquê (2006c). 

O semiárido nordestino, desde o século XVII, foi ocupado pela expansão da pecuária 

extensiva em campo aberto, que se fez à custa da caatinga, onde os criadores de gado 

passaram a usar a queima do pasto, deixando nas áreas uma grande quantidade de animais 

acima da capacidade de suporte das mesmas (ALVES et al. , 2009). Esta forma de utilização 

vem causando degradações fortes e por vezes irreversíveis dos ecossistemas, e acaba por 

propiciar uma mudança no ritmo dos elementos formadores desse bioma, desencadeando  

mudanças no ambiente, com um elevado índice de degradação em algumas áreas, expondo o 
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solo aos agentes intempéricos, acarretando processos erosivos provocados pelo escoamento 

superficial, que vão degradar os solos (MEDEIROS, 2006). 

Sobre as políticas públicas nacionais, Souza (2008) destaca que o Brasil tem 

acompanhado as discussões mundiais sobre a questão da desertificação desde seu início, e foi 

um dos países signatários da Convenção Internacional de Combate à Desertificação e à Seca 

(CCD), em 1994. Mesmo assim, somente em 2004 concluiu o seu Programa de Ação 

Nacional de Combate à Desertificação e Mitigação dos Efeitos da Seca/PAN-BRASIL, 

principal e mais importante documento sobre essa temática já elaborado em âmbito nacional. 

O PANBRASIL tem como objetivo geral estabelecer diretrizes e instrumentos legais 

e institucionais que permitam aperfeiçoar a formulação e execução de políticas públicas e 

investimentos privados nas Áreas Suscetíveis à Desertificação (ASD), delimitadas com base 

nos pressupostos da CCD,  no contexto da política de combate à desertificação e mitigação 

dos efeitos da seca e de promoção do desenvolvimento sustentável. 

Em relação à situação das políticas estaduais no combate ao problema em questão, 

encontram-se agendas definidas na Bahia, na Paraíba, em Pernambuco, e em processo de 

discussão no Ceará e no Piauí.   

Sobre a produção nacional, vários foram os investigadores que se dedicaram ao 

estudo desse fenômeno, com destaque para Vasconcelos Sobrinho (1974, 1978, 1978b, s/d), 

Ab'Saber (1977), Nimer (1980, 1988), Rodrigues (1992, revisado por Ferreira, 1994) e Conti 

(1995). Há também uma considerável produção de trabalhos em escala local, como exemplo 

cita-se: Lombardo e Carvalho (1979), Franco (1985), Neri (1988), Reis (1988), Monteiro 

(1988), Filgueiras (1991) Funceme (1993), Silva e cols. (1994), Galvão (1994), Veras (1994), 

Sales (1998), Souza (1999,2008), sendo todos de considerável contribuição na análise dos 

processos de desertificação no território brasileiro. 

 

2.4. Contexto local: A Desertificação no Estado da Paraíba 

 

O estado da Paraíba abrange uma superfície territorial de 56.584 km
2
, 70% da qual 

localizada no Polígono das Secas. Segundo o Censo de 2010, sua população é 3.766.528 

habitantes, e encontra-se distribuída em 4 mesorregiões, 23 microrregiões e 223 municípios, e 

representa 7,21% da população regional e 2,19% da população nacional.  Nas últimas décadas 

o estado sofreu uma rápida urbanização devido à alta migração da zona rural para a urbana, e 

hoje 71% de sua população ocupa os espaços urbanos e apenas 29% a zona rural (IBGE, 

2010). 
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Segundo Alves (2009), as causas da desertificação na Paraíba não diferem das que 

são encontradas em outros estados nordestinos. Elas são decorrentes do uso inadequado dos 

recursos naturais, de práticas agrícolas inapropriadas e, sobretudo, de modelos de 

desenvolvimento macro e microeconômicos de curto prazo. Outro grave aspecto a considerar 

são as práticas agrícolas tradicionais, geralmente associadas a um sistema concentrado de 

propriedade da terra e da água, conduzindo a graves problemas socioeconômicos que se 

aprofundam, quando sobrevêm as secas (FRANCISCO, 2013).  

Relatório da Organização Não-Governamental (ONG) Greenpeace (2006), revela que 

a Paraíba é o estado do Nordeste mais atingido pelo processo de desertificação do tipo muito 

grave. Aproximadamente 29% do território paraibano estariam enfrentando problemas, o que 

afeta diretamente mais de 653 mil habitantes. De acordo com a organização, 70% do Estado 

da Paraíba (em municípios que abrigam 1,66 milhões de pessoas) já sofrem em algum grau o 

processo de desertificação. Os dados constam no relatório “Mudanças de clima, mudanças de 

vida”.  

De acordo com a classificação dos níveis de desertificação disponibilizada pelo 

Programa de Ação Estadual de Combate à Desertificação-PAE (2011), quantificada na Tabela 

1, pode-se inferir que há baixa cobertura do solo e poucas áreas onde o risco de desertificação 

é  considerado inexistente. 

 

Tabela 1 – Níveis de Desertificação nas Mesorregiões da Paraíba 

Mesorregiões Área Área km² % Baixo 
% 

Médio 
%Alto 

Mata Paraibana 5.232,40 15,31 5,2 20,05 

Agreste Paraibano 12.914,07 22,8 21,59 55,36 

Borborema 15.572,89 3,14 27,84 68,26 

Sertão Paraibano 22.720,48 2,62 38,65 57,43 

Estado da Paraíba 56.439,84 8,56 28,66 56,48 

Fonte: PAE (2011), adaptado por Priscila Pereira. 

 

 

Segundo o PAE (2011), observa-se que os maiores níveis de degradação no Estado da 

Paraíba estão localizados nas microrregiões da Mesorregião da Borborema (Cariri Oriental e 

Ocidental e Seridó Oriental e Ocidental), e em algumas outras localizadas na Mesorregião do 

Sertão (principalmente Patos e partes de Catolé do Rocha, Piancó, Sousa, Itaporanga e 

Cajazeiras), em terras predominantemente baixas localmente, ou seja, mais próximas aos 

cursos d’agua e historicamente de mais fácil acesso ao homem e as práticas agrícolas mais 

rudimentares. 



42 

 

Pode-se dizer também, de acordo com o mesmo relatório, que essas cinco áreas mais 

degradadas encontram-se associadas a ocorrência de regimes de menor precipitação 

pluviométrica, proporcionando maior vulnerabilidade ao uso mais intenso das suas terras, seja 

agrícola ou pecuário. 

A grande degradação ambiental observada na Paraíba, está relacionada com os 

efeitos de secas, e de políticas públicas que levaram a ações paliativas e temporárias, sem 

gerência ou correção nas atividades produtivas. Os problemas sociais gerados neste ambiente 

em desequilíbrio, mesmo sendo inerentes ao capitalismo, passaram a ter a sua negatividade 

acentuada e denunciada pela pobreza recorrente, e refletida nos indicadores de saúde e 

educação da sua população.  

Outro fator determinante na formação do quadro de degradação ambiental na 

Paraíba, assim como em outros estados do Nordeste, mas que afeta principalmente os 

pequenos proprietários, é a pequena dimensão das suas propriedades, onde a prática da 

agricultura é feita utilizando sua totalidade para obtenção de um mínimo de subsistência, o 

que implica na intensificação dos poucos recursos naturais disponíveis e na consequente 

degradação dos mesmos, como a compactação do solo e infertilidade. 

A Paraíba, em particular a região do Cariri, é mapeada com grau de desertificação 

muito grave. Neste contexto, conforme Francisco (2013), apesar de ter havido uma menor 

utilização da terra, com o êxodo rural provocado pelo declínio das atividades agrícolas 

tradicionais (algodão e gado), a pressão sobre o bioma Caatinga continua grande. É crescente 

a demanda por carvão e lenha, por parte dos polos gesseiro e cerâmico do Nordeste e do setor 

siderúrgico, além da demanda difusa de inúmeras indústrias de pequeno e médio porte e 

residências. 

 

2.5. Os indicadores de Desertificação 

 

A palavra   indicador tem sido introduzida em diversas áreas do conhecimento como 

termo técnico. Como tal, em geral denota um dado estatístico que se considera possuir um 

valor informativo específico, abrangendo tanto dados qualitativos como quantitativos. 

Os indicadores de desertificação vêm sendo discutidos há cerca de 30 anos. No 

entanto, apesar desse tempo, o consenso sobre o assunto ainda é mínimo, especialmente 

quando se trata de buscar modelos ou sistemas de indicadores, assim como a metodologia de 

aplicação dos mesmos para o estudo da desertificação. 
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Os aspectos teóricos e metodológicos têm sido motivo de infindáveis controvérsias, 

confusões e questionamentos, que impõem restrições decisivas para o convencimento da 

sociedade e dos governos sobre a importância de destinar recursos para a prevenção, controle 

e recuperação de áreas em processo de desertificação. 

Indicadores e Metodologias de aplicação já foram criados e confrontados por 

diversos autores, não ocorrendo consenso sobre qual matriz de indicadores e qual metodologia 

de aplicação deve ser adotada como padrão. O Prof. João Vasconcelos Sobrinho é 

considerado um pioneiro nos estudos sobre a desertificação no Brasil. Sua trajetória teve 

início com a publicação, em 1971, da monografia intitulada, Núcleos de Desertificação no 

Polígono das Secas, onde apresenta as primeiras ideias sobre os núcleos de desertificação.  

A partir desse primeiro esforço, Vasconcelos Sobrinho (1978), segundo Matallo 

Júnior (2001a), elaborou uma lista de indicadores com base no trabalho prévio de Reining 

(1978). Os indicadores foram divididos em seis categorias, sendo: 

 

 Indicadores Físicos: grau de salinização e alcalinização do solo, profundidade das 

águas subterrâneas, qualidade da água, profundidade efetiva do solo acima das 

camadas que inibem o crescimento das raízes, número de tormentas de pó e de areia, 

presença de crostas no solo, quantidade de matéria orgânica no solo, volume dos 

sedimentos nas correntes de água, área coberta de vegetação, turbidez das águas 

superficiais, teor de matéria orgânica do solo e albedo; 

 

 Indicadores Biológicos Agrícolas: cobertura vegetal, biomassa acima da superfície, 

espécies chaves; distribuição e frequência, animais espécies chaves (incluindo 

invertebrados), população de animais domésticos, composição dos rebanhos, 

produção, rendimento (colheita); 

 

 Indicadores Sociais e Uso da Terra: agricultura por irrigação, agricultura de sequeiro, 

pastoreio, corte da cobertura vegetal para combustível e construções (prática 

extrativa), mineração, instalações de turismo e de recreio; 

 

 Tipo de Assentamento das Populações: rurais, assentamento recente, expansão do 

assentamento, diversificação do assentamento, abandono do assentamento; 
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 Parâmetros Biológicos Humanos: estrutura da população e taxa demográfica, 

medições da situação em matéria de nutrição, índice de saúde pública; 

 

 Parâmetros de Processo Social: conflito, migração, esquema de redistribuição, 

marginalização, circulação de dinheiro relativamente à subsistência. 

 

Essa proposta foi considerada inviável por muitos estudiosos, pois a tentativa de 

modelagem e simulação se torna inviável devido a quantidade de indicadores, além da 

impossibilidade de atribuir graus de importância a cada um deles, diferenciando-os 

hierarquicamente. 

Do ponto de vista prático, o trabalho de Vasconcelos Sobrinho foi a primeira 

tentativa de oferecer um conjunto consistente de indicadores para a identificação e estudo de 

áreas em desertificação, sendo um marco na história da luta contra a desertificação no Brasil. 

A primeira formulação da metodologia de indicadores foi coordenada por Rodrigues 

(1994), posteriormente aprimorada por Ferreira (1995), e pode ser considerada a primeira 

tentativa para o desenvolvimento de uma metodologia de indicadores de estudo da 

desertificação consistente e com mecanismo próprio de hierarquização de níveis de gravidade, 

onde foram adotados 19 indicadores em seus diferentes componentes, físicos, biológicos e 

socioeconômicos. Foi construída uma matriz de simples presença ou ausência para o conjunto 

de indicadores, e mesmo sabendo-se que os diferentes indicadores considerados apresentam 

graus de influência distintos, foram tratados de forma homogênea, uma vez que, o referido 

trabalho analisou unicamente a sua presença ou ausência. 

A partir da aplicação dos indicadores a cada uma das microrregiões das zonas  

semiárida e sub-úmida seca do Nordeste, as áreas foram classificadas em: Muito Grave, 

aquelas que apresentam pelo menos 15 dos 19 indicadores; Grave, aquelas que apresentam 

entre 11 e 14 indicadores, e Moderada, apresentando entre 6 e 10 indicadores. 

Matallo Júnior (2001b) propôs um sistema básico de indicadores para identificação e 

monitoramento dos processos de desertificação na América Latina e Caribe, com o objetivo 

de uniformizar os procedimentos de identificação e monitoramento dos processos de 

desertificação. Na proposta, a seleção de indicadores para medir ou avaliar a desertificação, 

considerando as respectivas dimensões, deve obedecer alguns critérios básicos. Primeiro, o 

indicador deve refletir algo básico e fundamental, isto é, ter um significado próprio. Em 

segundo lugar, quanto mais claro e simples for o indicador, melhor. Um indicador deve, 

também, ser quantificável e sensível a mudanças, mostrando tendências ao longo do tempo. 
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Por sua vez, os dados devem estar disponíveis e serem fáceis de coletar. O autor buscou 

conjugar os fatores acima mencionados, considerando um conjunto básico de indicadores que 

foram divididos em dois grupos: Indicadores de Situação e Indicadores de Desertificação. 

Na categoria dos Indicadores de Situação foram incluídos os indicadores relativos ao 

clima e socioeconômicos. Do ponto de vista conceitual, a desertificação é entendida como um 

conjunto de quatro situações: a) degradação do solo; b) degradação da fauna e flora; e, c) 

degradação dos recursos hídricos; d) com a consequente redução da qualidade de vida das 

populações afetadas. Dado que o antropismo é entendido como o fator determinante para a 

degradação da terra, espera-se que os indicadores sociais e econômicos possam ajudar na 

caracterização do fenômeno. 

O segundo grupo de indicadores a ser considerado no âmbito desta proposta é 

relativo à categoria  Indicadores de Desertificação. Nesse grupo figuram aqueles indicadores 

que podem identificar o fenômeno no nível ambiental, isto é, os relativos a vegetação, solos e 

recursos hídricos. A aplicação do conjunto de indicadores propostos pressupõe alguns passos 

básicos para permitir que se estabeleça um processo consistente para a avaliação e 

monitoramento da desertificação.  

Para Matallo Júnior (2001b), os indicadores mencionados devem ser usados em 

combinação, pois nenhum deles pode, sozinho, prover as informações necessárias para o 

diagnóstico da desertificação. Por outro lado, há várias possibilidades de combinações que 

poderiam, em alguns casos, trazer problemas, pois não existe uma fórmula para a aplicação 

desse conjunto de indicadores.  

Sampaio et al. (2003) elaboraram uma proposta de índices de desertificação, 

conforme os seguintes princípios: 

 

1. Separar a medida da ocorrência de desertificação da medida da propensão ou 

susceptibilidade à desertificação, ou seja, separar a desertificação real da potencial; 

 

2. O índice de susceptibilidade é um índice relativamente estável no tempo. Vários de 

seus indicadores são características da área que só se modificam em longo prazo; 

 

3. O índice de ocorrência de desertificação é dinâmico por natureza, já que ele expressa 

piora no tempo das condições ambientais, econômicas e sociais, os indicadores têm 

que medir esta mudança no tempo. Sendo assim, o índice precisa ser determinado 

periodicamente; 
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4. A desertificação é um processo que afeta condições ambientais, econômicas e sociais 

de tal forma que a degradação em uma delas pode conduzir à deterioração nas outras. 

Sua expressão mais grave é quando o fenômeno torna-se um ciclo vicioso 

cumulativo, cada degradação reforçando as que lhe seguem, em cadeia. Para detectar 

este efeito em cadeia é necessário medir cada uma das etapas separadamente, com 

indicadores de condições ambientais, econômicas e sociais;  

 

5. Por serem fenômenos relacionados, mas de natureza e medida distintos, os 

indicadores de cada um deles não podem ser juntados em um único índice. A única 

forma de juntá-los seria admitir um processo unidirecional, partindo dos indicadores 

ambientais para os econômicos e depois sociais, e estabelecendo o efeito em 

sequência como um índice de atingimento de etapas consecutivas. Ou seja, um 

índice 1, ou equivalente, significaria um processo de degradação que afeta as 

condições ambientais mas não as econômicas e sociais; um índice 2 significaria que 

o processo já atinge as condições econômicas, e um índice 3 que atinge as condições 

sociais. Seria uma proposta que simplificaria o índice, mas pecaria por ser simplista; 

 

6. O processo de desertificação não é unidirecional; ele pode começar com a piora nas 

condições econômicas ou sociais e estas levarem à degradação ambiental. Portanto, o 

índice final de desertificação tem de ser um índice composto, com, no mínimo, três 

partes, correspondentes às condições ambientais, econômicas e sociais. É mais 

prático atribuir a cada uma das condições (ambientais, econômicas e sociais), um 

sub-índice baseado na avaliação conjunta de seus indicadores; 

 

7. Esta avaliação deveria considerar se qualquer um dos indicadores aponta para uma 

situação grave e se este indicador tem uma representatividade alta da condição. 

Alternativamente, vários indicadores poderiam apontar degradações que se 

acumulam sem que nenhum deles atingisse uma gravidade severa e o conjunto ser 

considerado grave, desde que os indicadores fossem mais complementares que 

sobrepostos; 

 

8. Para Sampaio et al. (2003b), parte da subjetividade pode ser neutralizada com o 

estabelecimento de critérios bem definidos para o julgamento dos níveis de cada 

indicador e a determinação prévia da importância de cada um deles. Os mesmos 
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autores destacam que a procura excessiva de objetividade pode levar à perda do 

julgamento de qualidade e à aglomeração de coisas distintas em uma única massa 

pouco coerente; 

 

9. Cada condição deve ser medida por mais de um indicador, porque cada uma envolve 

mais de um aspecto. Admitindo que não se possa somar algebricamente as notas dos 

diversos indicadores de uma condição, poder-se-ia tentar compor um sub-índice com 

formulações matemáticas mais complexas; 

 

10. As três condições básicas (ambiental, econômica e social) podem ser subdivididas 

para formar-se um índice geral composto por mais sub-índices. Isto poderia refletir 

melhor as etapas da cadeia de causalidades, dentro de cada condição; 

 

11. Uma lista razoavelmente abrangente de indicadores deve ser estabelecida para cada 

condição. Cada um deve ter sua importância determinada, a ambigüidade de sua 

relação com a desertificação esclarecida, sua relação com outros indicadores 

definida, de forma geral, e seus níveis estabelecidos; 

 

12. Índices, sub-índices e indicadores têm de ser determinados para uma área de 

dimensão razoável. Não há uma dimensão mínima ideal pré-determinada e ela 

variaria com o tipo de condição medida e com a disponibilidade de dados. Estes, por 

sua vez, são função da variabilidade espacial do dado medido e da dificuldade de 

medição. 

 

Com base nos princípios acima, Sampaio et al.(2003) também propuseram a 

construção de dois índices, um para estimar a propensão ou susceptibilidade à desertificação e 

outro para estimar a ocorrência da desertificação. O índice de propensão seria composto por 

cinco sub-índices. Os dois primeiros seriam um desdobramento da condição ambiental, os 

dois seguintes da condição econômica e o último retratariam as condições sociais. O primeiro 

sub-índice da condição ambiental corresponde à situação da cobertura vegetal e parte do 

reconhecimento que sua diminuição é um forte fator de predisposição a quase todas as formas 

de degradação ambiental. O segundo corresponde a todas as formas de susceptibilidade à 

degradação do solo e das águas. O terceiro trata da produção agropecuária e extrativista e sua 

separação reflete a maior importância a ela atribuída pela Convenção. O quarto engloba todos 
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os outros indicadores econômicos. O quinto sub-índice junta todos os indicadores sociais, 

considerados como separados dos econômicos. Cada sub-índice deve ser dividido em três 

níveis (fraco,  moderado e forte). Pode-se testar a subdivisão em mais níveis, mas numa 

primeira tentativa, parece complicar mais que elucidar diferenças reais. 

Vários levantamentos e estudos vêm sendo realizados na busca da definição dos 

indicadores da desertificação no Brasil. Estes trabalhos, via de regra, abordam aspectos 

relativos à distribuição espacial dos processos de desertificação, destacando-se o enfoque da 

identificação de diferentes níveis de degradação de ambientes afetados ou de variados níveis 

de potencial ou risco a estes processos (OLIVEIRA-GALVÃO, 2001). 

Segundo estudos, indicadores de desertificação podem nortear a classificação de 

áreas no âmbito dessa problemática, proporcionando melhor conhecimento no 

desencadeamento do processo da desertificação. Em sua maioria, eles traduzem as 

características ambientais e podem ser agrupados em duas categorias: físico-ambientais e 

socioeconômicos, de um modo geral. 

Para outros, os indicadores podem forjar definições, propostas e características da 

desertificação, como assumem Rubio e Bochet (1998).  Podem fornecer informações 

sintéticas sobre estado e tendência da complexidade do processo, podendo subsidiar 

erroneamente as diretrizes e tomadas de decisões para combatê-lo. De certo, qualquer 

indicador não consegue assumir, em sua plenitude, características totais dos sistemas 

ambientais, diante da sua complexidade ambiental. 

Os diagnósticos e a definição de critérios, no entanto, demandam observações 

especiais para tratar o problema. O mais indicado seria, como mostra Nascimento (2013), 

apurar estimativas de como os indicadores e variáveis dos processos de degradação ambiental 

contribuem para os riscos de desertificação e para os níveis de desertificação, como aplicado 

no proposto trabalho; entretanto, no geral, as sugestões ora descritas nos estudos que usam 

como metodologia um conjunto potencial de indicadores de desertificação, avaliam que estes 

contribuem para facilitar e melhorar a investigação sobre a problemática ambiental em 

questão. 
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2.5. As Geotecnologias: Conceitos e Aplicações Ambientais 

 

A necessidade de conhecer os modelos atuais de uso e ocupação do solo e as 

modificações ocorridas ao longo dos anos constitui-se em pré-requisitos para a gestão 

sustentável dos recursos naturais. Nos últimos anos, áreas de conhecimento envolvendo o 

geoprocessamento experimentaram significativo crescimento técnico-científico, sendo 

amplamente divulgadas e aceitas pela comunidade científica, órgãos governamentais e 

empresas, como fonte de informações para tomada de decisão e planejamento estratégico, 

dentre as mais diversas áreas do conhecimento. 

O Geoprocessamento é um ramo da área do conhecimento conhecida como 

Geomática e abrange o conjunto de técnicas ligadas ao tratamento da informação espacial, 

quer seja no tocante a aquisição, armazenamento, processamento, análise, modelagem e 

integração de informações com referência espacial. Estas técnicas ou tecnologias são 

comumente chamadas de Geotecnologias. Referem-se a esse grupo diversas tecnologias, 

dentre as quais, podem ser destacados os Sistemas de Informações Geográficas (SIGs) e o 

Sensoriamento Remoto. 

Para Fitz (2008), as geotecnologias podem ser entendidas como novas tecnologias 

ligadas às geociências e outras ciências correlatas, que conduzem avanços significativos no 

desenvolvimento da pesquisa em ações de planejamento, em processos de gestão e em tantos 

outros aspectos relacionados ao estudo do espaço, prestando assim, expressivo auxílio aos 

mais variados ramos científicos, especialmente aos estudos ambientais, agrupando as 

informações em meio computacional e fazendo uso da modelagem. 

Construir um modelo é fazer uma representação de aspectos da realidade baseada nas 

suas componentes espaciais, através de uma série de modelos lógico-matemáticos, que 

resultam de um compromisso em sintetizar conhecimento a partir de um conjunto de dados, e 

simultaneamente providenciar a informação com conteúdo tão completo quanto possível 

(MATOS, 2008). 

Sublinha-se que toda particularização a ser introduzida no processo de modelagem 

deve ser definida levando-se em consideração o caráter sintético imanente aos modelos 

ambientais. Eles representam uma síntese, e como tal, constituem uma visão de conjunto, 

elucidativa da integração de fatores físicos, bióticos e socioeconômicos responsáveis pela 

realidade ambiental, não contemplando, portanto, ao mesmo tempo, todos os aspectos dessa 

realidade (XAVIER-DA-SILVA, 2007). 
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Não obstante, as geotecnologias possibilitam a modelagem de sistemas ambientais 

que permitem representar a territorialidade e a inspeção de possíveis relacionamentos entre 

entidades ambientais nele envolvidas. Muitas representações computacionais do ambiente são 

extremamente úteis, apesar de suas limitações enquanto representação da realidade em toda 

sua totalidade.  

Nesse cenário, Xavier da Silva & Zaidan (2001) destacam que o geoprocessamento 

tornou possível, em uma escala não imaginada, analisar a geotopologia de um ambiente, ou 

seja, investigar sistematicamente as propriedades e relações posicionais dos eventos e 

entidades representados em uma base de dados georreferenciados, transformando dados em 

informação destinada ao suporte à decisão no planejamento e gestão ambiental. 

Em geral, os produtos gerados através das geotecnologias vinculam-se ao espaço 

físico, podendo, entretanto, trabalhar fenômenos ambientais, humanos, sociais e econômicos, 

entre outros. A popularização das getecnologias em decorrência da ampla possibilidade 

técnica e metodológica nas mais diversas áreas,  é uma realidade inquestionável, e já podem 

ser observados reflexos de aplicação em diversos campos científicos, como nas ciências 

ambientais. 

Estudos Ambientais diversos estão utilizando cada vez mais as geotecnologias, 

principalmente pela facilidade da espacialização dos fenômenos, visando estabelecer relações 

com processos e estruturas sociais. O potencial de informações que podem ser abstraídas por 

meio da análise espacial é indiscutível, tornando-as cada vez mais uma prática imprescindível 

para os estudos da natureza, tendo em vista a necessidade crescente da investigação de 

processos naturais, com objetivo de monitorar, diagnosticar e prognosticar riscos e 

potencialidades ambientais. 

 

2.5.1 Os Sistemas de Informações Geográficas 

 

No âmbito do geoprocessamento, os chamados Sistemas de Informações Geográficas 

(SIGs) referem-se àqueles sistemas que efetuam o tratamento computacional de dados 

geográficos. Um SIG armazena a geometria e atributos dos dados que estão 

georreferenciados, isto é, localizados na superfície terrestre e associados a uma projeção 

cartográfica qualquer. Os dados tratados nesses sistemas têm como principal característica a 

diversidade de fontes geradoras e de formatos representativos. 

Para Câmara & Medeiros (1998), o requisito de armazenar a geometria dos objetos 

geográficos e de seus atributos representa a dualidade básica para um SIG. Para cada objeto 
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geográfico, um SIG necessita armazenar seus atributos e as várias formas de representações 

gráficas associadas em uma base de dados georreferenciada. Há pelo menos três grandes 

formas de utilizar um SIG: como ferramenta para produção de mapas; como suporte para 

análise espacial de fenômenos e como banco de dados geográficos, para armazenamento e 

recuperação da informação espacial. 

O desenvolvimento dos SIGs deve-se principalmente, entre outros fatores, à 

evolução do computador (Hardware) e de programas (Software) que conseguem resolver os 

problemas de quantificação de maneira mais rápida e eficaz que outrora. Fitz (2008) aponta a 

antiga sobreposição de mapas traçados em lâminas transparentes de papel vegetal e as análises 

resultantes como práticas de geoprocessamento sem o uso de instrumentos mais sofisticados 

como os SIGs. O uso da computação não somente facilitou os procedimentos, tornando-os 

mais rápidos, dinâmicos e precisos, como também impulsionou sua disseminação. 

A evolução dos sistemas de informação é muito recente. As primeiras tentativas de 

automatizar parte do processamento de dados com características espaciais aconteceram na 

Inglaterra e nos Estados Unidos, nos anos 50, com o objetivo principal de reduzir os custos de 

produção e manutenção de mapas.  

O primeiro Sistema de Informação Geográfica surgiu  na década de 1960, no Canadá, 

como parte de um programa governamental para criar um inventário de recursos naturais. Ao 

longo dos anos de 1970 foram desenvolvidos novos e mais acessíveis recursos de hardware, 

tornando viável o desenvolvimento de sistemas comerciais. 

A década de 1980 representa o momento em que a tecnologia de sistemas de 

informação geográfica inicia um período de acelerado crescimento, que dura até os dias  

atuais. Até então, limitados pelo alto custo do hardware e pela pouca quantidade de pesquisa 

específica sobre o tema, os SIGs se beneficiaram grandemente da massificação causada pelos 

avanços da microinformática e do estabelecimento de centros de estudos sobre o assunto.  

Para os estudos ambientais, o desenvolvimento e disseminação dos SIGs,  trouxe não 

só a automação no processamento de dados, mas  tornou esses sistemas  instrumentos 

indispensáveis para a pesquisa ambiental, por propiciar a obtenção de informações dos 

processos naturais e antrópicos com análise integrada dos diferentes componentes 

relacionados com as questões ambientais. Essa dualidade que é intrínseca da questão 

ambiental, só pode ser compreendida através da combinação mútua do entendimento de tais 

processos. Ross (1990) aponta que os fenômenos sociais não podem ser colocados à parte, 

pois integram uma mesma realidade, de maneira recíproca com os demais componentes do 

ambiente natural. 
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Na perspectiva moderna de gestão do território, Medeiros & Câmara (1998) indicam 

que toda ação de planejamento, ordenamento ou monitoramento do espaço, deve incluir a 

análise dos diferentes componentes do ambiente, incluindo o meio físico-biótico, a ocupação 

humana, e seus inter-relacionamentos. O conceito de desenvolvimento sustentável, 

consagrado na Rio-92, estabelece que as ações de ocupação do território devem ser precedidas 

de uma análise abrangente de seus impactos no ambiente, a curto, médio e longo prazo. 

Deste modo, pode-se apontar, segundo os mesmos autores, pelo menos quatro 

grandes dimensões dos problemas ligados às questões ambientais, onde é grande o impacto do 

uso dos SIGs: Mapeamento Temático, Diagnóstico Ambiental, Avaliação de Impacto 

Ambiental, Ordenamento Territorial, Zoneamento e os Prognósticos Ambientais. 

Para Xavier da Silva (2001), deve-se considerar a axiomática da ligação com 

atributos espaciais, indispensáveis na análise, compreensão e equacionamento das relações 

tipológicas intrínsecas aos fenômenos ambientais; e evidenciar as ferramentas computacionais 

do geoprocessamento (SIGs) como instrumentos poderosos nas prospecções ambientais. Pois, 

essas se destinam a tratar os problemas ambientais levando em consideração diferentes 

aspectos como a localização, extensão e as relações espaciais dos fenômenos analisados, 

visando contribuir para o esclarecimento e acompanhamento de sua evolução passada e 

futura. 

Contudo, é notório que o geoprocessamento e suas tecnologias já estão fortemente 

inseridos em estudos ambientais diversos, com significativas contribuições. Porém, é preciso 

que seja ressaltado o rigor científico a qual devem ser embasadas tais aplicações. Tal como 

sugerem Longley et al. (2013), ao assinalarem que,  independente da qualidade com que são 

feitas estas aplicações, os dados estão sujeitos a incertezas, por partirem de representações do 

mundo real com toda a sua complexidade e detalhes inerentes. 

 

2.5.2 O Sensoriamento Remoto 

 

O meio ambiente e seus recursos naturais estão em processo contínuo de mudanças, 

em face de sua evolução natural e das atividades humanas. Para compreender o complexo 

inter-relacionamento dos fenômenos que causam estas mudanças é necessário fazer 

observações com uma grande gama de escalas espaciais e temporais.  

As observações de fenômenos ambientais por meio de sensoriamento remoto vêm 

sendo feita em larga escala como maneira mais efetiva e econômica de coletar os dados 

necessários para monitorar e modelar estes fenômenos. Seus produtos, apresentados nos 
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contextos local ou regional, permitem diagnósticos eficientes, propõem soluções de baixo 

custo e criam alternativas para os desafios enfrentados devido às mudanças aceleradas que se 

observa  território. 

Para Sausen (2013), os dados de sensoriamento remoto mostram-se extremamente 

úteis para estudos e levantamentos de recursos naturais, por diversas razões, dentre as quais 

destaca:  

 Sua resolução temporal, que permite a coleta de informações em diferentes 

épocas do ano e em anos distintos, o que facilita os estudos dinâmicos de uma 

região; 

 Sua resolução espectral, que permite a obtenção de informações sobre um 

alvo na natureza em distintas regiões do espectro, acrescentando assim uma 

infinidade de informações sobre o estado dele; 

 Sua resolução espacial, que possibilita a obtenção de informações em 

diferentes escalas, desde as regionais até locais, sendo este um grande recurso 

para estudos abrangendo desde escala continental, regional até local. 

 

Por definição, Jansen (2011) apresenta o sensoriamento remoto como arte ou ciência 

de se obter imagens à distância, de fenômenos físicos sobre a superfície terrestre, sem contato 

direto com os mesmos. Estas imagens são adquiridas através de aparelhos denominados 

sensores. Por sua vez, estes sensores ou câmaras são colocados a bordo de aeronaves ou de 

satélites de observação da Terra. Um sensor a bordo do satélite gera um produto de 

sensoriamento remoto denominado de imagem, ao passo que uma câmara aerofotográfica, a 

bordo de uma aeronave, gera um produto de sensoriamento remoto denominado de fotografia 

aérea. 

Um sensor é um dispositivo que detecta a energia eletromagnética emitida ou 

refletida proveniente de alvos específicos na superfície terrestre (solo, rochas, vegetação, 

água), operando em diferentes comprimentos de onda (faixas espectrais), convertendo-a para 

um sinal numérico. Tais sensores captam a radiação em uma determinada banda do espectro 

eletromagnético, armazenando a intensidade do valor recebido em uma célula de uma matriz 

(pixel-picture element), designada por um nível radiométrico registrado pelo sensor, variando 

de 0 a 255 para o Thematic Mapper – TM (NOVO, 1992; MATOS, 2008). 

 Sobre a interação entre a energia eletromagnética e a matéria, vale salientar que todo 

material (artificial ou natural) possuidor de uma temperatura acima de 0°K (-273°C) sobre a 

superfície terrestre, tende a apresentar propriedades físico-químicas distintas, as quais estão 
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constantemente emitindo, transmitindo e absorvendo radiação eletromagnética (REM). Essa 

radiação ou energia radiante tem como fonte natural principal o Sol. A faixa espectral  mais 

utilizada pelo sensoriamento remoto inclui os comprimentos de onda situados na faixa 

espectral de 0,3 m a 15  m, denominada de espectro ótico. O alcance desta faixa inclui as 

regiões de comprimento de onda do violeta, do visível e dos infravermelhos próximo, médio e 

termal (LILLESAND & KIEFER, 1994). 

Antes do advento dos satélites de sensoriamento remoto na década de 1970, o uso de 

fotografias aéreas era muito comum e até hoje estas fotografias são insubstituíveis para muitas 

aplicações, especialmente devido a precisão de suas observações, utilizadas principalmente 

em escalas locais. Contudo, nota-se que com o avanço tecnológico as imagens dos sensores a 

bordo de satélites estão se aproximando cada vez mais da qualidade das fotografias aéreas 

(RUDORFF, 2013).  

Existe hoje um grande número de satélites em órbita ao redor da Terra. Eles obtêm 

imagens com características distintas, que dependem tanto do satélite quanto do sensor, o que 

abriu novas perspectivas para análise ambiental. Para Ponzoni e Shimabukuro (2010), por meio da 

aplicação de imagens de satélite é possível explorar diferentes escalas de trabalho, as quais 

dependem da natureza dos estudos pretendidos.  

Do ponto de vista técnico-científico, as imagens de sensoriamento remoto vêm 

servindo de fontes de dados para estudos e levantamentos geológicos, ambientais, agrícolas, 

cartográficos, florestais, urbanos, oceanográficos, e vários outros. Acima de tudo, o uso de 

imagens de satélite, em conjunto com recursos disponíveis em outras áreas  (cartografia, 

levantamento e sistemas de informações geográficas) passou  a representar uma das únicas 

formas viáveis de monitoramento ambiental em escalas locais e globais, devido a rapidez, 

eficiência e periodicidade que as caracterizam. 

A tecnologia vem sendo constantemente aperfeiçoada e imagens de satélite tem sido 

amplamente disponibilizadas gratuitamente em rede mundial de computadores. Este vasto 

catálogo de imagens permite o monitoramento de grandes áreas em diversas escalas, 

fornecendo dados para o mapeamento da dinâmica da vegetação, ocupação e outras 

características do terreno.  

Em relação às diversas vantagens, pode-se dizer que, devido aos seus dados 

multiespectrais serem coletados de modo repetitivo, o sensoriamento remoto orbital oferece a 

oportunidade da análise dinâmica de vários fenômenos espaciais, em abordagens que variam 

de escalas locais a globais. Além disso, a natureza digital das imagens possibilita o emprego 

de algoritmos computacionais, como realce e classificação de padrões, facilitando assim o 
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mapeamento de grandes extensões de um modo rápido e objetivo, fazendo dessa tecnologia 

uma importante fonte de dados para o desenvolvimento, refinamento e calibração de modelos 

de dinâmica da paisagem. 

No que concerne aos estudos referentes ao processo de degradação/desertificação e 

os indicadores geoambientais, muitos se encontram baseados na utilização de produtos de 

sensores remotos para: análise da dinâmica do processo, estimar a extensão da área afetada, 

mostrar a dinâmica das classes de uso e ocupação do solo, detectar tendência do aumento da 

área degradada, mapeamento de biomassa da caatinga. 

Cita-se alguns estudos já realizados como exemplos que constataram os produtos 

orbitais como uma ferramenta poderosa em diagnósticos ambientais em áreas susceptíveis ao 

processo de desertificação: Braúna et. al. (2009) utilizaram técnicas de geoprocessamento e 

imagens do satélite CBERS para realizar  análise da degradação e desertificação no município 

de Tauá-CE, apontando as localidades mais atingidas pela degradação através da avaliação do 

índice de reflectância, indicando os índices de desertificação na região. Pereira et. al. (2009) 

analisaram o comportamento espectral da cobertura vegetal de uma área de caatinga após 

sucessivas estiagens, demonstrando redução das áreas cobertas por vegetação densa e semi-

densa, enquanto as áreas de Caatinga menos densa e de solo exposto cresceram. Silva et al. 

(2009) estudaram a análise dinâmica do processo de desertificação na região de Gilbués-PI 

utilizando imagens do TM/Landsat 5, objetivando avaliar o emprego de imagens do sensor 

Thematic Mapper (TM) do satélite Landsat-5 para estimar a extensão da área degradada pelo 

avanço do processo de desertificação. Carvalho (2007) avaliaram a desertificação no Sudoeste 

do Estado do Piauí-PI, concluindo  que as imagens Landsat foram eficientes para detectar uma 

tendência ao aumento de áreas degradadas. Costa et. al. (2001) mapearam a fitomassa da 

caatinga do núcleo de desertificação do Seridó através de técnicas de processamento digital de 

imagens, obtendo como resultado o diagnóstico da distribuição do estoque de biomassada da 

caatinga. Sá et al. (2013)  mapearam  a cobertura vegetal da porção semiárida da Paraíba por 

meio de imagens do sensor ETM+ da série Landsat 5 e 7, constatando que do ponto de vista 

da Cobertura vegetal, observa-se que a classe de sensibilidade à desertificação moderada tem 

maior expressão em área que as demais coberturas. Francisco (2013) fez uso de imagens 

Landsat para determinação de um modelo estimativo da degradação da paisagem e assim 

mapear a degradação das terras da bacia hidrográfica do rio Taperoá. Oliveira-Galvão (2001) 

identificou diferentes níveis de susceptibilidade ambiental à desertificação, na porção 

semiárida do nordeste brasileiro, estabelecendo que os produtos dos sensores remotos 

sintetizam o conjunto de dados relativos ao comportamento espectral dos alvos visados, 
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permitindo a avaliação, classificação e interpretação do estado da Desertificação nas regiões 

áridas e semiáridas.  
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CAPÍTULO III - PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

A proposta metodológica aqui desenvolvida teve como princípio norteador a 

caracterização espaço temporal do processo de desertificação e dos fatores envolvidos em seu 

desencadeamento na área em estudo, testando e identificando indicadores desse fenômeno, 

concebendo a paisagem como materialização dos processos socioeconômicos e entendendo o 

uso das geotecnologias como uma forma de melhorar o conhecimento sobre a desertificação, 

contribuindo para sua identificação e monitoramento. A Figura 4 apresenta o esquema dos 

procedimentos metodológicos aplicados para o desenvolvimento dessa pesquisa. 

 

 

Figura 4  – Fluxograma dos procedimentos metodológicos. 
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3.1. Caracterização da Área de Estudo 

 

A necessidade de estudos que levem em consideração a natureza sistêmica do meio 

ambiente em detrimento da visão setorizada motivou a escolha da Bacia Hidrográfica do Rio 

Taperoá (BHRT) como área de estudo, assim também como seus aspectos físicos e 

socioeconômicos, diante da possibilidade de integrar e avaliar os diversos componentes do 

processo de degradação/desertificação, sendo este o elemento balizador da pesquisa.  

A Bacia Hidrográfica do Rio Taperoá (BHRT) está localizada na porção central do 

Estado da Paraíba e pertence à Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba, localizando-se entre as 

coordenadas geográficas 6° 51' 31'' e 7° 34' 21'' de latitude sul e 36° 0' 55'' e 37° 13' 9'' de 

longitude oeste (Mapa 1). Drena uma área de 5.673,92 km² e seu perímetro é de 435,75 km. O 

rio Taperoá, principal rio da bacia, é de regime intermitente, nasce na Serra do Teixeira e 

desemboca no rio Paraíba (AESA, 2013). 

A BHRT tem alta relevância no contexto dos recursos hídricos do Estado da Paraíba. 

Além dos seus rios e riachos abastecerem 11 pequenos reservatórios distribuídos ao longo de 

toda a bacia, é a principal bacia de contribuição da margem esquerda e de todo o alto curso do 

Rio Paraíba, contribuindo para o abastecendo do principal açude da região, o Epitácio Pessoa, 

que abastece através das adutoras do Cariri e de Boqueirão oito municípios da mesorregião da 

Borborema e seis do Agreste Paraibano. Esses reservatórios são essenciais para o suprimento 

de oferta hídrica para a população da bacia, principalmente nos períodos de estiagem 

prolongada (ALMEIDA, 2012a) 

 
Mapa 1 – Mapa Localização da Bacia Hidrográfica  do Rio Taperoá. 
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Os principais usos de água nos açudes da BHRT são: a) abastecimento humano e 

animal; b) agricultura de vazante, que se desenvolve nas margens desses reservatórios, sempre 

que ocorre o rebaixamento do nível da água; c) fruticultura; d) piscicultura, especialmente a 

semi-intensiva; e) irrigação, situada nos aluviões formados nas margens dos  riachos (PERH 

PB, 2005). 

A BHRT engloba total ou parcialmente a área de 23 municípios, conferindo à mesma 

uma população de 182.722 habitantes, conforme o Censo Demográfico de 2010. Em virtude 

de sua estrutura geológica e da configuração do relevo, 17 desses municípios drenam suas 

águas de maneira parcial contribuindo também para outras bacias. Seis municípios possuem 

sistemas de drenagem desaguando totalmente para essa bacia, conforme a Tabela 2. 

(BARRETO ET AL., 2010). 

 

Tabela 2 – Localização regional dos municípios da Bacia do Rio Taperoá e sua participação. 

Município Microrregião Mesorregião 
Participação 

na Bacia 

Assunção (PB) Cariri Ocidental Borborema Parcial 

B. de Santa Rosa (PB) Cariri Ocidental Agreste Paraibano Parcial 

Boa Vista (PB) Campina Grande Agreste Paraibano Parcial 

Cabaceiras (PB) Cariri Oriental Borborema Parcial 

Cacimbas (PB) Serra do Teixeira Serra do Teixeira Parcial 

Desterro (PB) Serra do Teixeira Serra do Teixeira Total 

Gurjão (PB) Cariri Ocidental Borborema Total 

Juazeirinho (PB) Seridó Ocidental Borborema Parcial 

Junco do Seridó (PB) Seridó Ocidental Borborema Parcial 

Livramento (PB) Cariri Ocidental Borborema Total 

Olivedos (PB) Cariri Ocidental Agreste Paraibano Parcial 

Parari (PB) Curimataú Ocidental Borborema Total 

Pocinhos (PB) Curimataú Ocidental Agreste Paraibano Parcial 

Salgadinho (PB) Seridó Ocidental Paraibano Borborema Parcial 

Santo André (PB) Cariri Oriental Borborema Total 

São João do Cariri (PB) Cariri Oriental Borborema Parcial 

S. J. dos Cordeiros Cariri Ocidental Borborema Total 

Seridó (PB) Seridó Ocidental Paraibano Borborema Parcial 

Serra Branca (PB) Cariri Ocidental Borborema Parcial 

Soledade (PB) Curimataú Ocidental Agreste Paraibano Parcial 

Taperoá (PB) Cariri Ocidental Borborema Parcial 

Teixeira (PB) Serra do Teixeira Sertão Paraibano Parcial 

Tenório (PB) Seridó Oriental Paraibano Borborema Parcial 
Fonte: AESA - Agência Executiva de Gestão das Águas do Estado da Paraíba (2010) 
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Essa bacia está inserida, segundo o método de Koeppen (1948), na região semiárida 

quente, devido às médias pluviométricas baixas (< 400 mm/ano) e temperaturas médias 

mensais sempre superiores a 18°C. Nesta região observa-se que a maior concentração do total 

precipitado ocorre em um período aproximado de dois a quatro meses (janeiro à abril), 

correspondendo a 65% da pluviosidade anual. Quanto à temperatura, observa-se uma média 

anual de 24°C, com um máximo em novembro/dezembro (28°C) e um mínimo em 

julho/agosto (21°C) (SOUZA, 1999a). 

Em geral, apresenta baixa declividade, variando de relevo plano a suave ondulado 

(ALMEIDA, 2012b),  com altitudes que vão de 380 a 470 m, próximo à confluência do rio 

Taperoá com o Açude Epitácio Pessoa (Boqueirão), de 470 a 570 m, no centro da bacia, 

aumentando gradualmente em direção as suas extremidades, tanto no sentido norte/nordeste 

quanto oeste/sudoeste, chegando a valores superiores a 940 m (Figura 5). A depressão da 

drenagem voltada para sudeste facilita a penetração das massas atlânticas e à medida que se 

eleva o terreno, ocorre um gradiente adiabático uniforme, fazendo baixar a temperatura e 

aumentar a precipitação (FRANCISCO, 2012). 

 

 
Figura 5 – Mapa de relevo da BHRT a partir de imagens SRTM. 

Fonte: Brasil em relevo EMBRAPA (2012).  

Elaboração: Priscila Pereira. 

  

Quanto à pedologia, é bastante variada, apresentando vários tipos de solos, todos 

pouco espessos, cascalhentos ou pedregosos. Foi identificado por Souza (1999b) a 

predominância dos seguintes tipos de solos: o Bruno Não-Cálcico (Luvissolo Crômico), 
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associado ao Litólico Eutrófico (Neossolo Litólico), com importantes manchas de Solonetz 

Solodizado (Planossolo Nátrico), todos com alta pedregosidade (pavimento desértico).  

Já Almeida (2012c) identificou 8 unidades (sub-classes) de solos pertencentes as 

classes: Neossolos, Luvissolos, Planossolos, Cambissolos e Vertissolos, a maioria em 

associação, constatando uma área ocupada predominantemente  por Neossolos. O Neossolo 

Litólico está presente em 35,7% da bacia, seguido pelo grupo dos Luvissolos, com o 

Luvissolo Crômico respondendo por 26,8% da bacia, e em terceiro o Planossolo Nátrico 

ocupando 15,3% da bacia, conforme a Tabela 3. 

 

Tabela 3– Classes de solos e suas respectivas áreas na BHRT. 

CLASSES DE SOLOS ÁREA (km²) (%) 

Cambissolo húmico 98,80 1,7 

Luvissolo crômico 1555,14 26,5 

Luvissolo háplico 1,34 0,0 

Neossolo flúvico 201,15 3,4 

Neossolo regolítico 780,17 13,3 

Neossolo litólico 2090,88 35,7 

Planossolo nátrico 899,06 15,3 

Vertissolo hidromorfico 238,59 4,1 

ÁREA TOTAL 5865,13 100,0 

Fonte: Nadjacleia Vilar  Almeida (2012,p.93). 

 

A vegetação é praticamente uniforme, sendo a caatinga, tipo regional de savana 

estépica, a formação natural predominante, apresentando-se, às vezes, baixa e densa, outras 

vezes  baixa e esparsa (SOUZA, 1999b). As áreas desmatadas e utilizadas para a agricultura 

são em geral ocupadas pelas culturas de palma forrageira, agave, além de milho e feijão, 

representando uma pequena área da bacia. 

Apesar da sua importância hídrica, a bacia vem sendo foco de sérios problemas 

ambientais como desmatamento, poluição (visual, atmosférica, hídrica e do solo) e erosão. 

Acredita-se que a degradação da bacia hidrográfica do rio Taperoá está vinculada, 

principalmente, a ausência de tecnologias adequadas de exploração dos recursos naturais 

(ALMEIDA, 2012d). 

 

3.2. Fase de coleta de campo e reconhecimento da área de estudo 

 

Para caracterização da área de estudo foram realizados trabalhos de campo nos 

períodos seco e chuvoso em áreas com diferentes níveis de degradação e tipologia vegetal, 
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definidas em trabalhos anteriores ou de acordo com as necessidades do trabalho. O Mapa 2, 

representa a localização dos trinta pontos de controle coletados com aparelho GPS (Global 

Positioning System) nos trabalhos de campo, para caracterização da área de estudo. 

 

 
   Mapa 2- Localização dos pontos de controle coletados em trabalhos de campo. 

Fonte: INPE (2012), AESA (2010) e dados de campo. 

Elaboração: Priscila Pereira Sousa de Lima. 

 

Foram coletadas informações de áreas com níveis de degradação ambiental alta, 

média e baixa, caracterizando a tipologia da vegetação em quatro classes: caatinga arbórea 

arbustiva fechada, caatinga arbórea arbustiva aberta, caatinga arbustiva fechada e caatinga 

arbustiva aberta e solo exposto. As informações foram utilizadas como parâmetro indicador 

na análise dos resultados da caracterização da cobertura vegetal, visto que os dados gerados 

com uso das geotecnologias são apenas modelos da realidade. Tais representações, segundo 

Tricart (2006), necessitam de um confronto com a realidade para se obter resultados mais 

precisos.  

Os trabalhos de campo em estudos acerca da desertificação são indispensáveis, 

principalmente quando se usa imagens de satélite, uma vez que há a necessidade  da 

verificação do processo in loco, além da constatação do que realmente se apresenta como 

desertificação, ausência de vegetação ou área desmatada recentemente. 
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Também foi realizado um levantamento das informações disponíveis sobre a área de 

estudo e sobre o tema em questão (artigos publicados, relatórios técnicos, bases cartográficas, 

fotos aéreas, imagens de satélite, mapas topográficos, geológicos e pedológicos). 

Como base cartográfica inicial, foram utilizados dados disponibilizados pela AESA 

(2013): limites municipais, limite da bacia hidrográfica, drenagem principal e rede viária. 

Para caracterização da topografia foram utilizadas as imagens de radar (SB-24-Z-B e 

SB-24-Z-D) produzidas pela Missão Topográfica de Radar Transportado (SRTM – Shuttle 

Radar Topography Mission), capturadas em fevereiro de 2000 com resolução espacial de 90 

metros. 

 

3.3 Aquisição e Processamento dos Indicadores Socioeconômicos 

 

Existem problemas cruciais relacionados à adoção de metodologias de indicadores da 

desertificação. Muitas tentativas vêm sendo feitas, mas o consenso praticamente não existe. 

Como resultado, proliferam os "sistemas de indicadores", e os modelos explicativos se 

enfraquecem, não gerando instrumentos eficazes para enfrentar o problema (MATALLO 

JÚNIOR, 2001). 

Diante do grande número de indicadores propostos por diversos estudos, pretende-se 

utilizar alguns indicadores da desertificação nos âmbitos social, econômico, físico-ambiental e 

agropecuário, com base na literatura já existente, seguindo principalmente os indicadores e 

metodologia de aplicação propostos por Sampaio et al.(2003), com algumas adaptações. A 

justificativa da escolha dos indicadores para análise do processo de degradação/desertificação 

utilizados nesse estudo está balizada principalmente pela sua ligação com o desenvolvimento 

dos processos degradativos que se observam na região, pela disponibilidade de dados e, 

principalmente, pela relação dos mesmos com o fenômeno analisado.  

Para análise do processo de desertificação é imprescindível considerar, além de 

aspectos ambientais, os socioeconômicos, uma vez que esse tipo de degradação é 

eminentemente humano e não apenas natural. Além do mais, a análise deve ser multitemporal, 

já que não e possível identificá-lo em uma observação pontual no tempo.  

Nessa perspectiva, para o estudo do fenômeno da desertificação na BHRT, foram 

considerados indicadores agropecuários, sociais e econômicos, coletados a partir do Censo 

Agropecuário de três décadas, 1985, 1995/1996 e 2006 para os indicadores agropecuários, e a 

partir do Censo Demográfico também de três décadas, 1990, 2000 e 2010 para os indicadores 

sociais e econômicos, totalizando 19 indicadores, especificados a seguir: 
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Indicadores agropecuários 

 

 Número e área dos estabelecimentos agropecuários: Considera-se como estabelecimento 

agropecuário todo terreno de área contínua, independentemente do tamanho ou situação 

(urbana ou rural), formado de uma ou mais parcelas, subordinado a um único produtor, onde 

se processa uma exploração agropecuária, ou seja: o cultivo do solo com culturas permanentes 

e temporárias (CENSO, 2006); 

 Pessoal ocupado na agropecuária: o pessoal ocupado abrange todas as pessoas, com ou 

sem remuneração, que se encontravam executando serviços ligados às atividades do 

estabelecimento, exceto os que desempenhavam trabalhos por conta de empreiteiros (CENSO, 

2006); 

 Área colhida dos principais cultivos da lavoura temporária: Considerando apenas feijão 

e milho como tal, por serem mais expressivos na região e pela falta de informações de outros 

produtos no período analisado para todos os municípios inseridos na bacia; 

 Produção animal: Foi considerada apenas a produção de leite; 

 Carga animal: Calculada a partir da soma do efetivo de bovinos, caprinos e muares, 

dividido pela área do município; 

 Extração de carvão vegetal: A investigação sobre a extração vegetal referiu-se aos 

produtos obtidos de espécies vegetais não plantadas (nativas); 

 Pasto nativo: Constituído pelas áreas destinadas ao pastoreio do gado, sem terem sido 

formadas mediante o plantio, ainda que tenham recebido algum trato; 

 Pasto plantado: Abrange áreas destinadas ao pastoreio e formadas mediante plantio; 

 Valor da produção: Considerado o valor da produção da agropecuária. 

 

Indicadores Sociais 

 

 População total dos municípios; 

 Densidade demográfica; 

 Percentual da população rural; 

 Percentual de analfabetos: Taxa de analfabetismo de indivíduos com 15 anos ou mais; 

 IDH 
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Indicadores Econômicos  

 

 População Economicamente Ativa: Representa a população economicamente ativa,  as 

pessoas que durante todos os 12 meses anteriores à data do Censo ou parte deles, 

exerceram trabalho remunerado (CENSO,2010); 

 Renda per capta: Razão entre o somatório da renda familiar per capita de todos os 

domicílios e o número total de domicílios no município. A renda familiar per capita de 

cada domicílio é definida como a razão entre a soma da renda mensal de todos os 

indivíduos da família residentes no domicilio e o número dos mesmos (CENSO, 2010).  

 

A coleta de dados dos indicadores foi feita no banco de dados integrados do IBGE 

(SIDRA-Sistema IBGE de Recuperação Automática), no IPEA (Instituto de Pesquisas 

Econômicas Aplicadas), no PNUD (Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento) e 

no arquivo original dos Censos, quando os dados necessários não estavam disponibilizados 

em nenhuma das fontes supracitadas. Os dados foram armazenados em um Banco de Dados 

Espaciais para posterior espacialização. 

Para análise dos indicadores agropecuários, sociais e econômicos foram feitas 

algumas adaptações da metodologia proposta por Sampaio et al. (2003), e aplicada por 

Nascimento S. S. (2013), na bacia do Alto Paraíba. A principal adaptação feita na 

metodologia considerou que, ao contrário de usar a média regional para avaliar a situação dos 

indicadores, foi definida a situação de melhoria ou piora das condições em relação à década 

anterior. Outra alteração foi feita na forma de agregar as informações em sub-índices.  

A metodologia desenvolvida por Sampaio et al. (2003) parte do princípio de que é 

preciso separar a medida de susceptibilidade da medida de ocorrência da desertificação, isto é, 

deve-se separar desertificação real de desertificação potencial, onde primeiro é preciso 

determinar o índice de susceptibilidade e posteriormente o índice de ocorrência do fenômeno. 

Neste trabalho foi considerada a medida de ocorrência da desertificação, que é o foco do 

mesmo, e o que está sendo investigado, considerando os aspectos naturais relacionados com a 

dinâmica da cobertura vegetal. 

Considerando que na metodologia dos referidos autores, são utilizados dados 

socioeconômicos e a base de obtenção dos mesmos são as unidades político-administrativas, a 

menor unidade espacial adotada no trabalho foi o município. Portanto, todos os dados obtidos 

e gerados a partir dos indicadores, se referem necessariamente aos municípios. 
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Sublinha-se que na década de 1990 ocorreu a emancipação de alguns municípios, 

processo que teve  início  no Brasil na década de 1930, intensificando-se nas décadas de 1950 

e 1960 e foi restringido pelos governos militares entre 1970 e 1980. Dentro dos limites 

territoriais da BHRT, seis dos vinte e três municípios (Assunção, Boa Vista, Cacimbas, Parari, 

Santo André e Tenório) só foram emancipados em 1994, o que implicou em algumas 

restrições para análise de todos os indicadores para os referidos municípios, principalmente 

em relação aos indicadores agropecuários.    

Apenas para os indicadores sociais e econômicos foram encontrados dados 

disponibilizados pelo PNUD, o que motivou a busca dos dados para os outros indicadores 

junto ao IBGE. Porém, as informações disponibilizadas pelo IBGE, só são possíveis a nível 

Nacional, Estadual, Regional e Municipal, onde para os referidos dados seria necessária a 

consulta em nível de distrito, situação que se enquadravam os municípios antes de serem 

emancipados, ou seja, faziam parte de um munícipio sede.  

Com relação à agregação dos indicadores para análise temporal das condições de 

melhoria ou piora em relação à década anterior, a mesma foi feita de maneira independente 

para cada grupo de indicadores (agropecuários,  sociais e econômicos).  Posteriormente foi 

feita a correlação espacial com o resultado da análise dos indicadores físico-ambientais, 

quando foi possível fazer a integração dos indicadores. 

A análise de cada indicador foi realizada na perspectiva de que o processo de 

desertificação está relacionado com a forma e intensidade de uso dos recursos naturais, 

refletindo uma relação de causa e efeito com as atividades econômicas desenvolvidas em uma 

determinada área e sua situação socioeconômica, sendo estas muitas vezes não atingidas, 

particularmente devido a existência de políticas públicas implementadas no país, 

principalmente a partir da década de 1990. 

 Para agregação de todos os grupos de indicadores foram seguidos alguns critérios, 

estabelecidos após a análise do comportamento temporal dos indicadores nos municípios que 

integram a bacia. Para os indicadores sociais e econômicos foram consideradas as condições 

de baixo, médio e alto nível de causa e efeito com o processo de degradação/desertificação na 

Bacia. 

 A situação de baixo nível foi considerada quando ocorreu uma melhoria das 

condições sociais e econômicas e não houve uma piora em, no mínimo uma década, para 

algum indicador. A situação de médio nível foi considerada quando ocorreu a piora em, no 

mínimo uma década, e no mínimo em um dos indicadores. A situação de alto nível foi 
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considerada caso houvesse a piora em duas décadas, no mínimo em um dos indicadores, caso 

este que não ocorreu. 

Para o grupo de indicadores agropecuários foi necessário estabelecer critérios mais 

específicos, visto que o comportamento dos mesmos não ocorreu de forma homogênea, sendo 

necessário observar as particularidades das atividades econômicas predominantes em cada 

município e quais indicadores influenciaram diretamente e indiretamente no processo de 

degradação/desertificação. Foram considerados como diretos: área colhida, valor da produção, 

pessoal ocupado, carga animal e produção animal; e como indiretos: o número e a área de 

estabelecimentos, extrativismo vegetal/carvão vegetal, pasto nativo e pasto plantado.  

Essa classificação foi considerada após a observação de que a melhoria ou piora de 

um indicador estava relacionada com a situação de outro (os) indicador (es), como por 

exemplo: a produção de leite, que melhorou em municípios onde também aumentou a carga 

animal. Também foi considerado como critério na classificação em diretos e indiretos os 

indicadores agropecuários diretamente relacionados com a produção agropecuária. Cabe 

ressaltar que o extrativismo vegeta/carvão vegetal só foi considerado como indireto por este 

ser subestimado, tendo em vista que a produção de carvão vegetal só é contabilizada pelo 

Censo Agropecuário se for proveniente de espécies não nativas, como discute-se mais adiante 

na evolução dos indicadores agropecuários. 

Para os indicadores agropecuários foram consideradas as condições de aumento da 

intensidade do uso do solo, diminuição da intensidade do uso solo e sem informação 

(municípios emancipados após 1994), que não foram analisados do ponto de vista das 

atividades agropecuárias devido à falta de dados para as décadas de 1985 e 1996. 

A situação de aumento da intensidade de uso foi considerada, quando mais de um 

indicador direto melhoraram nas duas décadas ou na última década. A situação de diminuição 

da intensidade de uso foi considerada, quando um ou mais de um indicador direto 

piorou/pioraram nas duas décadas ou na última década, e não melhorou nenhum outro 

indicador direto.  

Após a classificação foram gerados mapas para cada grupo de indicadores e o mapa 

síntese dos indicadores socioeconômicos, onde foi dado peso maior aos indicadores 

agropecuários, devido os indicadores sociais e econômicos estarem influenciados pelas  

políticas públicas adotadas na região.  

Para o mapa síntese foram consideradas as condições de diminuição e aumento da 

intensidade de uso do solo. A diminuição da intensidade de uso do solo foi considerada 

quando os indicadores sociais e econômicos foram de baixa relação de causa e efeito com o 
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processo de degradação/desertificação e a condição agropecuária indicou uma diminuição na 

intensidade de uso do solo. O aumento da intensidade de uso foi considerado quando os 

indicadores sociais ou econômicos foram de média relação de causa e efeito com o processo 

de desertificação e os indicadores agropecuários indicaram um aumento na intensidade de uso 

do solo.  

 

3.4. Geração e Processamento dos Indicadores Físico-ambientais. 

 

Os indicadores físico-ambientais foram trabalhados tendo em vista a caracterização 

do meio físico da área em estudo.  Foram considerados: a distribuição da precipitação na 

bacia, a tipologia da vegetação e a topografia. 

 

3.4.1. Caracterização da distribuição espacial e da variabilidade da precipitação na 

BHRT 

 

O clima terrestre é uma importante variável do sistema natural. É um dos elementos 

naturais com capacidade de influenciar a vida no planeta, a distribuição espacial das florestas 

úmidas, tropicais, temperadas e áreas desérticas, além de contribuir na organização do espaço 

geográfico.  A temática da desertificação tem chamado cada vez mais atenção, existindo uma 

relação de causa e efeito com o clima e as ações antrópicas, embora esta ainda não tenha sido 

completamente decifrada pelos pesquisadores. 

No Brasil, a área considerada susceptível à desertificação está em grande parte 

concentrada em zonas secas da Região Nordeste, caracterizadas por um clima semiárido, onde 

existe uma grande variação na distribuição da precipitação, tanto espacial quanto temporal. 

Sua climatologia é bastante complexa, e está localizada na Zona Intertropical, onde os 

sistemas meteorológicos que atuam sobre essa área são a Zona de Convergência Intertropical 

(ZCIT), as Perturbações Ondulatórias nos Alísios (POA) ou Linhas de Instabilidade (LI), os 

Vórtices Ciclônicos de Altos Níveis (VCAN) e as Frentes Frias (FF) ou Sistemas Frontais 

(SF), possuindo uma grande variabilidade na distribuição espacial e temporal na precipitação 

(BERNARDO & MOLION, 2004). 

O Nordeste Brasileiro está inserido entre as áreas mais vulneráveis do mundo às 

adversidades climáticas, com alterações hidrológicas provocadas pelas incertezas presentes. 

As frequentes secas e as crises nos estoques de águas dos reservatórios provam essa assertiva. 
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Torna-se, então, altamente relevante os estudos dos impactos dessas prospectivas tendências 

climáticas.  

Nesta perspectiva, Ab'Sáber (1980, p.579) aponta o estudo das características das 

precipitações como fundamental para o entendimento dos fluxos biogênicos e hidrológicos 

dos sertões e para a compreensão das condicionantes agroclimáticas regionais. 

Gomes (1980) avalia a importância de todos os fatores climáticos para caracterizar o 

clima de uma determinada região, considerando a intensidade e o ritmo das precipitações, 

assim como as altas temperaturas como influenciadores na evolução da paisagem do 

semiárido. 

O ciclo hidrológico nessa área está fortemente relacionado com suas características 

ambientais, assim como também a distingue de outras regiões, influenciando no 

comportamento da vegetação nativa e na formação de corpos d’água, que atuam direta e 

indiretamente na resistência da região a impactos ambientais causados pelas irregularidades 

climáticas. 

Motivados por estes aspectos, e com o objetivo de relacionar a distribuição espacial 

das precipitações na área de estudo com o comportamento da vegetação, assim como na 

análise da degradação/desertificação na região, foi realizada uma análise preliminar dos 

padrões espaciais da distribuição e da variabilidade da precipitação na bacia.  

Para caracterização dos padrões de distribuição espacial da precipitação foram 

utilizados dados de dezesseis postos pluviométricos, distribuídos dentro da área e nas 

proximidades incluindo os postos pluviométricos de Barra de Santa Rosa, Boqueirão/Açude 

Boqueirão, Cabaceiras, Campina Grande/EMBRAPA, Desterro, Juazeirinho, Olivedos, 

Passagem, Pocinhos, Serra Branca, São João do Cariri, São José dos Cordeiros, Sumé, 

Taperoá e Tenório. A série estudada possui dezoito anos (1994 -2012), os dados foram  

disponibilizados pela AESA (2013). 

Foram coletados os totais anuais e em seguida calculada a média anual das 

precipitações para cada posto no intervalo em estudo, os quais foram utilizados como 

amostras para interpolação dos dados e posterior espacialização. A interpolação envolve a 

criação de estruturas de dados e a definição de superfícies de ajuste com o objetivo de se obter 

uma representação contínua do fenômeno a partir das amostras. Essas estruturas são definidas 

de forma a possibilitar uma manipulação conveniente e eficiente dos modelos pelos 

algoritmos de análise contidos no SIG (FELGUEIRAS & CÂMARA, 2001). 

O interpolador utilizado foi o inverso do quadrado da distância (Inverse Distance 

Weighted, IDW), método onde os dados pontuais são ponderados durante a interpolação, de 
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tal forma que a influência de um determinado dado pontual em relação a outro diminui com a 

distância. Normalmente, este método de geração de superfícies se comporta como um 

interpolador exato e é gerado de forma bastante rápida quando menos de 500 pontos estão 

envolvidos. É amplamente utilizado em diversos estudos para interpolação espacial de 

parâmetros em áreas de pesquisa como ciência do solo, ecologia, engenharia florestal, 

hidrologia e meteorologia. 

A variabilidade mensal e interanual das precipitações foram calculadas a partir da 

normal climatológica com dados mensais e anuais, as quais representam médias de, no 

mínimo, trinta anos de dados, e foram obtidas através da publicação SUDENE - Dados 

Pluviométricos do Nordeste - Série Pluviometria 5, Recife, 1990, disponibilizada pela AESA 

(2013). 

Para gerar a variabilidade mensal foram utilizadas apenas as médias mensais, e para 

a interanual, foram utilizados os desvios normalizados com base na normal climatológica de 

cada posto de coleta e na série de dados de 1994-2012. Em seguida os desvios normalizados 

foram comparados ao índice SPI (Standardized Precipitation Index), desenvolvido por 

McKee et al. (1993). Esse índice baseia-se na precipitação padronizada que corresponde ao 

desvio de precipitação em relação à média para um período de tempo específico, dividido pelo 

desvio padrão do período a que diz respeito essa média. 

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (2014), 

matematicamente o SPI corresponde à probabilidade cumulativa de um determinado 

acontecimento de precipitação ocorrer numa estação. O resultado computacional da 

precipitação padronizada é linearmente proporcional ao déficit de precipitação e permite 

especificar a probabilidade, a porcentagem da média e o déficit de precipitação acumulada. 

Baseado em uma série longa de precipitação, é possível dizer qual é a probabilidade 

da precipitação ser inferior ou igual à certa quantidade: valores baixos de probabilidade 

indicam uma situação de seca; valores elevados de probabilidade indicam uma situação de 

chuva. 

 

3.4.2 Processamento Digital de Imagem 

 

As imagens multiespectrais utilizadas foram do satélite Landsat 5 TM (Thematic 

Mapper), bandas 1 (0,45 – 0,52 μm), 2 (0,53 – 0,61 μm), 3 (0,63 – 0,69 μm), 4 (0,76 – 0,90 

μm), 5 (1,55 – 1,75 μm) e 7 (2,08 – 2,35 μm) com resolução espacial de 30 metros, datadas de 

09/05/1987 e 22/04/2010, todas da órbita/ponto 215/65. Os Mapas 3 e 4 apresentam as 
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composições coloridas 3R4G5B das imagens utilizadas. Esse procedimento foi realizado com 

o objetivo de facilitar a identificação de alvos empregados na classificação. 

 

 
Mapa 3 – Mapa da composição colorida 3R4G5B da imagem de satélite Landsat 5 

utilizada, datada de 09/05/1987. Fonte: INPE (2013); AESA (2010). Elaboração: 

Priscila Pereira. 

 
Mapa 4- Composição colorida 3R4G5B da imagem de satélite Landsat 5 utilizada, datada de 

22/04/2010. Fonte: INPE (2013); AESA (2010). Elaboração: Priscila Pereira. 
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As imagens de satélite utilizadas no mapeamento da tipologia da vegetação foram do 

período chuvoso, uma vez que no período seco a vegetação de caatinga perde massa foliar, 

proporcionando maior reflectância dos solos, o que poderia confundir a identificação dos 

alvos. Existe grande dificuldade de se obter imagens do período chuvoso, sobretudo pela 

quantidade de nuvens na área estudada, em decorrência de fatores geográficos e ambientais, o 

que dificultou a análise em algumas imagens. 

Em estudos sobre desertificação deve-se considerar tanto a variável espaço como a 

variável tempo, devido às mudanças naturais do clima e da vegetação, pois uma análise feita 

no período seco terá resultados diferenciados do período chuvoso, além da necessária 

observação do processo em uma escala de tempo maior, como anos ou décadas, para precisar 

o que realmente se apresenta como desertificação. Para produção do mapa da tipologia da 

cobertura vegetal, foi feita interpretação das imagens de satélite, classificação  não 

supervisionada,  e verificação in loco com  GPS, com o objetivo  de corrigir os possíveis erros 

de identificação dos alvos existentes, o que foi de significativa importância para geração  dos 

produtos finais. 

O processamento das imagens foi realizado no software ERDAS Imagine 9.1 em sua 

ferramenta Model Maker, onde foram executados: correção geométrica, correção 

radiométrica, e a classificação não supervisionada. A manipulação das imagens geradas na 

classificação e dos dados vetoriais utilizados como base cartográfica, assim como os 

procedimentos de edição, sobreposição, álgebra e confecção dos mapas temáticos foram 

realizados no software ArcGIS 10.1 Desktop Student Trial. 

 

3.4.2.1 Correção Geométrica 

 

Conforme D'Alge (2001a), a primeira razão para a realização de uma correção 

geométrica é a existência de distorções sistemáticas introduzidas durante a aquisição das 

imagens. Portanto, a correção geométrica trata, prioritariamente, da remoção dos erros 

sistemáticos presentes nas imagens. Outro aspecto importante são os estudos multi-temporais 

tão comuns na área de Sensoriamento Remoto. Eles requerem que uma imagem seja 

registrada com a outra para que se possa interpretar a resposta de ambas em uma certa posição 

no espaço. 

http://www.ufrgs.br/engcart/PDASR/referencias.html#8
http://www.ufrgs.br/engcart/PDASR/sr.html
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Alguns fatores afetam a geometria da imagem, entre eles está a rotação da Terra 

(skew), ou seja, o movimento relativo entre a Terra e o satélite (D'ALGE, 2001b). Outro efeito 

importante são as chamadas distorções panorâmicas, que afetam, principalmente, os sensores 

que trabalham com um campo de visada amplo. A curvatura da Terra também gera um efeito 

análogo ao anterior. Na verdade, ela acentua o efeito da distorção panorâmica, fazendo com 

que haja uma compressão de dados maiores nas bordas da imagem. Outro efeito que se 

origina por questões de movimento relativo é o chamado arrastamento da imagem durante 

uma varredura.  

Somam-se a esses efeitos, aqueles oriundos de variações de efemérides do satélite 

(posição e velocidade) e a de atitude da plataforma como: Row - que afeta a varredura no 

sentido longitudinal; Pitch - que provoca distorções transversais no processo de varredura; 

Yaw- que provoca distorções semelhantes a um leque na disposição das linhas na imagem. 

Em Sensoriamento Remoto, muitas vezes a análise comparativa de imagens multi-

temporais ou a combinação entre imagens de diferentes sensores sobre uma mesma área, ou 

ainda a justaposição, se fazem necessárias. Nestes casos, é preciso assegurar que os pixels das 

imagens a serem trabalhadas sejam referentes às mesmas áreas no terreno. Mesmo 

considerando um único sensor, a bordo de um mesmo satélite, dificilmente essa coincidência 

nos pixels ocorrerá, devido as distorções não sistemáticas causadas pelos movimentos do 

satélite. Portanto, antes de se combinar/comparar duas imagens de uma mesma área, é 

necessário que ambas estejam perfeitamente registradas entre si.  

A retificação ou correção geométrica da imagem é o processo que permite que a 

imagem assuma propriedades cartográficas de um sistema de projeção e suas respectivas 

coordenadas.  É uma transformação entre coordenadas dos pixels (linhas, colunas) para um 

sistema geográfico (E, N) ou (ϕ,λ). Esta transformação é também denominada 

georeferrenciamento da imagem. 

Conforme Silva (2001), existem duas maneiras de registrar imagens: o modo 

automático e o modo manual. O modo automático baseia-se na análise da similaridade ou 

dissimilaridade entre duas imagens, que é calculada com base no deslocamento relativo 

existente entre as mesmas. O registro manual se baseia na identificação de pontos de 

controle no terreno, sendo indicado para os casos em que uma grande precisão não é 

necessária. Neste caso, porém, ao invés de registrar as coordenadas em pixel/linha de uma 

imagem às coordenadas geográficas de um mapa, vão-se registrar duas coordenadas tipo 

pixel/linha entre si. O uso de transformações polinomiais do 1º e 2º graus é bastante comum 

no registro de imagens. O modo de registro utilizado neste trabalho foi o automático, com 

http://www.ufrgs.br/engcart/PDASR/referencias.html#8
http://www.ufrgs.br/engcart/PDASR/referencias.html#30
http://www.ufrgs.br/engcart/PDASR/geor.html#10
http://www.ufrgs.br/engcart/PDASR/geor.html#10
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base na Imagem Global Land Cover (2010) datada de 12/11/2000. O sistema de referência 

utilizado foi o WGS-84 (World Geodetic System) e o sistema de coordenadas foi o UTM 

(Universal Transversa de Mercator). Em seguida fez-se o recorte da área de estudo a partir do 

arquivo em formato shape fornecido pela AESA (2013) do contorno da BHRT. 

 

3.4.2.2 Calibração  Radiométrica 

 

A calibração radiométrica de imagens de satélite é feita com a intenção de minimizar 

os efeitos atmosféricos na radiância de uma cena, visto que a atmosfera, por causa dos 

fenômenos de espalhamento, absorção e refração da energia eletromagnética, afeta a radiância 

refletida pela superfície que é captada pelo sensor. Dependendo da aplicação, nem sempre é 

necessário fazer a calibração radiométrica, mas para estudos de monitoramento da superfície 

terrestre ao longo do tempo, esse pré-processamento é imprescindível para deixar os dados 

multitemporais na mesma escala radiométrica (Song et al., 2001). A calibração radiométrica 

também é necessária para o cálculo de índices de vegetação computados a partir de duas ou 

mais bandas espectrais, visto que as bandas são afetadas diferentemente pelo espalhamento 

atmosférico (MATHER, 1999). 

Para Chander et al (2009a), a calibração é um pré-requisito para a obtenção de dados 

de alta qualidade. A efetivação da calibração radiométrica é o cômputo da radiância espectral 

de cada banda, em que o número digital (ND) de cada pixel da imagem é convertido em 

radiância espectral. Essas radiâncias representam a energia solar refletida em cada pixel, por 

unidade de área, de tempo, de ângulo sólido e de comprimento de onda.  

Abaixo é descrita a fórmula utilizada para a conversão do número digital (ND) em 

radiância monocromática, de acordo com Markham e Barker (1987): 

(1) 

 

Onde: DN é Número digital de cada pixel, Lmáxe Lmínsão constantes de calibração de um 

determinado sensor, DNmáxe DNmínsão os valores máximos e mínimos que o ND pode alcançar 

e Lλé a Radiância espectral monocromática (W/m².sr.μm). 

Como as imagens utilizadas foram do TM/Landsat-5, tem-se o DNmín= 0 e o DNmáx= 

255, já que sua resolução radiométrica é de oito bits. Portanto a radiância foi calculada pela 

seguinte equação: 
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(2) 

 

3.4.2.3 Cálculo da Reflectância 

 

Os valores digitais brutos (números digitais) das imagens Landsat TM são 

comumente utilizados para classificar estatisticamente tipos de cobertura, criar mosaicos 

digitais de várias imagens e detectar mudanças em imagens sucessivas de uma mesma área. 

Os ND são usados apenas por conveniência no processamento dos dados, pois eles não 

representam quantitativamente valores físicos reais (reflectância, radiância) (PEREIRA et al. 

,1996a). 

Os valores físicos comumente derivados dos números digitais são: a radiância, já 

tratada no item anterior e a reflectância. A reflectância é que possibilita um melhor 

monitoramento do comportamento de uma determinada cobertura, uma vez que mudanças na 

sua resposta espectral estariam relacionadas somente às mudanças nas propriedades 

estruturais/espectrais da cobertura e não às mudanças no ângulo de iluminação solar ou 

variações dos sensores (PEREIRA et al. , 1996b). 

De acordo com Moreira (2000), empregam-se mais comumente valores de 

reflectância, devido as dificuldades em interpretar e obter os resultados das medidas 

calibradas com valores de voltagem de saída, número digital e radiância. A reflectância é o 

passo inicial para a determinação de índices de vegetação, a exemplo do NDVI, SAVI e 

SARVI. 

A partir da reflectância também pode ser determinado o albedo de superfície. O 

conhecimento do albedo é necessário para a determinação do saldo de radiação, que por sua 

vez exerce um papel fundamental nos processos de troca de calor e massa na baixa troposfera, 

uma vez que se constitui no principal responsável pelo aquecimento do solo, do ar e, 

principalmente, pela evapotranspiração da vegetação nativa e das culturas. Assim, o albedo 

torna-se muito importante em estudos de mudanças climáticas, desertificação, queimadas e 

meio ambiente em geral (SILVA et al. , 2005). 

Diante dos pressupostos, pode-se perceber a importância e a utilidade de se 

determinar os valores de reflectância de imagens de satélite. Na prática, os valores de 

reflectância podem ser entendidos como a base para executar inúmeras aplicações do 

sensoriamento remoto e foi computada a partir da equação: 
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(3) 

 

Onde: Lλ é a radiância espectral de cada banda, calculada no item anteriormente, Eλ é a 

irradiância solar espectral de cada banda no topo da atmosfera 12 μm(Wm  ) de acordo com 

os dados de Chander et al. (2009b), conforme a Tabela 4 , Z é o ângulo zenital solar (que pode 

ser obtido no próprio catálogo de imagens do INPE), 
rd  é o quadrado da razão entre a 

distância média Terra-Sol (ro) e a distância Terra-Sol (r) em dado dia do ano (DSA), que de 

acordo com Iqbal (1983) apud Silva (2013a), é dado por:  

 

)365/2.cos(033,01 DSAdr 
   (4) 

 

Onde: DSA representa o dia sequencial do ano (Dia Juniano) e o argumento da função cos 

está em radianos. O valor médio anual de 
rd  é igual a 1,00 e o mesmo varia de 0,97 a 1,03, 

aproximadamente. Quando a área de estudo é pequena, ou mesmo a declividade nula, o 

cosseno do ângulo de incidência da radiação solar é simplesmente obtido a partir do ângulo de 

elevação do Sol - E, que se encontra no cabeçalho da imagem Landsat (SILVA, 2013b). O 

cálculo do Cos Z é dado pela equação (5): 

cos cos( ) ( )
2

z E sen E


  
   (5) 

 

Tabela 4 – Descrição das bandas do Mapeador Temático (TM) do Landsat 5, com os 

correspondentes intervalos de comprimento de onda, coeficientes de calibração (radiância 

mínima – a e máxima – b para o período (b¹ antes de maio/2003, b² maio/2003 a abril/2007, 

b³ após abril 2007) e irradiâncias espectrais no topo da atmosfera (Chander et al., 2009c). 

Bandas 

Compriment

o de onda 

(μm) 

Coeficientes de calibração 

)μmsr(Wm 112   

Irradiância 

Espectral no 

TOA – Eλ,b 
)μm(Wm 12   

a b¹ b² b³  

1 (azul) 0,452 – 0,518 -1,52 152,10 193,0 169,0 1983 

2 (verde) 0,528 – 0,609 -2,84 296,81 365,0 333,0 1796 

3 (vermelho) 0,626 – 0,693 -1,17 204,30 264,0 264,0 1536 

4 (IV-próximo) 0,776 – 0,904 -1,51 206,20 221,0 221,0 1031 
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5 (IV-médio) 1,567 – 1,784 -0,37 27,19 30,2 30,2 220,0 

6 (IV-termal) 10,45 – 12,42 1,2378 15,303 15,30 15,303 - 

7 (IV-médio) 2,097 – 2,349 -0,15 14,38 16,5 16,0 83,44 

Fonte: Silva (2013). 

 

3.4.2.4 Classificação da Tipologia Vegetal 

 

Segundo Soares Filho (1998), para estudar a dinâmica da paisagem é necessário 

mapear os padrões de uso e cobertura da terra, para com isso avaliar como cada elemento da 

paisagem se relaciona com o outro espacialmente e temporalmente. Segundo Altmann et al. 

(2009), o mapeamento do uso e cobertura das terras, retrata as atividades humanas que podem 

significar pressão e impacto sobre os elementos naturais. As classes de uso e cobertura são 

identificadas, espacializadas, caracterizadas e quantificadas. A vegetação é um elemento 

sensível às condições e tendências da paisagem, reagindo de forma distinta e rápida às 

variações. Seu estudo permite conhecer as condições naturais do território e as influências 

humanas recebidas.  

O acompanhamento da vegetação em diferentes épocas indica a mudança, sua 

direção e a velocidade ao longo do tempo, permitindo construir cenários atuais e até 

reconstruir cenários passados. Trata-se de uma forma de encontrar soluções relativas à 

conservação de ecossistemas naturais ou à recuperação da cobertura vegetal (SANTOS, 

2004). 

Uma prática muita utilizada em estudos de monitoramento de uso e ocupação do solo 

é a classificação de imagens de satélite através de processamento digital de imagens em 

ambiente SIG, constituindo um dos mais importantes campos do sensoriamento remoto. 

A classificação de imagens de satélite é o processo de atribuir aos pixels uma 

determinada classe temática. Usualmente, cada pixel é tratado como uma unidade individual, 

composta por valores em várias bandas espectrais e pela comparação de um pixel a outros 

pixels de identidade conhecida. É possível agrupar aqueles cujas reflectâncias espectrais são 

semelhantes em classes mais ou menos homogêneas. Estas classes formam regiões sobre um 

mapa ou uma imagem, de forma que, após a classificação, a imagem digital é apresentada 

como um mosaico de parcelas uniformes, em que cada uma é identificada por uma cor ou 

símbolo, sendo a imagem classificada definida a partir da análise da imagem numérica, de 

forma que aqueles que têm valores espectrais semelhantes são agrupados em classes 

espectrais similares (SANTOS; PELUZIO; SAITO, 2010). 
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Existem dois tipos de classificação de imagem: supervisionada e não supervisionada. 

Na classificação não supervisionada o operador não determina as amostras para as classes 

temáticas que serão representadas no processo de classificação, apenas a quantidade de 

classes. A classificação supervisionada pode ser definida como o processo de usar amostras 

de identidades conhecidas pelo operador.  

O tipo de classificação que apresentou melhores resultados neste trabalho foi a não 

supervisionada, diante da extensão da área de estudo e por possibilitar uma melhor 

identificação das classes de vegetação. Esse tipo de classificação examina os dados e os 

divide em agrupamentos espectrais naturais predominantes presentes na imagem através de 

uma variedade de algoritmos. Entretanto, é necessário que o analista identifique esses 

agrupamentos, através de conhecimento prévio da região e trabalhos de campo, o que 

possibilitou a identificação de sete classes em cada imagem: corpos hídricos, nuvem, solo 

exposto, caatinga arbórea arbustiva fechada, caatinga arbórea arbustiva aberta, caatinga 

arbustiva fechada e caatinga arbustiva aberta.   

 

3.5. Detecção de Mudanças na Paisagem 

 

Com o objetivo de detectar as mudanças ocorridas na paisagem entre os anos de 

1987 e 2010, as classes referentes à tipologia da vegetação e ao solo exposto foram analisadas 

separadamente, observando como ocorreu a evolução de cada classe no intervalo de tempo 

analisado, considerando as condições de preservação, recuperação e degradação, conforme 

observada as alterações de cada  tipologia da vegetação e do solo exposto. 

A situação de não alteração foi considerada, ora como preservação, ora como 

permanência do estado degradativo da vegetação, e a situação de alteração, ora como 

recuperação da vegetação, ora também como permanência do estado degradativo da 

vegetação. Esta observação foi realizada através da comparação das imagens classificadas de 

1987 e 2010, sob o ponto de vista do processo de sucessão ecológica da caatinga.   

Para a tipologia arbórea arbustiva fechada, foram consideradas as situações de  

preservação, recuperação e degradação. Como critério foi estabelecido que a situação de 

preservação fosse considerada quando não houvesse mudança na tipologia arbórea arbustiva 

fechada para qualquer outra tipologia vegetal. Quando ocorreu a mudança da vegetação de 

qualquer outra tipologia para arbórea arbustiva fechada, considerada como a mais preservada, 

foi considerada como recuperação. A situação inversa foi considerada como degradação, ou 

seja, a mudança da tipologia arbórea arbustiva fechada para qualquer outra. 
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Na caatinga arbórea arbustiva aberta, assim como na caatinga arbórea arbustiva 

fechada, a não alteração foi considerada como preservação. A condição de alteração foi 

considerada como recuperação da vegetação quando observada a mudança da tipologia 

arbustiva aberta ou fechada para tipologia arbórea arbustiva aberta, o que indica um processo 

de recuperação. A degradação foi considerada quando ocorreu a mudança da tipologia arbórea 

arbustiva aberta para as tipologias arbustiva aberta e fechada e para a classe solo exposto. 

Quanto à caatinga arbustiva fechada, foram consideradas áreas sem alteração como 

permanência de um processo de sucessão ecológica que ainda não atingiu a tipologia arbórea 

arbustiva, mas também não ocorreu mudança de tipologia que pudesse configurar degradação. 

As alterações foram consideradas como recuperação, quando se observou a mudança do que 

era solo exposto e caatinga arbustiva aberta para tipologia arbustiva fechada. 

Na caatinga arbustiva aberta foram consideradas sem alteração as áreas onde não 

ocorreu nenhum tipo de recuperação, isto é, mudança de tipologia. As alterações foram 

consideradas como mudança para a tipologia arbustiva fechada, e mudança da classe solo 

exposto para caatinga arbustiva aberta, estas indicando recuperação da caatinga. 

 

3.6. Mapeamento dos Níveis de Desertificação 

 

Para o mapeamento dos níveis de desertificação, foram consideradas as condições de 

Baixo, Médio e Alto Nível.  A base de dados para esse procedimento foi a detecção de 

mudança observada na paisagem em cada tipologia da vegetação e do solo exposto, visto que 

a desertificação é configurada através de análise espaço-temporal de processos naturais e 

antrópicos observados na vegetação, que imprimem a intensidade de uso do solo. 

Produtos raster distintos foram gerados para representar cada tipologia da vegetação,  

servindo de base para agregação das classes seguindo alguns critérios de classificação para 

cada nível de desertificação. 

Para o Baixo Nível de desertificação foram consideradas as seguintes situações: 

quando a caatinga arbórea-arbustiva fechada e aberta permaneceram nas duas imagens, e 

quando  essa tipologia passou a ocorrer  no ano de 2010, onde antes ocorria outra tipologia de 

vegetação ou mesmo solo exposto.  

Para o Médio Nível de desertificação foram consideradas as seguintes situações: 

caatinga arbustiva fechada que permaneceu sem alteração nos anos de 1987 e 2010; caatinga 

arbustiva aberta que passou a ser fechada em 2010 e o solo exposto que passou a ser caatinga 

arbustiva aberta em 2010. 
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Para o Alto Nível desertificação foram consideradas as seguintes situações: solo 

exposto que permaneceu sem alteração nos anos de 1987 e 2010, o que passou a ser solo 

exposto em 2010 e a caatinga arbustiva aberta que permaneceu sem alteração em 1987 e 

2010, ou seja, não havendo mudança de tipologia. 

Para agregação das classes foi utilizada a sobreposição das feições, que foram 

transformadas do formado matricial para vetorial, e aplicadas operações de intercessão e 

união, que, por conseguinte, geraram novas feições, conforme critérios estabelecidos, já 

discutidos anteriormente nesse tópico. 

 

3.7. Análise da Correlação espacial dos indicadores e dos níveis de desertificação 

 

O mapa de desertificação e o mapa de cada grupo de indicadores (agropecuário, 

social e econômico) foram analisados separadamente, observando a correlação espacial dos 

mesmos e qual a relação de causa e efeito com a intensidade dos níveis do processo de 

desertificação na área. Essa correlação foi empregada na tentativa de promover uma análise 

integrada do fenômeno da desertificação observada na área, avaliando a ocorrência ou não da 

influência de atividades humanas que se encontram diretamente relacionadas com o processo 

de degradação da terra, e se a população é afetada pelo mesmo. 
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CAPÍTULO IV- RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

4.1. Análise dos Indicadores Socioeconômicos 

 

A análise dos indicadores socioeconômicos foi feita de forma independente entre eles 

e entre os indicadores físico-ambientais, avaliando a situação de melhora ou piora em relação 

ao período anterior. Apesar de analisados separadamente, os grupos de indicadores acabam 

por se comunicar, pois o conjunto analisado se propõe a avaliar a situação socioeconômica de 

modo geral dos municípios inseridos na BHRT. Como grupos de indicadores 

socioeconômicos, foram considerados: os sociais, os econômicos e os agropecuários, estes 

últimos por englobar as principais atividades econômicas na área, ou seja, a pecuária, de 

modo mais expressivo, e a agricultura.  

 

4.1.1 Indicadores Sociais 

 

A análise da evolução dos indicadores sociais indica um processo de significativas 

mudanças no quadro social em todos os municípios inseridos na BHRT no período analisado. 

As três décadas foram tomadas como parâmetro da história recente da população na área em 

estudo, em aspectos populacionais e da qualidade de vida.  

O Gráfico 1 representa a evolução da população total dos municípios que integram a 

bacia, a partir da qual se verifica uma diminuição da população total entre os anos de 1990 e 

2000, que era de 192,42 mil e passou e ser de 166,41 mil habitantes.  A população volta a 

crescer na segunda década analisada, atingindo 188,77 mil habitantes, com exceção dos 

municípios de Cacimbas, Livramento, Parari, Santo André, São João do Cariri e São José dos 

Cordeiros, os quais tiveram sua população total diminuída entre os anos de 2000 e 2010. 

Cabe destacar que a evolução da população total da BHRT também se relaciona com 

os resultados da evolução de sua densidade demográfica, esta não abordada diretamente por 

entender-se o relacionamento direto com a população total, o que resultaria em redundância 

na discussão. 
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Gráfico 1 – Evolução da População Total nos municípios da BHRT. 

Fonte: Base de dados do  SIDRA, Censo demográfico 1990, 2000 e 2010. 

 

A diminuição da população entre as décadas de 1990 e 2000 pode estar relacionada 

ao processo migratório da população mais carente em busca de melhores condições de vida 

nas grandes cidades, que se verifica não só nas cidades do estado da Paraíba, mas em todo 

nordeste, ocorrendo de modo geral na dinâmica populacional brasileira entre os anos de 1970, 

1980 e 1990. 

O fenômeno migratório da Região Nordeste sempre esteve relacionado com as 

condições sociais locais, geralmente levando o emigrante a deixar seu local de origem por 

falta de condições dignas de vida, principalmente em anos de seca. Por vezes essa dinâmica 

ocorre no âmbito estadual, mas também ocorre no regional, principalmente em direção à 

Região Sudeste. Porém, nos últimos anos, o movimento tradicional de migração tem se 

reduzido ou até se invertido, de volta para a região Nordeste. Segundo a publicação "Nova 

geoeconomia do emprego no Brasil: um balanço de 15 anos nos estados da federação", 

coordenada pelo economista Marcio Pochmann, da Universidade de Campinas  (Unicamp), os 

estados do Ceará, Paraíba, Sergipe e Rio Grande do Norte receberam mais migrantes entre 

1999 e 2004 do que enviaram para outras regiões. O estado da Paraíba, segundo a mesma 

pesquisa, inverteu o padrão migratório do saldo negativo de 61 mil pessoas para o saldo 

positivo de 45 mil.  

Esse quadro também está relacionado com o grau de crescimento econômico 

observado na região Sudeste ocorrido no passado, não verificado na atualidade, devido a uma 

série de fatores, como as estruturas do mercado de trabalho, por exemplo. Outro importante 

fator foram as Políticas Públicas adotadas na Região Nordeste a partir da década de 1990, 

fazendo com que muitas pessoas, antes necessitadas da ajuda de parentes migrantes, 
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deixassem de depender, exclusivamente, desta para sobreviver. Esse fato também foi 

importante para influenciar no retorno de muitas pessoas para a Região Nordeste. 

Também é de se notar que na década de 1990 a população era predominantemente 

rural, quando mais da metade da população em toda a BHRT estava na zona rural, como se 

pode verificar no Gráfico 2, e de modo mais específico na Tabela 5. Após esse período, 

observa-se uma diminuição da população rural e um aumento da população urbana, 

caracterizando um processo de migração expressivamente interno.  

 

 
Gráfico 2 – Evolução da Média do Percentual da População rural nos 

municípios da BHRT. Fonte: Base de dados do SIDRA, Censo demográfico 

1990, 2000 e 2010. 

  

 

Outro fator a ser considerado é a diminuição proporcional, para a maioria dos 

municípios, desse processo migratório na segunda década analisada. Em 1990, 66,37% da 

população total da BHRT  localizava-se na zona rural, passando para 53,29% em 2000. De 

acordo com esses dados, percebe-se uma diminuição de 13,08 %.  Já na segunda década 

analisada a população rural passou a representar 45,38% da população total, expressando 

apenas uma diminuição de 7,91%, conforme a Tabela 5. 

 

Tabela 5– Características populacinais dos municipios que integram a Bacia 

Hidrográfica do Rio Taperoá. 

Município 
Área 

(Km²) 

População total 
% da população 

rural  

1991 2000 2010 1991 2000 2010 

Assunção 126,4 2.470 2.960 3.522 65,22 27,64 19,19 

B. de Santa Rosa 775,66 17.020 13.127 14.157 65,43 48,31 43,80 

Boa Vista 476,54 4.403 4.983 6.227 58,16 57,20 48,48 

Cabaceiras 452,92 6.180 4.290 5.035 67,75 58,97 55,97 
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Cacimbas 126,54 6.087 6.979 6.814 100 78,52 75,92 

Desterro 179,39 12.771 7.701 7.991 76,7 46,06 38,82 

Gurjão 343,2 6.072 2.789 3.159 67,47 39,62 32,64 

Juazeirinho 467,53 17.341 14.873 16.776 56,58 48,57 45,61 

Junco do Seridó 170,42 5.768 5.968 6.643 50,61 41,71 34,23 

Livramento 260,22 7.029 7.605 7.164 66,21 57,12 47,63 

Olivedos 317,92 3.392 3.194 3.627 64,71 57,42 47,56 

Parari 128,48 2.013 1.437 1.256 90,36 76,41 44,35 

Pocinhos 628,08 14.502 14.880 17.032 54,84 49,21 43,53 

Salgadinho 184,24 2.710 2.823 3.508 86,24 82,11 65,71 

Santo André 225,17 3.060 2.800 2.638 84,97 81,40 67,21 

São João do Cariri 653,6 7.537 4.703 4.344 70,59 57,56 45,97 

S. J. dos Cordeiros 417,75 6.180 4.136 3.985 78,12 68,40 58,77 

Seridó 276,47 7.870 9.106 10.230 69,85 61,99 55,06 

Serra Branca 686,92 13.595 12.275 12.973 43,74 35,24 35,11 

Soledade 560,04 11.175 12.061 13.739 38,24 29,85 25,53 

Taperoá 662,91 15.197 13.299 14.936 47,98 40,34 40,15 

Teixeira 160,9 17.552 11.953 14.153 60,93 33,51 31,95 

Tenório 105,27 2.505 2.473 2.813 61,68 48,40 40,53 

Fonte: Base de dados do SIDRA, Censo demográfico 1990, 2000 e 2010 

 

Através da Tabela 6 verifica-se seis municípios com população predominante rural 

nas duas décadas analisadas, com mais de 55%  da população total  (Salgadinho, Santo André, 

Cabaceiras, Cacimbas, São José dos Coordeiros e Seridó). Em comtrapartida, os municipios 

de Assunção, Gurjão, Junco do Seridó, Serra Branca, Soledade e Teixeira passaram a ter 

população rural menor que 35% entre 2000 e 2010.  Os demais municípios ficaram com 

aproximadamente 45% de sua população na  zona rural. 

Quanto à escolaridade, verifica-se uma redução de 20,48% no percentual de 

analfabetos com idade de 15 anos ou mais, dentre os municípios. No ano de 1990 o percentual 

de analfabetos era de 44,9%, reduzindo-se para 31,97% no ano de 2000, e caindo para 24,43 

% em 2010 (Gráfico 3 e Tabela 6). 

A taxa de analfabetismo é considerada por Matallo Júnior (2001) apud Sampaio et al. 

(2003), um importante indicador de cunho social,  que pode expressar uma situação de 

degradação ambiental , que pode conduzir  o ciclo de desertificação.  De acordo com o 

mesmo autor, o aumento do percentual de analfabetos só ocorreria em condições de extrema 

decadência econômica e política. 
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Gráfico 3 – Evolução da média percentual de analfabetos com 15 anos ou 

mais, nos municípios da BHRT.  

Fonte: PNUD (2013). 

 

Vale salientar que o objetivo da pesquisa não foi avaliar a qualidade da educação, o 

que não deixa de ser um fato considerável, visto a grande diferença na qualidade da educação 

entras as metrópoles e as menores cidades, como é o caso dos municípios inseridos na área de 

estudo. Por vezes, as diferenças se encontram tanto na qualidade do ensino quanto nas 

condições do espaço físico e de acesso, principalmente na zona rural.  

Sublinha-se a necessidade da integração da educação ambiental contextualizada 

juntamente com a educação formal no ambiente semiárido, para disseminação do 

conhecimento sobre a ocorrência, causas e consequências da degradação/desertificação na 

região, sendo a educação ambiental componente essencial para angariar o apoio e a 

participação da população (FEITOSA, 2011). 

A educação ambiental deve envolver o processo de conscientização, através do qual 

o sujeito entra em contato com a realidade que o cerca com os impactos ambientais 

decorrentes de ações humanas, seja como cidadão ou como profissional, levando-o ao 

conhecimento de aspectos socioambientais, econômicos, culturais e sobre a dinâmica 

funcional dos ecossistemas da caatinga (ABÍLIO, 2011). Não obstante, as iniciativas 

empreendidas no contexto do semiárido para encontrar alternativas viáveis ao 

desenvolvimento social, humano e ambiental devem conter mecanismos que além de 

preservar, proporcionem renda para a população. 

Sobre o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), um dos principais indicadores 

compostos por contemplar dados de renda, educação e saúde, manteve-se em ascensão nas 

duas décadas analisadas em todos os municípios. Em 1990, a média do IDH nos municípios 

era de 0,35, saindo de um nível muito baixo e passando para 0,45 em 2000; e chegando a 0,59 

em 2010, nível considerado médio, conforme mostra o Gráfico 4. O IDH varia entre 0 
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(nenhum desenvolvimento humano) e 1 (desenvolvimento humano total), revelando que 

quanto maior a proximidade de 1, mais desenvolvido é o local. 

 

 

Gráfico 4  - Evolução da média do IDH nos municípios inseridos total ou 

parcialmente na BHRT. Fonte:PNUD (2013), IPEA (2013). 

 

O IDH é um índice para medir a qualidade de vida dos países, criado pelo Programa 

das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD). Até 1990, o desenvolvimento de um 

país era medido especialmente pelo Produto Interno Bruto (PIB), ou seja, a soma de tudo o 

que produziu em um ano. O IDH nasceu da necessidade de se criar um índice específico que 

avaliasse, além da renda, o bem-estar humano. 

Apesar do aumento nos últimos anos, o IDH médio dos municípios da BHRT ainda 

está abaixo da média estadual, que  foi de 0,66 em 2010, e também abaixo da média regional 

de 0,68 (PNUD, 2010). De acordo com o Relatório de Desenvolvimento Humano de 2013, o 

IDH médio do Brasil foi de 0,73, colocando-o na posição 85° do ranking mundial, 

considerado alto, mas ainda abaixo do nível dos países desenvolvidos, que apresentam um 

IDH considerado muito alto, estando acima de 0,80. Dados divulgados recentemente pela 

PNUD (2013) apontam que a Paraíba figura entre os cinco últimos estados brasileiros, 

ocupando a 23ª posição no ranking geral. De 223 municípios, o estado possui apenas cinco 

que apresentaram um nível considerado alto de desenvolvimento: João Pessoa (0,76), 

Cabedelo (0,75), Campina Grande (0,72), Várzea (0,71) e Patos (0,70). 

Dos municípios inseridos na bacia, os que obtiveram maiores IDH em 2010 foram: 

Boa Vista (0,649), Serra Branca (0,628) e Gurjão (0,625), já os municípios com os menores 

IDH foram: Cacimbas (0,523), Seridó (0,555) e Barra de Santa Rosa (0,562), conforme 

mostra a Tabela 6. 
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Tabela 6– Evolução da taxa de analfabetos e do IDH dos municípios da Bacia 

Hidrográfica do Rio Taperoá. 

Município 
% de analfabetos IDH  

1991 2000 2010 1991 2000 2010 

Assunção (PB) 45,82 30,52 26,26 0,247 0,406 0,609 

B. de Santa Rosa (PB) 58,44 42,27 37,21 0,337 0,382 0,562 

Boa Vista (PB) 34,11 21,69 16,01 0,357 0,498 0,649 

Cabaceiras (PB) 29,48 19,70 18,04 0,456 0,470 0,611 

Cacimbas (PB) 65,62 51,87 36,11 0,168 0,312 0,523 

Desterro (PB) 50,21 36,61 25,49 0,317 0,385 0,580 

Gurjão (PB) 40,22 27,37 21,02 0,419 0,484 0,625 

Juazeirinho (PB) 46,57 33,55 26,01 0,353 0,409 0,567 

Junco do Seridó (PB) 43,81 31,95 21,71 0,412 0,432 0,617 

Livramento (PB) 41,47 29,83 23,13 0,345 0,392 0,566 

Olivedos (PB) 43,09 31,46 19,37 0,390 0,441 0,603 

Parari (PB) 40,58 24,07 20,85 0,247 0,441 0,584 

Pocinhos (PB) 51,16 34,12 25,15 0,395 0,426 0,591 

Salgadinho (PB) 59,27 41,49 33,02 0,298 0,395 0,563 

Santo André (PB) 41,26 29,47 27,15 0,319 0,449 0,600 

São João do Cariri (PB) 33,71 24,20 18,73 0,425 0,463 0,622 

S. J. dos Cordeiros  44,34 30,54 22,64 0,390 0,393 0,556 

Seridó (PB) 46,39 34,72 22,86 0,333 0,361 0,555 

Serra Branca (PB) 35,97 26,70 19,85 0,448 0,476 0,628 

Soledade (PB) 40,55 27,49 20,08 0,441 0,442 0,616 

Taperoá (PB) 45,79 34,25 28,22 0,380 0,416 0,578 

Teixeira (PB) 42,72 32,52 23,97 0,367 0,427 0,605 

Tenório (PB) 52,35 39,01 29,09 0,231 0,386 0,581 
Fonte: PNUD (2013), IPEA (2013). 

 

Para Márcio Pochmann (2011a), em grande medida o melhor desempenho nos 

indicadores de mobilidade social nos últimos anos, encontra-se fortemente associado ao 

conjunto de transformações na economia e nas políticas públicas. De um lado, a recuperação 

do ritmo de crescimento econômico desde 2004, estimulado pelos investimentos e pela 

ampliação do mercado interno de consumo e sustentado pela elevação da renda das famílias. 

De outro lado, a ampliação da renda das famílias, sobretudo daquelas situadas na base da 

pirâmide social, por decorrência do papel ativo das políticas públicas. 

Ao se utilizar parâmetros relativamente homogêneos de medida da mobilidade social 

nacional, o mesmo autor constata que o Brasil está entre os países com as mais altas taxas de 

mudanças sociais, partindo do pressuposto básico de que o grau de mudança social tende a 

refletir, em geral, transformações mais amplas na economia (renda, ocupação, entre outras) e 

nas políticas públicas (educação, garantia de renda, entre outras). 
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Dentre as políticas públicas no Nordeste que mais promoveram mobilidade 

econômica e social, pode-se destacar o Bolsa Família. De acordo com o Ministério do 

Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS), o Bolsa Família integra o Plano Brasil 

Sem Miséria, que tem como foco o enfrentamento da pobreza, visando garantir o acesso de 

todas as famílias pobres, não apenas a uma renda complementar, mas a direitos sociais nas 

áreas de educação, saúde e assistência social. 

Lançado em 2003, o programa completou dez anos em 2013 como o principal 

programa de seguridade social do país. De acordo com os dados do governo federal, o Bolsa 

Família contempla 13,8 milhões de famílias, beneficiando cerca de 50 milhões de pessoas, e 

já tirou 36 milhões de brasileiros da pobreza extrema (MACEDO, 2013). 

De acordo com dados do IPEA (2013), no primeiro ano de implantação, em 2004, a 

soma do número de benefícios do Bolsa Família nos municípios da BHRT era de 18,06 mil 

benefícios, passando para 30,73 mil no ano de 2012, conforme mostra o Gráfico 5.  No estado 

da Paraíba, o número de benefícios passou de 273,13 mil em 2004 para 506,23 mil em 2012, 

conforme o  Gráfico 6 . O número de beneficios na BHRT representa 6,07% dos benefícios  

na Paraíba. 

 

 
Gráfico 5 – Evolução do Número total de beneficios Bolsa Família na BHRT entre os anos de 

2004 e 2012. Fonte: IPEA(2013) 

 

18.063 

21.226 

25.492 
24.797 24.318 24.327 

25.597 

29.094 
30.734 

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

N
º 

d
e 

b
en

ef
íc

io
s 

d
o
 P

ro
g
ra

m
a
 B

o
ls

a
 

F
a
m

íl
ia

 n
a
 B

H
R

T
 

 



89 

 

 

Gráfico 6 – Evolução do Número total de beneficios Bolsa Família no Estado da Paraíba entre 

os anos de 2004 e 2012. Fonte: IPEA(2013) 

 

Nos últimos dez anos, o país vem passando por uma transformação profunda, 

resultado da reiterada opção democrática dos brasileiros por um projeto que coloca a política 

social  no centro da estratégia de desenvolvimento. Um projeto que busca por crescimento, 

distribuição de renda e inclusão social (CAMPELLO, 2013), 

Como síntese na análise de todos os grupos de indicadores sociais, buscou-se 

também espacializar a evolução dos mesmos (Mapa 5), onde foi atribuído para todos os 

municípios da Bacia o nível de baixa vulnerabilidade à deterioração, que conduza ao ciclo de 

degradação /desertificação e que os imapactos ambietais decorrentes desse processo não 

refletem na mobilidade social da população local, visto que para todos os municipios da Bacia 

Hidrográfica do Rio Taperoá verifica-se o crescimento da população total, a diminuição da 

população rural, diminuição da taxa de analfabetismo e a elevação do IDH. Portanto, pode-se 

concluir que a evolução dos indicadores sociais foi significativamente positiva, porém,  como 

na maioria das cidades do Nordeste, necessitam de melhoria.  
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Mapa 5- Mapa de vulnerabilidade social ao processo de desertificação na BHRT. 

Fonte: PNUD(2013); IPEA(2013). 

 

4.1.2 Indicadores Econômicos 

 

A evolução dos indicadores econômicos seguiu a mesma tendência dos indicadores 

sociais, e estão diretamente relacionados. Com os indicadores econômicos buscou-se analisar 

especificadamente como ocorreu a evolução da população economicamente ativa (PEA) e da 

renda per capita, apesar desse indicador fazer parte do IDH, pois é um indicador composto, 

como já foi pontuado. 

No período entre 1991 e 2010, o número total de pessoas economicamente ativas em 

todos os municípios da bacia aumentou 37,42%. Em 1991 a PEA era de 57,03 mil pessoas, 

passando para 66,67 mil em 2000, e subindo para 78,39 mil pessoas em 2010 (Gráfico 7), 

representando 42,90% da população total dos municípios da bacia, que em 2010 era de 182,72 

mil pessoas, como foi mostrado no Gráfico 1. 
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Gráfico 7 – Evolução da população total econonomicamente ativa (PEA) da BHRT.  

Fonte: PNUD 2013; IPEA (2013). 

 

A tendência positiva  do número de pessoas economicamente ativas só não ocorreu 

em quatro  municípios. Em  Olivedos e São José dos Cordeiros o número diminuiu em todo  

período analisado (1991, 2000, 2010);  já em Parari e Santo André e Assunção a diminuição 

só foi observada  entre os anos de 2000 e 2010, conforme mostra a Tabela 7. Vale ressaltar 

que para estes municípios não existem dados referentes ao ano de 1991, pois só foram 

emancipados em 1994. 

 

Tabela 7– Evolução da População Economicamente Ativa e da Renda per capita nos 

municipios da BHRT. 

Município 

População 

Economicamente Ativa 
Renda per capta (R$) 

1991 2000 2010 1991 2000 2010 

Assunção (PB) 
 

1.082 1.553 84,7 178,82 336,67 

B. de Santa Rosa (PB) 5.940 5.179 5.615 88,15 135,71 233,51 

Boa Vista (PB) 
 

1.766 2.809 166,13 243,81 314,11 

Cabaceiras (PB) 1.814 1.625 2.121 133,54 187,65 283,93 

Cacimbas (PB) 
 

3.186 2.684 54,80 78,85 181,17 

Desterro (PB) 4.175 2.739 3.322 87,80 134,83 247,16 

Gurjão (PB) 2.088 1.066 1.626 113,09 189,83 288,53 

Juazeirinho (PB) 5.129 5.253 7.950 93,65 150,21 255,68 

Junco do Seridó (PB) 2.033 2.488 2.624 90,50 148,18 280,15 

Livramento (PB) 2.048 2.996 3.326 71,04 115,09 207,73 

Olivedos (PB) 1.292 1.258 994 94,83 192,94 217,32 

Parari (PB) 
 

633 555 72,16 175,59 300,27 

Pocinhos (PB) 4.350 5.545 7.269 108,62 149,25 253,75 

Salgadinho (PB) 689 1.290 1.375 52,10 124,99 217,39 

Santo André (PB) 
 

1.542 1.513 89,56 234,05 273,72 
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São João do Cariri (PB) 2.193 1.726 1.874 134,92 207,67 373,55 

S. J. dos Cordeiros  2.114 1.851 1.794 70,52 150,04 233,71 

Seridó (PB) 2.591 3.940 4.366 70,68 110,79 214,38 

Serra Branca (PB) 4.945 4.766 5.769 134,72 225,87 330,05 

Soledade (PB) 3.997 5.169 5.890 130,73 203,44 330,05 

Taperoá (PB) 5.160 5.568 6.320 84,38 139,37 267,88 

Teixeira (PB) 6.478 5.097 5.929 103,25 166,58 271,44 

Tenório (PB) 
 

911 1.112 85,91 146,94 269,63 

Fonte: PNUD 2013; IPEA(2013). 

 

Quanto a renda per capita, percebe-se uma tendência de aumento  em todo o período 

analisado. No ano de 1991 a renda per capita média para os municípios da Bacia era de R$ 

96,34 reais, passando para R$ 164,80 reais em 2000 e subindo para R$ 268,77 reais em 2010  

( Gráfico 8 ), uma diferença de R$ 172,44 reais  em 20 anos , o que representa um aumento de 

179,01%. A renda per capita média dos municípios da Bacia ainda está abaixo da média 

estadual em 2010, que era de R$ 474,94 reais, e muito abaixo da média nacional no mesmo 

ano, que era de R$ 783,87 reais. 

 

 

Gráfico 8 – Evolução da Renda per capita total dos municípios  da BHRT.  

Fonte: PNUD 2013; IPEA(2013). 

 

De acordo com Pochmann (2011b), uma das principais características da expansão 

da renda per capita é sua combinação com a queda na desigualdade pessoal da renda. Para o 

mesmo autor, ocorre uma relação direta entre o aumento da renda per capita e a queda da 

desigualdade social, da taxa de desemprego, da pobreza, aumento do salário mínimo e dos 

anos de escolaridade. Assim como se verificou nos indicadores sociais, o crescimento da 

renda per capita também está associado ao conjunto de transformações na economia e nas 

R$ 96,33 

R$ 164,80 

R$ 268,77 

0,000

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

1991 2000 2010

R
en

d
a
 p

er
 c

a
p

ta
 (

R
$
) 



93 

 

políticas públicas. De um lado, a recuperação do ritmo de crescimento econômico desde 2004 

se deu estimulado pelos investimentos e pela ampliação do mercado interno de consumo, 

sustentado pela elevação da renda das famílias.  

Sobre a associação do aumento da renda das famílias mais pobres com o programa 

Bolsa Família, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) apud Macedo (2013) 

divulgou um estudo mostrando que, além de garantir renda às famílias pobres, o Bolsa 

Família também estimula a economia do país, por meio do consumo gerado por essa camada 

da população. Segundo o estudo, cada R$ 1,00 real investido no programa de transferência de 

renda, provoca aumento de R$ 1,78  reais no Produto Interno Bruto (PIB). 

Em síntese, percebe-se que ocorreu na Bacia, assim como em todo o país, o 

abandono significativo da condição de alta vulnerabilidade social por parte da população mais 

pobre. No entanto, o Brasil continua um dos países mais desiguais do planeta, apesar das 

tendências positivas nos últimos anos. O ideal seria que o crescimento econômico eliminasse 

as desigualdades ou que pelo menos as reduzisse.  

Contudo, como afirma Soares (2011), a evidência empírica não respalda 

necessariamente a ideia de que o crescimento econômico reduza as desigualdades, mas 

apontam para a necessidade de aprofundar as políticas públicas para a melhoria da 

distribuição de renda. 

Por fim, buscou-se espacializar a evolução dos indicadores econômicos, onde foi 

atribuído o nível de média vulnerabilidade econômica para quatro munícipios e de baixa 

vulnerabilidade para os demais, conforme mostra o Mapa 6. O nível de vulnerabilidade 

econômica aplicado levou em consideração as implicações econômicas que porventura 

afetaria/afetam a população local devido aos impactos decorrentes do processo de 

degradação/desertificação.  
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Mapa 6 - Mapa de vulnerabilidade econômica ao processo de desertificação na BHRT. 

Fonte: PNUD(2013); IPEA(2013). 

 

Os municípios de baixa vulnerabilidade foram assim considerados por não ter 

ocorrido piora em nenhum dos dois indicadores analisados, enquanto os municípios 

considerados de média vulnerabilidade apresentou uma diminuição no número de pessoas 

economicamente ativas nos dois períodos analisados ou na última década. 

 

4.1.3. Indicadores Agropecuários 

 

Para análise do grupo de indicadores agropecuários foi necessário, em princípio, 

verificar qual a relação entre os mesmos, identificando os indicadores diretos e indiretos das 

condições agropecuárias na BHRT, tendo em vista o estudo do processo evolutivo desses 

indicadores.  

Alguns indicadores foram analisados em conjuntos isolados, para depois agrupá-los 

em níveis de intensidade do uso do solo, conforme a melhora ou piora das condições 

agropecuárias. Para tanto, inicialmente foram feitas análises na escala municipal, e em 

seguida para toda a BHRT. A seguir é apresentado o comportamento de cada indicador para a 

BHRT, no período estudado (1985,1995/1996,2006). 
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O número e área total de estabelecimentos foram utilizados para identificar o 

comportamento, de modo preliminar, da estrutura fundiária, pois se admite, de modo 

imperativo, a necessidade de mais informações acerca desse elemento para traçar um perfil 

mais elaborado. Não obstante, para fins dessa pesquisa buscou-se, somente, saber se o número 

e/ou a área dos estabelecimentos havia diminuído ou aumentado.  

No caso do número de estabelecimentos agropecuários, percebe-se um declínio entre 

os anos de 1985 e 1995, passando de 18,92 mil estabelecimentos para 14,87 mil, conforme a 

mostra o Gráfico 9. A diferença na primeira década (1985-1995) foi de 4,04 mil 

estabelecimentos, o que representa uma queda de 27,16%. Já no segundo período, ocorreu um 

pequeno aumento do número de estabelecimentos, subindo para 16,73 mil, o que implica em 

1,85 mil estabelecimentos a mais no ano de 2006, representando um aumento de 12,45%. É 

interessante observar que, mesmo com o aumento do número de estabelecimentos no último 

período, o total não alcançou o mesmo patamar de 1985. Sendo assim, em todo período 

analisado se configurou uma redução do número de estabelecimentos. 

 

 

Gráfico 9 – Número Total de Estabelecimentos Agropecuários nos 

municípios inseridos total ou parcialmente na BHRT.  

Fonte: Censo Agropecuário de 1985, 1995/1996 e 2006. 
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também a redução na área total dos estabelecimentos nos municípios, como mostra o Gráfico 

10. Em 1985, somavam 789,18 mil hectares, reduzindo para 680,24 mil hectares em 

1995/1996, o que representa uma diminuição de 108,93 mil hectares, o que implica na 

redução de 16% da área total. Para o período de 1995/1996 a 2006, a diminuição é menos 

acentuada, passando para 613,27 mil hectares, reduzindo apenas 66,97 mil hectares, ou seja, 

10,9%. 
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Gráfico 10 – Área Total dos Estabelecimentos Agropecuários nos municípios 

inseridos total ou parcialmente na BHRT.  

Fonte: Censo Agropecuário de 1985, 1995/1996 e 2006. 

 

De acordo com os dados dos três últimos Censos Agropecuários, a redução do 

número de estabelecimentos e da área ocupada pelos estabelecimentos também ocorreu 

sistematicamente em todo o Nordeste. Na Paraíba, em 1985 existiam 203,3 mil unidades, 

reduzindo para 146,5 mil unidades em 1995/1996. Em 2006 o número de unidades teve um 

leve aumento, passando para 167,3 mil unidades. Quanto à área ocupada pelos 

estabelecimentos, esta reduziu de 4,87 milhões de hectares para 4,1 milhões de hectares em 

1995/1996, caindo para 3,78 milhões de hectares em 2006.  

Para Souza (2010), a redução do número e da área dos estabelecimentos está 

fortemente relacionada com séculos de repartição das propriedades por herança entre os 

familiares, elevando a pressão sobre o meio, já que passou a ocorrer a diminuição do tempo 

de pousio das terras, o que acarretou numa maior intensificação do uso dos solos e da 

vegetação nativa. Além disso, o grande número de pequenas propriedades resultante desse 

processo, também tornou mais difícil a sua sustentabilidade, devido a diminuição de terras 

passíveis de serem cultivadas e de serem utilizadas para pasto pelo gado. 

Segundo os três últimos Censos Agropecuários (1985/1995-1996/2006), embora os 

menores estabelecimentos (com menos de 100 hectares) representem mais de 90% do total 

dos estabelecimentos existentes, eles ocupam menos de 40% das terras agrícolas. Enquanto 

isto, os estabelecimentos com mais de 100 hectares, embora representem menos de 6% do 

total dos estabelecimentos existentes, apropriam-se de mais de 60% das terras. Sobre esta 

característica, Souza (2010) aponta a limitação de espaço que há em grande parte das 

propriedades, fato que neutraliza a possibilidade de uso das tecnologias até agora 

desenvolvidas pelos órgãos governamentais, que por sua vez, acaba tornando um elevado 
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percentual dos proprietários de terras nessa região fortemente dependentes dos recursos 

naturais ainda existentes, sendo estes submetidos a uma pressão cada vez mais intensa. 

Quanto à produção das lavouras, considerando o milho e o feijão dentre os principais 

produtos produzidos no estado, tomou-se como base na análise da produção na lavoura 

temporária a soma da produção de tais produtos, visto que, para a maioria dos outros produtos 

não existiam dados para todos os municípios no período analisado.  A justificativa de levar 

em consideração apenas a lavoura temporária, está no fato da mesma ser predominante na 

BHRT. 

Observa-se um forte declínio na área dos estabelecimentos com lavouras, assim 

como da área colhida da lavoura temporária para os produtos milho e feijão no período de 

1985 a 1995/1996, caindo de 142,11 mil hectares para 75,5 mil hectares, uma redução de 

88,20%. Entre os anos de 1995/1996 e 2006 o declínio foi menos acentuado, caindo para 

73,33 mil hectares, o que implica na redução de 2,79%, como ilustra o Gráfico 11. 

 

 
Gráfico 11 – Área colhida na lavoura temporária para os produtos milho e 

feijão nos municípios da BHRT.  

Fonte: Censo Agropecuário de 1985, 1995/1996 e 2006. 
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hectares, entretanto percebe-se que a redução em relação a 1985 foi significativa.  

A retração das lavouras tradicionais pode ser atribuída também à diminuição do 

número de pessoas ocupadas na agricultura e ao incentivo da caprinocultura, que desempenha 

um papel fundamental nessa dinâmica. Considerando os dois últimos períodos 

intercensitários, a redução do pessoal ocupado em estabelecimentos agrícolas nos municípios 
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da bacia, foi mais acentuada entre 1985 e 1996/1996 (-40,23%) do que no último decênio (-

1,45%). Segundo os dados mostrados no Gráfico 12,  73,4 mil pessoas estavam alocadas no 

setor agropecuário em 1985, reduzindo em 1995/1996 para 48,72 mil pessoas e em 2010, caiu 

para 48,02 mil pessoas. Cabe salientar que, ao contrário do número de pessoas ocupadas na 

agropecuária, a população economicamente ativa cresceu de modo geral em todo o período, o 

que significa a alocação de pessoas em outros setores. 

 

 
Gráfico 12 – Evolução do Pessoal Ocupado na Agropecuária nos municípios 

pertencentes a BHRT. Fonte: Censo Agropecuário de 1985, 1995/1996 e 2006. 

 

O padrão do comportamento deste indicador segue sem alteração, nos âmbitos  

nacional e regional, com exceção do estadual, que teve um pequeno aumento em 2006, 

conforme dados da Tabela 8 . 

 

Tabela 8– Pessoal ocupado em estabelecimentos agropecuários (Pessoas) 

Pessoal ocupado em estabelecimentos agropecuários (Pessoas) 

Brasil, Grande 

Região e Unidade 

da Federação 

Ano 

1985 1995 2006 

Brasil 23.394.919 17.930.890 16.568.205 

Nordeste 10.441.667 8.210.809 7.699.138 

Paraíba 763.963 479.987 490.317 

Fonte: IPEA (2013). 
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principal dos estabelecimentos. Essa atividade econômica é dominante na BHRT, 
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dos bovinos. Nessa área, ainda hoje os bovinos são tidos como animais nobres e, junto com os 

equinos, simbolizam o nível de riqueza de um proprietário (SOUZA, 2010). 

Porém, a partir do final dos anos de 1990 a região passou a experimentar algumas 

iniciativas para o desenvolvimento sustentável baseado nas potencialidades locais existentes. 

Com isso, várias experiências começaram a ser postas em prática. Dentre as potencialidades 

que passaram a ser exploradas está a caprinovinocultura. 

O crescimento no efetivo animal de caprinos entre 1995/1996 e 2006 foi de 54,55% 

nos municípios da BHRT, conforme mostra o Gráfico 13. A quantidade de caprinos passou de 

125,13 mil cabeças para 193,39 mil cabeças nessa década. Esse valor teve diminuição em 

2012, assim como no efetivo de bovinos e muares, devido esse ano ter sido de Seca, 

considerada a mais severa dos últimos 50 anos.  

É perceptível também a diminuição no número de bovinos e de muares em todo o 

período analisado. Tomando os últimos trinta anos como referência, para analisar a 

participação do rebanho bovino da Paraíba na composição do rebanho nordestino e nacional, 

verifica-se uma queda significativa desta participação, igualmente em nível estadual. Quanto 

ao número de muares, sua redução está associada, principalmente, a substituição desses 

animais pelas motocicletas.  

 

 

Gráfico 13 – Evolução do número de bovinos, caprinos e muares nos Munícipios da BHRT. 

Fonte: Censo Agropecuário de 1985, 1995/1996 e 2006. 

 

Na região Nordeste, a caprinocultura tem se destacado como vocação regional e 
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às condições do ambiente. A capacidade de adaptação dos caprinos a uma ampla variação de 

condições climáticas e de manejo faz com que os mesmos apresentem maior eficiência 

produtiva que qualquer outro ruminante doméstico 

Em 1985, o município com maior carga animal foi Pocinhos, seguido de Soledade e 

Serra Branca. As menores cargas foram verificadas nos municípios de Junco do Seridó, 

Salgadinho e Teixeira, como mostra a Tabela 9.  

 

Tabela 9– Carga animal dos municípios inseridos total ou parcialmente na BHRT. 

MUNICIPIO 
ÁREA 

(Km²) 

CARGA ANIMAL/Km² 

1985 1995 2006 

Assunção - PB 126,40   27,95 

Barra de Santa Rosa - PB 775,66 26,73 16,76 18,77 

Boa Vista - PB 476,54   37,23 

Cabaceiras - PB 452,92 52,08 55,13 38,99 

Cacimbas - PB 126,54   33,94 

Desterro - PB 179,39 23,13 33,22 46,55 

Gurjão - PB 343,20 50,72 78,88 53,71 

Juazeirinho - PB 467,53 38,07 24,46 26,64 

Junco do Seridó - PB 170,42 15,93 13,42 19,08 

Livramento - PB 260,22 34,87 8,99 45,80 

Olivedos - PB 317,92 33,34 8,68 22,51 

Parari - PB 128,48   73,18 

Pocinhos - PB 628,08 63,63 43,19 31,97 

Salgadinho - PB 184,24 19,65 10,96 25,36 

Santo André - PB 225,17   50,55 

São João do Cariri - PB 653,60 31,02 34,46 23,98 

São José dos Cordeiros - PB 417,75 37,87 27,28 17,41 

São Vicente do Seridó - PB 276,47 34,84 19,97 13,78 

Serra Branca - PB 686,92 52,66 31,33 41,85 

Soledade - PB 560,04 54,04 9,47 34,30 

Taperoá - PB 662,91 39,02 22,25 34,02 

Teixeira - PB 160,90 20,91 34,31 25,62 

Tenório - PB 105,27   44,94 

Fonte: Censo Agropecuário de 1985, 1995/1996 e 2006. 

 

O ano de 1995 teve o munícipio de Gurjão como o de maior carga animal, seguido de 

Cabaceiras e Pocinhos, já as menores cargas foram verificadas nos municípios de Livramento, 

Olivedos e Soledade, onde pode-se constatar uma significativa queda na carga animal do 

município de Soledade. Em 2006, verifica-se que os municípios de Parari, Gurjão e Santo 
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André tiveram as maiores cargas. As menores cargas nesse período foram registradas em São 

Vicente do Seridó, São José dos Cordoeiros e Barra de Santa Rosa. Diante dos dados 

expostos, pode-se constatar a dinâmica da carga animal nos municípios da BHRT, com 

destaque para o município de Gurjão, que permaneceu entre os de maior carga animal nos 

dois últimos censos agropecuários.   

De modo geral, através da média da carga animal dos municípios da Bacia, pode-se 

constatar a queda do efetivo animal entre os anos de 1985 e 1995/1996, e sua recuperação no 

período de 1995/1996 a 2006, como mostra o Gráfico 14. 

 

 

Gráfico 14 – Média da carga animal dos municípios da BHRT. 

   Fonte: Censo Agropecuário de 1985, 1995/1996 e 2006. 

 

Analisando o número médio de cabeças estimado para os rebanhos de caprinos e 

bovinos, enquanto são necessários de 10 a 12 ha de caatinga para criar um bovino (Araújo 

Filho & Carvalho, 1997 apud Souza 2010), nas mesmas condições de pasto podem se 

alimentar oito caprinos ( Grabois & Aguiar, 1985), o que equivale a uma relação de cerca de 

um caprino/1,5 ha. 

Sobre a produção animal, considerou-se apenas a produção de leite, sem fazer 

distinção do animal de origem. Verifica-se nos municípios da Bacia um aumento de 76,56%, 

na produção de leite, passando de 7,2 milhões litros em 1985 para 12,7 milhões de litros em 

1995/1996. Em 2006, nota-se um pequeno declínio de 7,78% na produção de leite, que passa 

a ser de 11,8 milhões de litros de leite (Gráfico 15) 
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Gráfico 15 - Produção de Leite dos municípios da BHRT. 

Fonte: Censo Agropecuário de 1985, 1995/1996 e 2006. 

 

Na Paraíba, de acordo com o último Censo Agropecuário, a produção de leite se 

concentra principalmente nas Mesorregiões do Sertão e do Agreste Paraibano. No ano de 

2006, a produção de leite na Paraíba foi de 154,66 milhões de litros, dos quais 47,59% da 

produção teve como origem o Sertão Paraibano e 31,36% o Agreste. Atualmente, a Paraíba 

tem a maior produção de leite de cabra do país, cerca de 20 mil litros/dia. 

Para o valor da produção da agropecuária, inclusive a indústria rural, observa-se um 

grande declínio de 138,9% entre os censos de 1985 e 1995/1996. Em 1985, o valor total da 

produção agropecuária em toda a Bacia era de R$ 98,9 milhões de reais, caindo para R$ 41,4 

milhões de reais em 1995, como mostra o Gráfico 16. No último Censo Agropecuário, o valor 

sobe  significativamente para R$ 132,6 milhões de reais, um crescimento de 220,5%. 

 

 

Gráfico 16 - Evolução do valor total da produção agropecuária nos Municípios da BHRT. 

Fonte: Censo Agropecuário de 1985, 1995/1996 e 2006. 
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De acordo com os dados coletados, é notória a grande dinâmica no valor da produção 

agropecuária na Bacia. Houve um aumento percentual nos últimos vinte anos de 34,13%, com 

destaque para a última década. Cabe destacar que esse estudo não fez distinção no valor da 

produção animal ou vegetal.  

As análises feitas no Censo Agropecuário de 2006 para todo o Brasil indicam que a 

produção vegetal de R$ 113,49 milhões foi responsável por 77,07% do valor da produção 

total que foi de R$ 147,27 bilhões de reais. A produção vegetal de R$ 73,32 bilhões de reais, 

correspondendo a 64,61% do valor da produção agropecuária, foi obtido pelas culturas de 

lavoura temporária, 22,25% pelas de lavoura permanente, 7,55% pela silvicultura, 3,85% pela 

horticultura, 1,18% pela extração vegetal e 0,56% pela floricultura. 

Na mesma linha de análise, a produção animal, em termos de valor da produção, teve 

maior concentração nas atividades ligadas aos animais de grande porte (R$ 13,64 bilhões de 

reais), correspondendo a 44,71% da produção animal total. A produção de aves foi a segunda 

mais expressiva, com R$ 10,54 bilhões de reais ou 34,56% da produção animal total. Os 

animais de médio porte e os pequenos animais tiveram uma participação de 17,01% e 3,72% 

da produção animal, respectivamente. 

 Com relação às pastagens naturais, percebe-se na Bacia um declínio nos três últimos 

censos agropecuários, com uma redução de 55,27% em vinte anos. O ano de 1985 registrou 

350,18 mil hectares de pasto nativo, caindo para 282,60 mil hectares em 1995/1996. Esse 

indicador volta a ser reduzido em 2006, caindo para 225,53 mil hectares (Gráfico 17). 

 

 

Gráfico 17 – Evolução da Área das Pastagens Naturais em hectares nos 

municípios da  BHRT. 

Fonte: Censo Agropecuário de 1985, 1995/1996 e 2006. 
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A área de pasto plantado em 1985 era de 15,3 mil hectares, reduzindo para 6,7 mil hectares 

em 1995/1996 e subindo para 8,2 hectares em 2006, conforme mostra o Gráfico 18. 

 

 

Gráfico 18 – Evolução da área das pastagens plantadas em hectares nos 

municípios da  BHRT. 

Fonte: Censo Agropecuário de 1985, 1995/1996 e 2006. 

 

De acordo com o Censo Agropecuário de 1995/1996, a área total dos 

estabelecimentos registrada em 1995 para o Estado da Paraíba, compreendeu 72,6% da área 

do estado, que tem área total de 5,66 milhões de hectares. As áreas abertas (antrópicas) dos 

estabelecimentos, isto é, a soma das áreas em lavouras, em pastagens plantadas, em matas 

plantadas, terras em descanso e produtivas, mas não utilizadas; somaram 36,8% da área total. 

Ou seja, 63,2% das áreas em estabelecimentos foram consideradas como não alteradas. 

Entretanto, esse valor deve ser considerado com cautela, uma vez que os quase 1,7 milhões de 

hectares de pastagens naturais em 1995 não podem ser considerados como áreas  com 

vegetação natural, pois  abrigam boa parte da pecuária do estado. Em 2006, as áreas com 

pastagens naturais na Paraíba diminuíram, passando a representar aproximadamente 1,5 

milhões de hectares, enquanto houve o aumento das pastagens plantadas, passando a 

representar 209,63 mil hectares.  

O último indicador analisado no grupo dos indicadores agropecuários, porém não 

menos importante, é a produção de carvão vegetal. Obtido após a queima da madeira, o 

carvão vegetal é usualmente utilizado como combustível.  De acordo com a Empresa de 

Pesquisa Energética – EPE (2011), a energia gerada a partir da queima da biomassa florestal 

(carvão vegetal e lenha) é a terceira fonte energética mais utilizada no Brasil, sendo superada 

apenas pelo uso do petróleo e da energia elétrica.  

Nos municípios inseridos na Bacia, foi verificada uma enorme diminuição na 

produção de carvão vegetal na última década. Os dados coletados  nos últimos três censos 
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agropecuários indicam um aumento na produção entre os anos de 1985 e 1995/1996, de 

aproximadamente 29%. Não obstante, a produção foi substancialmente diminuída em 330% 

de 1995/1996 para 2006. Dados do censo agropecuário de 1985 apontam uma produção  de 

724 toneladas de carvão vegetal, aumentando para 934 toneladas em 1995/1996 e decaindo 

em 2006 para 212 toneladas, conforme mostra o Gráfico 19. 

 

 

Gráfico 19 - Produção de Carvão Vegetal nos municípios da BHRT. 

Fonte: Censo Agropecuário de 1985, 1995/1996 e 2006. 

 

Nessa análise não se pode deixar de pontuar a subestimação deste indicador, visto 

que a produção de carvão vegetal só é contabilizada pelo Censo Agropecuário se esta for 

proveniente de espécies vegetais não nativas, conforme a descrição técnica e metodológica 

apresentada. É de se considerar, no mínimo lamentável, a inexistência de estimativas oficiais 

nos Censos Agropecuários sobre a produção de carvão vegetal e lenha oriunda da vegetação 

nativa, visto as implicações ambientais decorrentes desse fato, relacionadas como 

desmatamento e a comercialização de madeira nativa. 

Mais do que uma caracterização evolutiva dos indicadores agropecuários nos últimos 

vinte anos, o que a discussão realizada até aqui procurou evidenciar foi a relação da 

intensidade do uso e ocupação do solo com o processo de degradação/desertificação na  área 

em estudo, constituindo-a como resultante das interações contínuas entre a dinâmica 

socioeconômica e as paisagens naturais da Bacia. 

Tendo em vista realizar uma correlação espacial do comportamento da vegetação 

com a evolução dos indicadores agropecuários, na tentativa de identificar como ocorreu a 

dinâmica de uso e ocupação do solo através destes, buscou-se gerar um mapa com  duas 

classes temáticas: o aumento da intensidade do uso do solo e a diminuição, conforme mostra o 
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Mapa 7- Evolução dos Indicadores Agropecuários quanto a intensidade do uso do solo na BHRT. 

Base de Dados: Censos Agropecuários de 1985,1995/1996 e 2006. 

Elaboração: Priscila Pereira. 

 

Cabe ressaltar que os municípios classificados sem informação correspondem aos 

que só foram emancipados em 1994, e não possuíam dados para os anos de 1985 e 1995/1996, 

impossibilitando a análise evolutiva desses municípios quanto aos indicadores agropecuários.  

Os municípios de Desterro, Livramento, Taperoá, Serra Branca e Gurjão foram 

classificados com uma diminuição da intensidade de uso do solo por apresentar menor 

desempenho no setor agropecuário, pela diminuição de um ou mais indicadores diretos 

(Quantidade produzida, Valor da Produção, Pessoal Ocupado, Produção e Carga Animal), 

entre as duas décadas analisadas, ou na última. 

O aumento da intensidade de uso do solo foi atribuído aos municípios de Teixeira, 

Salgadinho, Junco do Seridó, Juazeirinho, Seridó, Soledade, Olivedos, Barra de Santa Rosa, 

Pocinhos, São João do Cariri, Cabaceiras e São José dos Cordeiros, pois os mesmos 

apresentaram melhoria nas condições agropecuárias em mais de um indicador direto, nas duas 

décadas analisadas ou na última. 

Levando em consideração a forma não linear dos indicadores no período analisado 

(1985,1995/1996,2006), dado que alguns indicadores tiveram seus valores reduzidos e outros 
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aumentados, buscou-se agrupar sistematicamente a evolução dos mesmos, conforme a 

caracterização da condição de melhora ou piora desses indicadores em todos os municípios 

nas duas últimas décadas e posterior correlação com o comportamento da vegetação. 

Os dados expostos indicam que na maioria dos municípios inseridos na Bacia 

ocorreu a intensificação do uso do solo, sobretudo nas atividades ligadas exclusivamente a 

agropecuária, exceto nos municípios de Cabaceiras, Juazeirinho, Seridó e Junco, que tiveram 

aumento na área colhida de milho e feijão nas duas décadas.  

Cabe ressaltar que nenhum dos municípios apresentou melhoria simultaneamente nos 

indicadores agropecuários voltados para agricultura e pecuária separadamente. Destaca-se a 

coexistência desses dois segmentos na região, com predominância da pecuária, sendo a 

agricultura voltada, essencialmente, para subsistência. 

O que chama atenção, é que mesmo com a piora de alguns indicadores 

agropecuários, o valor da produção aumentou, com exceção dos municípios de Desterro, 

Livramento e Serra Branca, os quais tiveram um declínio no valor da produção nas duas 

décadas analisadas.  

 Diante dos resultados obtidos, valia-se de forma satisfatória a escolha dos 

indicadores, enquanto caracterizadores do processo evolutivo da situação social, econômica e 

agropecuária. Não obstante, ressalta-se a necessidade de incorporar outros indicadores, 

principalmente agropecuários, para melhorar a caracterização da estrutura fundiária, assim 

como sobre a necessidade de incorporar questões relacionadas às Políticas Públicas, 

sobretudo, as sociais e econômicas; avaliando seus impactos na economia da região. 

 

4.1.4. Análise integrada dos indicadores sociais, econômicos e  agropecuários 

 

O mapa síntese foi construído conforme a avaliação dos critérios estabelecidos para 

indicar a intensidade da vulnerabilidade socioeconômica ao processo de desertificação na 

BHRT, através da evolução dos grupos de indicadores sociais, econômicos e agropecuários, 

conforme a Tabela 10.   

 

Tabela 10 – Avaliação dos critérios para cada grupo de indicadores e para síntese. 

Município 

Intensidade do 

Uso do Solo 

Vulnerabilidade à 

desertificação 
Síntese 

 Indicadores 

Agropecuários  

 Indicadores 

Sociais  

Indicadores 

Econômicos 

Assunção Sem Dados Baixa Baixa Sem dados 

Barra de Santa Rosa Aumentou Baixa Baixa Baixa 
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Boa Vista Sem Dados Baixa Baixa Sem dados 

Cabaceiras Aumentou Baixa Baixa Baixa 

Cacimbas Sem Dados Baixa Baixa Sem dados 

Desterro Diminuiu Baixa Baixa Média 

Gurjão Diminuiu Baixa Baixa Média 

Juazeirinho Aumentou Baixa Baixa Baixa 

Junco do Seridó Aumentou Baixa Baixa Baixa 

Livramento Diminuiu Baixa Baixa Média 

Olivedos Aumentou Baixa Média Média 

Parari Sem Dados Baixa Média Sem dados 

Pocinhos Aumentou Baixa Baixa Baixa 

Salgadinho Aumentou Baixa Baixa Baixa 

Santo André Sem Dados Baixa Média Sem dados 

São João do Cariri Aumentou Baixa Baixa Baixa 

São José dos Cordeiros Aumentou Baixa Média Média 

Seridó Aumentou Baixa Baixa Baixa 

Serra Branca Diminuiu Baixa Baixa Média 

Soledade Aumentou Baixa Baixa Baixa 

Taperoá Diminuiu Baixa Baixa Média 

Teixeira Aumentou Baixa Baixa Baixa 

Tenório Sem Dados Baixa Baixa Sem dados 

 

Como foi dado maior peso aos indicadores agropecuários, por entender que estes têm 

maior relação com o uso e ocupação do solo, percebe-se uma relação inversamente 

proporcional à vulnerabilidade ambiental, visto que as atividades agropecuárias tem maior 

influência nos níveis de degradação na caatinga, sendo estas responsáveis por grande parcela 

das terras consideradas com alto nível de desertificação. Essa relação inversamente 

proporcional se explica à medida que se consideram os impactos negativos ao bioma da 

caatinga devido à intensificação agropecuária na região, como por exemplo, o desmatamento, 

a erosão e compactação dos solos e a perda da biodiversidade. No entanto, do ponto de vista 

socioeconômico a intensificação das atividades agropecuárias pode representar oportunidades 

de emprego, aumento da renda e diminuição do processo migratório, por exemplo. Percebe-se 

então, uma relação delicada entre as questões socioeconômicas e as questões ambientais na 

região.  

Analisando o Mapa 8, percebe-se que dez dos vinte e três municípios da BHRT 

foram classificados na síntese como baixa vulnerabilidade socioeconômica, ou seja, as 

condições socioeconômicas melhoraram no período analisado, enquanto sete dos vinte e três 

foram considerados como de média vulnerabilidade socioeconômica, o que indica uma piora 
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nessas condições, seja pela piora de um indicador econômico ou pela diminuição da 

intensidade do uso e ocupação. Destaca-se que como critério utilizado para essa classificação 

foi considerado a melhora ou piora dos indicadores no tempo na tentativa de inter-relacioná-

los. 

 
     Mapa 8 – Análise integrada da vulnerabilidade socioeconômicos  na  BHRT. 

Base de Dados: Censos Agropecuários de 1985,1995/1996 e 2006. 

Elaboração: Priscila Pereira. 

 

 

Fazendo a relação do mapa síntese da vulnerabilidade socioeconômica com os 

indicadores econômicos, percebe-se que além dos municípios de São José dos Cordeiros e 

Olivedos, considerados como de média vulnerabilidade econômica por apresentar piora no 

indicador população economicamente ativa, incluiu-se na classe de média vulnerabilidade 

socioeconômica os municípios de Desterro, Livramento, Taperoá, Serra Branca e Gurjão, 

estes por apresentar uma diminuição na intensidade do uso e ocupação do solo, devido à 

piora de indicadores agropecuários que se relacionam diretamente com a produção. 

Contudo, salienta-se a dificuldade de integrar em uma única análise indicadora de 

dimensões diferentes, apesar de se relacionarem, isto porque as questões socioeconômicas 

ainda são trataras separadamente das questões ambientais e por não ser verificado um 

padrão para o relacionamento dos seus indicadores. Pontua-se ainda a necessidade de 
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disseminação de técnicas de manejo que possam agregar as necessidades socioeconômicas 

dos municípios sem abandonar a sustentabilidade ambiental na BHRT. 

 

4.2. Análise dos Indicadores Físico-Ambientais 

 

 

A seguir, serão apresentados os resultados obtidos pelos indicadores considerados 

nesse estudo como físico-ambientais, visto que existe uma lista considerável na literatura 

quanto aos indicadores de cunho ambiental. Para estudos destes, foram consideradas, a 

distribuição da precipitação, a situação da cobertura vegetal e sua evolução no tempo e, por 

conseguinte, qual a sua correlação com o processo de desertificação. 

 

4.2.1. Distribuição Espacial da Precipitação na BHRT 

 

Segundo a classificação de Köppen, adaptada para a área de estudo por Varejão-Silva 

et al. (1984), a  BHRT apresenta três tipos de clima seco: o Bsw’h’ – indica um clima seco de 

tipo xerófito com estação seca no outono e temperatura média mensal superior a 18°C; o 

BSwh’ - indica um clima idêntico ao anterior mas com a estação seca no inverno; e o BWwh’ 

- indica um clima seco de tipo desértico, com estação seca no inverno e temperatura média 

mensal superior a 18°C; além de um pequeno enclave no limite oeste da bacia com clima mais 

ameno do tipo AWi – indica um clima tropical úmido, com estação seca no inverno e variação 

de temperatura mensal do ar ao longo do ano praticamente desprezível (ALMEIDA,2012). 

Analisando a série histórica (1994-2012) dos dados pluviométricos da BHRT e seu 

entorno, verifica-se que a precipitação média anual varia entre 412,84 e 825,55 mm. Os 

maiores valores de precipitação correspondem aos municípios de Teixeira e Taperoá, com 

825,55mm e 629,47mm respectivamente. As menores médias correspondem aos municípios 

de Pocinhos (412,82mm) e Boa vista (424,04). 

Analisando o Mapa 9, percebe-se a concentração dos menores totais anuais na porção 

leste e os maiores totais na porção oeste. Quanto à região com os maiores totais 

pluviométricos, entre 600 a 800 mm, ressalta-se a alta correlação com as áreas de maior 

altitude na Bacia (variando aproximadamente entre 600 a 900 m) e a concentração de 

vegetação de maior porte, com caatinga arbórea arbustiva aberta e fechada. 
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Mapa 9 – Distribuição das Precipitações médias anuais na Bacia Hidrográfica do Rio Taperoá. Base 

de Dados: Dados da AESA de Precipitação da Paraíba entre os anos de 1994 e 2012. 

 Elaboração: Priscila Pereira. 

 

 

De acordo com a normal climatológica de 1960-1990, disponibilizada pela AESA 

(2013), verifica-se uma concentração das precipitações no período aproximado de quatro 

meses, correspondendo a aproximadamente 75% do total das chuvas anuais. O período 

chuvoso ocorre predominantemente nos meses de Fevereiro a Abril, mas pode se distribuir 

entre os meses de maio e julho (Gráfico 20). Dentre os meses do período chuvoso, Abril 

concentra a maior média pluviométrica, com 122,74 mm, enquanto no período considerado 

seco, outubro registra a menor média pluviométrica, apenas 6,08mm. Quanto a média dos 

totais anuais das precipitações em toda a bacia, os dados apontam para 498,38 mm. 

Um dos fatores principais, responsáveis por essa severidade climática apontada por 

Molion (1985), é  que a mesma é influenciada pela topografia nas zonas à sotavento e pela 

alta refletividade da crosta (albedo elevado) que, nesse último caso, está associado a 

destruição da biomassa, que reduz a absorção de energia solar, tornando a atmosfera sobre a 

região relativamente mais fria que a das circunvizinhas, obrigando as massas de ar 

circundantes a realizarem um trabalho físico de compressão adiabática (onde não há perda ou 

ganho de calor para fora do sistema) associado a movimentos descendentes, intensificando-se 
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assim outros movimentos descendentes da célula de Hadley-Walker e inibindo ainda mais a 

produção de chuvas. 

 

 

Gráfico 20 - Médias dos postos pluviométricos inseridos na BHRT no período de 1960-2010.  

Fonte: SUDENE (1990) disponibilizado no site da AESA. 

 

 

 Os desvios normalizados, com base na normal climatológica para a série 

pluviométrica de 1994-2012 nos postos de coleta da BHRT, indicam alta variabilidade 

temporal e espacial das precipitações na Bacia. Resultados parecidos foram obtidos por Conti 

(1995) em 34 localidades do semiárido nordestino, e também por Silans et al. (1999) para toda 

a região semiárida do estado da Paraíba. Esse fenômeno nas  regiões tropicais e subtropicais é 

bastante comum, conforme apontam  Planhol & Rognon (1970) e Tarifa (1994).  

Para ressaltar as caracteristicas dessa variabilidade, foi destacado o comportameto 

dos desvios normalizados de alguns municípios: Taperoá, São João do Cariri, Desterro, 

Olivedos e Cabaceiras, sendo a escolha destes baseada na distribuição espacial das 

precipitações da Bacia, conforme já destacado no Mapa 14. A análise da variabilidade foi 

feita com base nos valores do índice SPI desenvolvido por McKee et al. (1993), adaptado pelo 

Instituto Português do Mar e da Atmosfera (2014), através do qual foi verificada a ocorrência 

das categorias: Chuva Extrema, Chuva severa, Chuva Moderada, Chuva Fraca, Normal, Seca 

e Fraca no período analisado, conforme mostra a Tabela 11. 
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Tabela 11 – Classificação do índice SPI para períodos secos e períodos chuvosos e a 

probabilidade de ocorrência. 

Valores do SPI  Categoria da seca  Probabilidade % 

≥2.00 Chuva Extrema 2.3 

1.50 a 1.99   Chuva Severa 4.4 

1.49 a 1.00 Chuva Moderada 9.2 

0.99 a 0.50  Chuva Fraca 15 

0.49 a -0.49  Normal 19.1 

-0.50 a -0.99  Seca Fraca 15 

-1.00 a -1.49 Seca Moderada 9.2 

-1.50 a -1.99  Seca Severa 4.4 

≤ - 2.00  Seca Extrema 2.3 

Fonte: McKee et al. (1993), adaptado pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera. 

 

 

De acordo com a classificação SPI, foram identificadas no Município de Taperoá 

(Microrregião Cariri Ocidental) as categorias: chuva severa, chuva moderada, chuva fraca, 

normal e seca fraca, com predomínio da categoria normal no período analisado, conforme a 

mostra o Gráfico 21.  

 

Gráfico 21 - Desvio Normalizado da Série Pluviométrica (1994-2012) no município 

de Taperoá, com base na Normal Climatológica (1960-1990).  

Fonte: Dados de precipitação do Estado da Paraíba (AESA-2013). 

 

Para o município de São João do Cariri (Microrregião Cariri Oriental), foram 

identificadas as categorias: chuva extrema, chuva moderada, chuva fraca, normal e seca fraca, 

com predomínio da categoria normal (Gráfico 22). Destaca-se a categoria chuva extrema no 

ano de 2011, sendo o único município a apresentar essa categoria em todo o período. 
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Gráfico 22 - Desvio Normalizado da Série Pluviométrica (1994-2012) no 

município de São João do Cariri, com base na Normal Climatológica (1960-1990).  

Fonte: Dados de precipitação no Estado da Paraíba (AESA-2013). 

 

Em Olivedos (Microrregião do Curimataú Ocidental), foram identificadas apenas três 

categorias: chuva fraca, normal e seca fraca. A predominância também foi da categoria 

normal, com destaque para os anos de seca fraca, sendo essa categoria identificada em quatro 

dos dezoito anos analisados, com maior quantidade entre os municípios estudados, segundo o 

Gráfico 23. Percebe-se menos anos de chuva nesse município do que nos demais analisados. 

 

 

Gráfico 23 - Desvio Normalizado da Série Pluviométrica (1994-2012) no município de 

Olivedos, com base na Normal Climatológica (1960-1990).  

Fonte: Dados de precipitação do Estado da Paraíba (AESA-2013). 

 

No município de Desterro (Microrregião da Serra do Teixeira), as categorias 

identificadas foram: chuva moderada, chuva fraca, normal e seca fraca. A predominância foi 

da categoria normal, com oito anos da série, seguida da categoria chuva fraca, apresentada em 

seis anos, conforme mostra o Gráfico 24. O município de Desterro apresentou maior 
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quantidade de anos de chuva, o que pode ser explicado pela sua localização geográfica em 

altitudes superiores a 600 m. 

 

 
Gráfico 24 – Desvio normalizado da Série Pluviométrica (1994-2012) no município 

de Desterro, com base na Normal Climatológica (1960-1990). 

Fonte: Dados de precipitação no Estado da Paraíba (AESA-2013). 

 

Para Cabaceiras (Microrregião do Cariri Oriental), foram identificadas quatro 

categorias: chuva moderada, normal e chuva fraca e seca fraca. A predominância permaneceu 

com a categoria normal, ocorrendo em onze anos; seguida das categorias chuva fraca e 

moderada, ocorrendo igualmente em três anos (Gráfico 25).  

 

Gráfico 25- Desvio normalizado da Série Pluviométrica (1994-2012) no município 

de Cabaceiras com base na Norm al Climatológica (1960-1990). 

Fonte: Dados de precipitação no Estado da Paraíba (AESA-2013). 
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Diante dos dados expostos, percebe-se a existência de uma grande variabilidade 

espacial e temporal das precipitações nos municípios estudados, com alternância de anos 

considerados normais, de chuva e seca fraca. A maioria dos anos, na série analisada, foram 

considerada  como normal  em todos os municípios. Outro ponto comum foi a existência de 

anos de seca fraca, predominantemente nos anos de 1998 e 2012, com exceção dos 

municípios de Cabaceiras e São João do Cariri, nos quais o ano de 2012 foi considerado como 

normal. 

Os desvios normalizados demonstram que a relação de distância em torno da média é 

muito alta na região, o que revela a vulnerabilidade climática regional, e pode acarretar em 

conseqüências marcantes para o quadro natural e econômico. A distribuição temporal e 

espacial bastante irregular também contribui para ocorrência de inundações no período de 

chuvas concentradas, e longos períodos de déficit hídrico.  O déficit proporciona o stress 

hídrico das plantas, gerando grandes quebras de produção, comprometendo o abastecimento 

humano, além de promover a intensificação da perda do solo por erosão.  

A variabilidade espacial e temporal das precipitações também interfere na 

capacidade de recuperação da vegetação em processo de degradação, deixando-a mais 

vulnerável as atividades antrópicas, que através de anos de práticas inadequadas de uso, 

podem deixar grandes cicatrizes, como a desertificação. 

 

4.2.2.  Reflectância das imagens de satélite utilizadas  

 

Quando a irradiância solar é interceptada por um alvo, podem ocorrer os seguintes 

fenômenos físicos: reflexão, transmissão e absorção. Tais interações são usadas para estimar 

os balanços de radiação de ondas curtas e ondas longas, o qual estabelece o equilíbrio térmico 

nesse alvo. Conhecendo-se o albedo da superfície (reflectância integrada por todo o espectro 

eletromagnético e em todas as direções), pode-se considerá-lo como um indicador físico-

ambiental, avaliando sua ligação com o processo de degradação da vegetação, devido a sua 

influência no comportamento da vegetação e do solo. 

No contexto geral, a degradação da vegetação faz subir o albedo ao deixar o solo 

exposto e, consequentemente, as mudanças do albedo alteram drasticamente todos os balanços 

de energia e da água, pois parte da energia é refletida pela camada superficial da atmosfera e 

para o espaço, e outra parte é armazenada no solo, aquecendo e iluminando a terra, sendo esta 

energia que provém diretamente do sol, a utilizada pelas plantas no processo de fotossíntese e 
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crescimento. Tais interações podem ser avaliadas através do comportamento espectral da 

vegetação e do solo por meio de técnicas de sensoriamento remoto. 

A reflectância diminui quando o teor de matéria orgânica é grande, e aumenta na 

medida em que a proporção de areia fina e muito fina torna maior. Associados a estes 

processos, ocorrem mudanças na superfície dos solos associadas às mudanças na cobertura 

vegetal. Algumas destas mudanças são detectadas pelo sensor e respondem às novas 

condições físicas da superfície, quando a cobertura vegetal é aberta (Baumgardner et al.; 

1970), como ocorreu na área de estudo, onde a reflectância foi maior em áreas de solo exposto 

e com vegetação do tipo caatinga arbustiva aberta. 

Segundo Maldonado (2005), é factível utilizar a resposta espectral da vegetação para 

caracterizar o ambiente do semiárido na região espectral do vermelho. Nesta a caracterização 

deve ser sempre tratada a partir do ponto de vista da complexa mistura espectral 

vegetação/solo/sombra. Nesta região do espectro eletromagnético, a evidência do mecanismo 

de reflexão interna nas folhas é muito forte, o que possibilita análise da assinatura espectral da 

vegetação (MOREIRA, 2003; NOVO, 2008).  

Os Mapas 10 e 11 apresentam a reflectância da banda 3 (região espectral do 

vermelho /Landsat 5) para as Imagens de 1987 e 2010, onde a tonalidade azul representa 

alvos de maior reflectância como: solo exposto, vegetação do tipo caatinga arbustiva aberta e 

nuvem, ocorrendo repostas espectrais muito próximas em alvos como nuvem e solo exposto. 

A tonalidade verde representa alvos com menor reflectância, como: vegetação do tipo 

arbustiva fechada e arbórea arbustiva.  

As áreas com maior reflectância permaneceram próximas aos corpos hídricos nas 

duas imagens, o que indica maior ocorrência de áreas degradadas nessa localidade, onde 

verifica-se a maior intensidade de uso do solo na região semiárida. Percebe-se a diminuição 

de áreas com menor reflectância na imagem de 2010, o que indica a recuperação da vegetação 

nessa região. A imagem de 1987 apresentou maior concentração de áreas com alta 

reflectância do que a imagem de 2010. A maior concentração destas, na imagem de 1987, está  

situada à nordeste e à sudoeste, enquanto na imagem de 2010 ficou  concentrada apenas à 

sudoeste, o que indica a diminuição da vegetação de maior porte à nordeste. 
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Mapa 10 - Reflectâncias na  Banda 3  para a Imagem de 1987. 

Base de Dados: INPE(2013); AESA(2013). 

Elaboração: Priscila Pereira. 
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Mapa 11 – Reflectância  na  Banda 3 para a Imagem de 2010. 

Base de Dados: INPE(2013); AESA(2013).  

Elaboração: Priscila Pereira. 
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4.2.3 Classificação das Imagens 

 

A classificação das imagens foi realizada tendo em vista a caracterização da tipologia 

vegetal da Bacia Hidrográfica do Rio Taperoá, para detectar as mudanças ocorridas em cada 

classe de vegetação e sua relação com o processo de degradação/desertificação na referida 

Bacia.   

O Mapa 12  apresenta os resultados da classificação da tipologia da vegetação para a 

imagem de 1987, sendo a única classificação feita com a classe “não classificada”, devido a 

falha na imagem de satélite. Apesar da falha, o que motivou o uso desta imagem foi a pequena 

quantidade de nuvens e o fato de ser do período chuvoso.  

Por ser a imagem mais antiga, considerando o período estudado, sua caracterização 

imprime um contexto histórico das atividades econômicas na área e sua pressão sobre os 

recursos naturais. As atividades econômicas no semiárido nordestino se desenvolveram por 

muito tempo em torno do binômio gado-algodão e da agricultura de subsistência desenvolvida 

em solos aluviais. Essas atividades, desde sua introdução, a partir da segunda metade do 

século XVII, quando teve início o processo de colonização na região, promoveram alterações 

nos padrões originais das caatingas nessas terras. 

A substituição parcial da caatinga arbórea (mata ciliar), existente nas várzeas, pela 

agricultura de subsistência, também seguida da retração da Caatinga arbórea arbustiva 

fechada nas áreas mais próximas aos solos do tipo Neossolo Flúvico, foram as primeiras 

mudanças decorrentes dessas primeiras atividades.  

Outras modificações ocorreram na caatinga do tipo arbustiva aberta, substituindo 

parcialmente a vegetação arbustiva arbórea fechada, devido a introdução do gado e o uso 

dessas áreas como pasto nativo, associadas as queimadas e a retirada da vegetação de porte 

arbóreo para diversos fins. Essas modificações foram efetuadas, em princípio, nas matas 

ciliares, uma vez que estas ocupavam as terras melhor providas de reservas de água. Logo, em 

diversas áreas antes ocupadas por vegetação, começaram a ser introduzidos: o gado, a 

agricultura de subsistência, a sede das fazendas e diversos empreendimentos a elas 

relacionados como: cercas, currais, etc., o que implicou no consumo e alteração de muitos 

padrões originais da cobertura vegetal original (SOUZA, 2008a). 

Segundo Moreira (1990a), até a primeira metade do século XVIII, o espaço agrário 

sertanejo se organizava em função da atividade pecuária de caráter extensivo, complementada 

por uma agricultura de subsistência. A partir da segunda metade do século XVIII, um novo 

produto passa a ocupar um papel importante na economia sertaneja: o algodão. 
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O algodão, em uma de suas variedades arbóreas, a denominada Gossipium 

Brasiliense, é planta nativa do Brasil. Esteve sempre presente no quadro das ocupações 

produtivas da Colônia, como parte integrante do setor de autoconsumo, porém no final do 

século XVIII, com o progresso tecnológico da indústria têxtil inglesa, incidiu no aumento da 

produção do algodão no mercado internacional, o que  redefiniu a organização da produção 

colonial no Nordeste do Brasil. 

Vários fatores explicam a expansão do algodão no Sertão além da demanda externa: 

o algodão representou uma nova fonte de renda para o proprietário, até então restrito à 

pecuária; o algodão, podendo ser cultivado em associação com a cultura de subsistência, 

explorado tanto pelos grandes proprietários como pelos foreiros e parceiros, o restolho do 

algodão passou a ser utilizado como complemento da alimentação bovina no período mais 

seco do ano, tornando-se desta forma, numa atividade complementar da pecuária (MOREIRA, 

1990b). 

O fim da "febre do algodão" não significou, porém, a supressão da atividade; esta iria  

restringir-se aos limites do Sertão e do Agreste, consolidando no sertão sua coexistência com 

a pecuária. O desenvolvimento da indústria têxtil algodoeira nacional por volta dos anos 1880 

iria dar novo impulso à atividade, o que torna o sertão seu maior produtor, até os fins da 

década de 1980. 

Entretanto, apesar de todas as modificações efetuadas nas paisagens do Cariri em 

virtude do avanço da pecuária e da agricultura de subsistência, estendendo-se do final do 

século XVII à década de 1980, a cultura do algodão conseguiu imprimir uma série de 

transformações nunca antes existente nessa região, o que ampliou consideravelmente a 

degradação das caatingas (SOUZA, 2008b). 

De acordo com o autor, mesmo após o fim do ciclo de produção do algodão, as 

modificações causadas nos padrões das caatingas foram tão intensas que, em algumas áreas 

anteriormente ocupadas pela atividade agropecuária, a vegetação passou a enfrentar 

dificuldades maiores que as normais para estabelecer um processo de sucessão ecológica, 

muitas vezes não atingindo determinadas fases.  

A partir da década de 1980, através das Políticas Públicas que ocorreram na região, a 

pecuária volta a ser a atividade econômica dominante no Cariri. Nesse caso, um novo 

processo de retração e modificação dos padrões de caatingas tem início, não apenas pelo 

aumento do rebanho e da sua pressão sobre a vegetação nativa. É também resultante da 

introdução de plantas exóticas que podiam ser utilizadas como alimento pelo gado, 

destacando-se, nesse processo, a algaroba (Prosopis juliflora) e, secundariamente, o capim-
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buffel (Cenchrus ciliaris) que, juntos com a palma-forrageira (Opuntia ficus indica), de 

introdução mais antiga, passaram a ocupar espaços anteriormente dominados pelos diversos 

tipos de caatingas ou aquelas áreas onde se praticava o cultivo do algodão (Souza, 2008c). 

Diante do histórico das atividades econômicas na região e sua contribuição na 

formação do quadro de degradação ambiental da caatinga, avalia-se a degradação da 

vegetação observada no Mapa 12, como consequência deste contexto histórico. Foram anos 

de práticas inadequadas de exploração dos recursos naturais na região, marcada pela 

necessidade crescente de expansão das atividades agropecuárias.   

Na Tabela 12 observam-se as classes de caatinga arbustiva aberta e caatinga 

arbustiva fechada como as de maior representação na imagem de 1987, sendo a caatinga 

arbustiva aberta encontrada principalmente próximo aos rios, como consequência da 

substituição da vegetação mais densa nas matas ciliares pela caatinga arbustiva.  

A caatinga arbustiva ocupa 48,93% da área de estudo nesta imagem, com 2.776,12 

km² dos 5.673,92 km² da BHRT. Somando-se as classes de caatinga arbustiva aberta e 

fechada à classe de solo exposto, com 858,87 km² (15,14% da área), somam 64,07%, 

configurando um cenário de degradação da vegetação muito grave neste período. As classes 

de caatinga arbóreo-arbustiva fechada e aberta, representam, respectivamente, 15,28% e 

18,88% da área de estudo na imagem de 1987, juntas somam 34,16% do total classificado, 

conforme mostra a Tabela 12. 

 

Tabela 12– Distribuição em percentuais e Km² da classificação das 

imagens de 1987 e 2010. 

CLASSES 
1987 2010 

% Km² % Km² 

Não Classificado 0,73 41,48 0 0 

Corpos Hídricos 0,85 48,12 1,76 99,98 

Arbustiva Arbórea Fechada 15,28 866,8 18,01 1021,79 

 Arbustiva Arbórea Aberta 18,88 1.071,22 21,93 1244,32 

 Arbustiva Fechada 24,72 1.402,63 28,77 1632,59 

Arbustiva Aberta 24,21 1.373,49 23,34 1324,49 

Solo Exposto 15,14 858,87 5,71 324,06 

Nuvem 0,20 11,32 0,47 26,71 

Total 100,00 5.673,92 100,00 5.673,92 

 Fonte: Classificação das Imagens de 1987 e 2010.  
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Ao analisar o Mapa 13, percebe-se as mudanças que ocorreram na paisagem da Bacia 

no período entre 1987 e 2010. A grande mudança na distribuição das classes deve-se, 

essencialmente, as mudanças ocorridas na classe de solo exposto, que foi substituída, 

principalmente, pela caatinga arbustiva aberta e pela mudança ocorrida na caatinga arbustiva 

aberta, substituída pela caatinga arbustiva fechada. Observa-se também a diminuição da 

vegetação do tipo arbóreo-arbustiva na porção nordeste da área em 2010. A dinâmica da 

vegetação será mais discutida no próximo tópico, onde serão analisadas as mudanças 

ocorridas em cada classe da vegetação. 

Com relação às classes com maior representação no ano de 2010, destaca-se a 

caatinga arbustiva fechada, ocupando 1.632,59 km², que corresponde  a 28,77 % da área total 

da BHRT, seguida da classe de caatinga arbustiva aberta, que ocupa 1.324,49 km², ou 23,34% 

da área, como mostra a Tabela 12. Verifica-se que a primeira avançou em relação à segunda, 

o que indica uma recuperação da vegetação, principalmente próximo aos corpos hídricos. 

As classes de caatinga arbórea arbustiva fechada e aberta na imagem de 2010, 

tiveram aumento em relação à imagem de 1987, passando a representar 28,77% e 23,34%, 

respectivamente da área de estudo. Através do Gráfico  26 é possível perceber como cada 

classe aumentou ou diminuiu no período analisado de 1987 a 2010. 

 

 
Gráfico 26 - Representação percentual das classes de vegetação na BHRT nos anos de 1987 e 2010.  

Elaboração: Priscila Pereira Souza de Lima. 
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Ao analisar as classificações em cada ano, percebe-se que ocorreu um crescimento 

das classes de vegetação arbóreo-arbustiva fechada e arbustiva aberta, enquanto ocorreu uma 

diminuição na classe de solo exposto e caatinga arbustiva aberta, o que pode indicar uma 

melhora no quadro ambiental.  
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Mapa 12- Classificação da Tipologia da Vegetação para a Imagem de 1987. 

Base de dados: INPE (2013) e AESA (2010).  

Elaboração: Priscila Pereira. 
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Mapa 13- Classificação da Tipologia da Vegetação para a Imagem de 2010. 

Base de dados: INPE (2013) e AESA (2010).   

Elaboração: Priscila Pereira. 
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4.2.4 Análise da Evolução da Cobertura Vegetal 

 

Como ocorreram mudanças significativas na paisagem da bacia, observadas nos 

Mapas 12 e 13, uma análise mais minuciosa se fez necessária para avaliar como ocorreram as 

mudanças em cada classe separadamente e quais interações ocorreram entre as mesmas. Para 

tanto, foram gerados mapas das alterações ocorridas no período considerado no estudo (1987 

e 2010), destacando onde ocorreu a alteração, sendo esse processo de mudança analisado 

sempre na perspectiva da recuperação ou degradação da cobertura vegetal. Os mapas da 

evolução da vegetação também foram necessários para o mapeamento final dos níveis de 

desertificação na Bacia. 

A classe de solo exposto continuou concentrada próxima aos rios, e foram 

observados três tipos de interações: áreas sem alteração, ou seja, não ocorreu recuperação da 

vegetação; áreas com alteração, indicando recuperação da vegetação, e áreas com alteração, 

indicando a degradação, ou seja, mudança de qualquer tipologia da vegetação para solo 

exposto, conforme mostra o Mapa 14. 

A não alteração foi verificada de modo bastante fragmentado na área, principalmente 

nas proximidades dos cursos d’água em pequenas áreas, que devido a resolução espacial da 

imagem (30 m), dificultou sua visualização com detalhes. De modo menos fragmentado, 

observa-se a permanência da classe de solo exposto na porção nordeste da Bacia. A alteração 

indicou que houve recuperação da vegetação, essencialmente pela mudança da classe de solo 

exposto pelas classes de caatinga arbustiva fechada e aberta. A alteração que indicou  

degradação, ocorreu uma superestimação devido a cobertura de nuvens encontrada na imagem 

de 2010 ser confundida na classificação como solo exposto. A superestimação ocorreu nas 

porções nordeste e oeste da Bacia.  

A classe de caatinga arbustiva aberta foi uma das responsáveis pelas principais 

mudanças ocorridas na paisagem da Bacia, por apresentar interações com outras classes de 

forma bem distribuídas pela  área de estudo, conforme mostra  o Mapa 15. Foram encontradas 

nessa classe as seguintes interações: sem alteração, quer dizer, não houve mudança de classe 

que indicasse recuperação ou degradação; e alteração indicando recuperação da vegetação. As 

áreas sem alteração ficaram localizadas na porção central da Bacia, enquanto as áreas com 

alteração apresentaram distribuição uniforme por toda a área de estudo. Quanto às alterações, 

foram identificados dois tipos: alteração para caatinga arbustiva fechada, isto é, mudança da 

classe de caatinga arbustiva aberta para caatinga arbustiva fechada; e alteração do solo 

exposto que passou a ser caatinga arbustiva em 2010. 
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No Mapa 16, identifica-se como ocorreu a dinâmica da classe de caatinga arbustiva 

fechada, verificando-se que áreas sem alterações ficaram concentradas na porção sudeste da 

Bacia e as áreas com alterações, indicando recuperação da vegetação que passou a ser 

caatinga arbórea arbustiva fechada ficaram concentradas na porção norte. A mudança de 

classe, indicando a alteração do que antes se apresentava como solo exposto, ocorreu de 

forma fragmentada, distribuída por toda a Bacia, com concentração um pouco maior na 

porção nordeste. 

Para a classe de caatinga arbóreo-arbustiva aberta (Mapa 17), as áreas sem 

alterações, consideradas como preservadas, ficaram concentradas nas porções oeste e sudoeste 

da área. Esses trechos da Bacia apresentam áreas de maior elevação topográfica, onde há 

maior dificuldade de utilização das terras, tornando-a menos vulnerável ao uso mais intensivo 

do solo. Sobre as áreas com alteração, é possível afirmar que estas apresentaram dois tipos de 

interações: mudança da classe arbóreo-arbustiva aberta para arbóreo-arbustiva fechada, 

indicando a recuperação deste último tipo de vegetação e mudanças do solo exposto e outras 

tipologias da vegetação para caatinga arbóreo-arbustiva aberta, indicando também a 

recuperação da vegetação mais densa. 

Por fim, analisa-se a classe caatinga arbóreo-arbustiva fechada (Mapa 18), julgando-

a como a mais próxima da constituição original da caatinga, e, portanto, a mais preservada. 

Verifica-se nessa classe, áreas preservadas, degradação e de recuperação. Quanto à 

recuperação, ocorreu de modo fragmentado em toda a Bacia.  Já as áreas preservadas 

concentraram-se nas extremidades da Bacia. O que chama a atenção nesta classe é a grande 

quantidade de pontos de degradação, principalmente nas porções norte e nordeste, embora a 

degradação também tenha ocorrido nas porções oeste e sudoeste, porém, nessa área  a 

degradação apresenta-se menos acentuada porque passou a ocorrer  a caatinga arbóreo-

arbustiva aberta, considerada uma vegetação ainda preservada. 

De modo geral, avalia-se a ocorrência de um processo de recuperação da vegetação, 

principalmente da caatinga arbóreo-arbustiva aberta e da caatinga arbustiva fechada em toda a 

Bacia, principalmente nos limites da área. Não obstante, a recuperação da caatinga arbustiva 

aberta também foi considerável nas áreas que antes eram de solo exposto. 

Indica-se, com base nos dados expostos da dinâmica das classes de vegetação no 

período estudado, a necessidade de criação de áreas de ações prioritárias, tanto de recuperação 

como de preservação na Bacia, mesmo com a indicação de um quadro de recuperação da 

vegetação. Levando em consideração dados divulgados pelo IBAMA em 2010 sobre os 

valores do desmatamento no Bioma Caatinga, que apontam de 2002 a 2008 a supressão de 
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mais 16.576 km², representando um desmatamento acumulado de aproximadamente 375 mil 

km² (45,39% da área do Bioma), fica evidente a necessidade de intensificação de ações tanto 

de recuperação quanto de preservação da caatinga na Bacia Hidrográfica do Rio Taperoá. 

Avalia-se de modo preliminar, as áreas de caatinga arbóreo-arbustiva fechada e 

aberta como áreas prioritárias para ações de conservação e preservação, principalmente da 

porção oeste da Bacia, devido à topografia condicionar o uso menos acentuado dos recursos 

naturais nessa localidade, proporcionando, ainda, a existência de certa diversidade tanto da 

fauna como na flora. Ações de conservação também podem ser associadas com o ecoturismo, 

para exploração das potencialidades locais.  

Sobre as ações de recuperação, indicam-se as áreas de caatinga arbustiva aberta nas 

proximidades dos corpos hídricos, pois, apesar do sinal de recuperação do quadro ambiental, 

não é possível dizer se o processo de reconstituição das condições ambientais originais irá se 

concretizar, assim como em que escala temporal esse fato irá ou poderá acontecer sem algum 

tipo de intervenção humana. 

 



130 

 

 
Mapa 14- Evolução do Solo Exposto na BHRT entre os anos de 1987 e 2010. 

Base de Dados: INPE (2013) e AESA (2013).  

Elaboração: Priscila Pereira Souza de Lima.
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Mapa 15– Evolução da Caatinga Arbustiva Aberta na BHRT entre os anos de 1987 e 2010. 

Base de Dados: INPE (2013) e AESA (2013).  

Elaboração: Priscila Pereira. 
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Mapa 16- Evolução da Caatinga Arbustiva Fechada na  BHRT entre os anos de 1987 e 2010. 

Base de Dados: INPE (2013) e AESA (2013).  

Elaboração: Priscila Pereira. 
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                            Mapa 17- Evolução da Caatinga Arbórea-Arbustiva Aberta na BHRT entre os anos de 1987 e 2010. 

Base de Dados: INPE (2013) e AESA (2013).  

Elaboração: Priscila Pereira. 
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                            Mapa 18- Evolução da Caatinga Arbórea-Arbustiva Fechada na BHRT entre os anos de 1987 e 2010. 

Base de Dados: INPE (2013) e AESA (2013).  

Elaboração: Priscila Pereira. 
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4.2.5 Análise dos Níveis de Desertificação 

 

O mapeamento dos níveis de desertificação foi gerado a partir do mapeamento da 

evolução da cobertura vegetal. Com base na evolução de cada classe de vegetação e do solo 

exposto, realizou-se a integração espacial através de operações de intersecção e união das 

feições geradas em cada mapa. As feições das informações das imagens de 1987 e 2010 se 

sobrepuseram, ocorrendo o cruzamento dos polígonos, gerando-se novas feições, conforme 

alguns critérios de classificação para cada nível de desertificação. 

Quanto aos níveis de desertificação, foram consideradas as condições de Alto, Médio 

e Baixo Nível. Para o Nível Baixo de desertificação, foram considerados como critérios de 

composição as classes: caatinga arbóreo-arbustiva fechada e aberta que permaneceram 

preservadas nas duas imagens e o que passou a ser uma dessas tipologias no ano de 2010, ou 

seja, qualquer outra tipologia de vegetação ou solo exposto que sofreu mudança para a 

situação de arbóreo-arbustiva fechada ou aberta, configurando o processo de recuperação da 

vegetação. 

No Nível Médio de desertificação, foram consideradas as classes: caatinga arbustiva 

fechada que permaneceu sem alteração nos anos de 1987 e 2010; caatinga arbustiva aberta 

que passou a ser fechada em 2010 e solo exposto que passou a ser caatinga arbustiva aberta 

em 2010. No Nível Alto foram consideradas as classes: solo exposto que permaneceu sem 

alteração nos anos de 1987 e 2010; o que passou a ser solo exposto em 2010; e a caatinga 

arbustiva aberta que permaneceu sem alteração entre 1987 e 2010, ou seja, não ocorreu 

mudança de classe que configurasse recuperação. 

Em relação à análise espacial dos níveis de desertificação na Bacia, tomando como 

referência o Mapa 19, observa-se que as áreas consideradas em Alto Nível de desertificação 

estão concentradas nas porções norte e nordeste da Bacia. Verifica-se uma superestimação 

dessa classe devido à presença de nuvens nessa área na imagem de 2010, como também a 

presença de grandes áreas de pastagens nos municípios de Assunção, Seridó, Soledade e 

Pocinhos, como mostram as Figuras 6 e 7. 
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                    Figura 6 – Áreas de pasto no Município de Seridó. 

 Fonte: Google Earth . Data da Imagem:15/08/2010 

 

 
Figura 7 – Áreas de Pasto  no Município  de  Pocinhos. 

               Fonte: Google Earth. Data da Imagem: 28/9/2010. 
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Observa-se também nas áreas consideradas com Alto Nível de desertificação, 

impactos pontuais relacionados com a extração mineral e o abandono das minas sem qualquer 

preocupação ambiental. Essa prática foi verificada em trabalhos de campo no Município de 

Junco do Seridó, onde se encontram grandes áreas de extração de caulim (Figura 8) e no 

município de Boa Vista, onde se concentra a extração de betonita por várias mineradoras 

(Figura 9). 

 

 
Figura 8 – Extração de caulim no Município de Junco do Seridó.  

Foto: Priscila Pereira.  Data: 06/07/2012 

 

 

 
Figura 9 – Mineradora Betonisa no Município de Boa Vista.  

Foto: Priscila Pereira. Data: 25/01/2013 
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Registra-se ainda a existência de áreas com Alto Nível de desertificação de forma 

bastante fragmentada ao longo dos rios e de modo pontual em toda Bacia (Figura 10). Na 

medida em que se tem o distanciamento dos cursos d’água, ocorre a diminuição da 

intensidade do uso das terras, sendo estas utilizadas principalmente para pastagens. 

 

 
Figura 10 – Representação da fragmentação da Paisagem. Vista aérea do Lajedo do Pai 

Mateus. Foto: Priscila Pereira. Data: 08/08/2013. 

 

A classe de caatinga arbustiva aberta, juntamente com o solo exposto (Figuras 11, 12 e 

13), representa o nível mais grave da desertificação, imprimindo a continuação do uso dessas 

áreas por atividades como agricultura, pecuária e extração de madeira. Nessas áreas, ainda 

não existem estudos específicos que indiquem a possibilidade, ou impossibilidade, de 

recuperação da vegetação natural, sem que sejam adotadas práticas adequadas de manejo. 

Nesse sentido, Vasconcelos Sobrinho (1978) pontua que o processo de desertificação possui 

dinamismo próprio, tendendo a tornar-se cada vez mais acentuado se a exploração dos 

recursos continuarem de forma irracional e predatória, ao mesmo tempo em que podem se 

expandir para áreas vizinhas. 

 



139 

 

 
Figura 11  – Representação da caatinga arbustiva aberta e do solo exposto no 

município de Cabaceiras.  

Foto: Priscila Pereira.  Data: 26/01/2013. 

 

 
Figura 12 – Representação da caatinga arbustiva aberta e do solo exposto no 

município de São João do Cariri.  

Foto: Priscila Pereira. Data: 27/01/2013 
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Figura 13 – Representação da caatinga arbustiva aberta e do solo exposto no município de Parari.  

Foto: Priscila Pereira. Data: 06/07/2012. 

 

Sobre as áreas com Médio Nível de desertificação, percebe-se que estão concentradas 

de forma menos fragmentada na porção central da Bacia, em áreas próximas, pouco mais 

distantes das várzeas, limitando-se com as áreas de maior elevação. Observa-se também nesse 

nível, a presença de solos mais pedregosos, desfavorecendo a utilização agrícola mais intensa. 

Apresentam cobertura vegetal mais adensada, da tipologia arbustiva arbórea, de modo geral 

com pouca diversidade, formada pelas principais espécies arbustivas pioneiras das caatingas 

como: Jurema, Pereiro, Marmeleiro e predominantemente pela espécie exótica Algaroba – P. 

juliflora.  

Essa espécie foi introduzida na região semiárida na busca de soluções para o 

problema da seca e da degradação ambiental. Segundo Silva (1997), não se sabe a origem da 

algaroba, contudo a espécie ocorre em regiões áridas e semiáridas dos continentes asiático, 

africano e americano. Esta espécie foi introduzida no semiárido nordestino no início da 

década de 40 (Gomes1979; Azevedo 1982), tendo sido apresentada e difundida como uma 

promissora alternativa econômica, haja vista sua adaptação em diversas regiões semiáridas do 

mundo e por ser ela uma espécie de uso múltiplo, produtora de lenha, madeira, forragem e 

outros produtos.  

A introdução no Brasil foi no ano de 1942, em Serra Talhada - PE, com sementes 

procedentes de Piura - Peru. Em duas outras oportunidades a Algaroba foi introduzida  na 

região de Angicos, Rio Grande do Norte em 1947, com sementes do Peru, e em 1948 com 

sementes do Sudão (Azevedo, 1961; Gomes, 1961). A partir daí, sua expansão para os demais 

estados nordestinos ocorreu, tanto através de plantios comerciais, quanto pela regeneração 
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natural e pela dispersão de sementes, sem uma estimativa exata do que foi plantado e 

regenerado, portanto a espécie está mais do que naturalizada e estabilizada na região 

(LIMA,2003).  

 A disseminação da Algaroba é considerada por muitos estudiosos e pela população 

local, como benéfica para o semiárido, por se tratar de uma planta que se adaptou muito bem 

na região, ser menos exigente em água e ao clima que outras espécies vegetais, fornecer lenha 

para queima e construção de estacas, servir de alimento para humanos e animais em épocas de 

seca, dentre outras. 

A ocupação de ambientes pela Algaroba (P. juliflora),  pode representar a fase inicial 

de um problema de conservação da diversidade biológica da caatinga, onde a invasão da 

espécie já é uma realidade no bioma, tendo como agentes facilitadores o homem, os animais e 

a água. Os locais potenciais para a invasão são áreas degradadas, abertas, e ambientes 

ribeirinhos, notadamente as áreas de matas ciliares da Bacia. 

Ao contrário de muitos problemas ambientais, que geralmente tendem a amenizar 

com o decorrer do tempo, a contaminação biológica se multiplica ou se expande, causando 

impactos de longo prazo, não permitindo que os ecossistemas afetados se recuperem 

naturalmente (Westbrooks, 1998). Depois de estabelecido, o organismo pode expandir-se aos 

habitats circunvizinhos, podendo ocasionar grandes perdas econômicas e/ou biológicas, pela 

extinção ou perturbação da biota nativa. As espécies invasoras geralmente afetam a estrutura 

das comunidades e/ou a funcionalidade dos ecossistemas (Williamson, 1996). 

Segundo Parker et al. (1999), as invasões biológicas podem causar impactos em 

diversos níveis, incluindo efeitos sobre os indivíduos (morfologia, comportamento, 

mortalidade, crescimento), efeitos genéticos (alteração de padrões de fluxo gênico, 

hibridização), efeitos sobre a dinâmica de populações (abundância, crescimento populacional, 

extinção), sobre a comunidade (riqueza de espécies, diversidade, estrutura trófica) e sobre 

processos do ecossistema (disponibilidade de nutrientes, produtividade, regime de 

perturbações). 

A presença da Algaroba é evidente na área de estudo, o que foi constatado nos 

trabalhos de campo, com representação expressiva nas áreas com Nível Médio de 

desertificação. De fato, o que se observa na BHRT também é recorrente em outras áreas do 

Nordeste brasileiro, e as consequências positivas já são destacadas, principalmente no 

reflorestamento de áreas degradadas.  Quanto às consequências negativas, estas ainda são 

imensuráveis. Entretanto, nos trabalhos de campo verificou-se que na grande parte das áreas 
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mais preservadas ocorre a predominância da espécie, principalmente nas margens dos 

principais rios da Bacia, conforme mostram as Figuras 14, 15 e 16. 

 

 

 
Figura 14 – Predominância da Algaroba (P. Juliflora) nas margens do Rio Taperoá, no 

município de Taperoá-PB.  

Foto: Priscila Pereira. Data: 06/07/2012. 

 

 

 
Figura 15 – Predominância da Algaroba (P. Juliflora)  nas  margens do Rio Taperoá, no 

município de São João do Cariri. Taperoá-PB.  

Foto: Priscila Pereira. Data: 06/07/2012. 
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Figura 16  – Predominância da Algaroba (P.  Juliflora) no município de Serra Branca. 

Foto: Priscila Pereira. Data: 26/01/2013. 

 

Verifica-se também nas áreas com Nível Médio de desertificação, além da 

predominância da Algaroba, a formação de ilhas com espécies variadas, as quais indicam, 

conforme os dados já expostos na discussão sobre a evolução da classe de caatinga arbustiva 

aberta e fechada, um processo de recuperação da vegetação. Em trabalhos de campo 

realizados no desenvolver da pesquisa, foram identificadas cerca de 10 variedades, e na 

medida em que aumenta o estágio de regeneração da paisagem, as ilhas vão se agrupando.  

Foram constatadas, nessas ilhas, temperaturas 2°C mais baixas em relação às áreas 

circunvizinhas com solo desnudo. E vale salientar que essa diferença entre as temperaturas 

pode variar ainda mais, dependendo do horário e do período do ano. Nesse caso específico, a 

temperatura foi medida às 08h30min da manhã do dia 8/8/2013. 

As ilhas, exemplificadas nas Figuras 17 e 18, podem ser consideradas  como um 

esforço da vegetação para se recuperar em áreas onde ocorreu interferência antrópica, 

surgindo em pontos isolados, com maior fertilidade, e com a junção de várias espécies criando 

um ambiente mais propício para recuperação da vegetação.  

 



144 

 

 
Figura 17  – Formação de ilhas de vegetação no município de Cabaceiras - PB. 

                         Foto: Priscila Pereira. Data: 8/8/2013. 

 

 
Figura 18  – Formação de ilhas de vegetação no município de Cabaceiras - PB. 

Foto: Priscila Pereira. Data: 8/8/2013. 

 

O Nível Baixo de desertificação encontra-se concentrado nas porções norte e oeste 

da Bacia, com alguns fragmentos de vegetação mais preservados em outras partes da Bacia, 

com predomínio da vegetação arbóreo-arbustiva aberta e fechada, conforme ilustrado nas 

Figuras 19, 20 e 21. Essas áreas estão fortemente relacionadas, em termos de concentração da 

vegetação, com áreas onde ocorrem maiores níveis de precipitação e a topografia é mais 

elevada, representadas pelos maciços residuais do Planalto da Borborema, associadas a cursos 

fluviais intermitentes de tamanho reduzido e com várzeas pouco expressivas. Nessas áreas, a  

vegetação apresenta-se mais preservada, e  em condições mais próximas da formação original 

da caatinga, tanto em termos de porte quanto de biodiversidade. 
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Figura 19– Representação da caatinga arbóreo-arbustiva fechada do Sítio 

Arqueológico Manoel de Souza, localizado no município de Cabaceiras - PB.  

Foto: Priscila Pereira Data: 07/08/2013. 

 

 

 
Figura 20 – Representação da caatinga arbóreo-arbustiva fechada e aberta nas 

proximidades do Lajedo do Bravo, localizado no município  de Cabaceiras - PB.  

Foto: Priscila Pereira. Data: 06/08/2013. 
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Figura 21– Representação da caatinga arbóreo-arbustiva fechada e aberta nas 

proximidades do Lajedo do Pai Mateus, município  de Cabaceiras - PB.  

Foto: Priscila Pereira. Data: 09/08/2013. 

 

Nos fragmentos de vegetação mais preservada, que configura o Nível Baixo de 

desertificação, identifica-se a presença de matacões e lajedos, um dos fatores que dificultam o 

uso da terra nessas áreas. Além de dificultar o acesso ao local, os lajedos e matacões (Figura 

22) funcionam como captadores de água, favorecendo a existência da vegetação de maior 

porte e densidade em seu entorno. Funcionam também como refúgio para animais na época de 

seca, onde se encontram tanques naturais com água durante todo o ano, conforme ilustra a 

Figura 23.   

 

 
Figura 22– Vista aérea do Sítio Arqueológico Manoel de Souza, localizado no 

município de Cabaceiras - PB. Foto: Priscila Pereira. Data: 07/08/2010. 
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Figura 23 – Tanque natural no Lajedo do Bravo, localizado no município de 

Cabaceiras - PB. Foto: Priscila Pereira. Data: 07/08/2010. 

 

Analisando a ocorrência de cada nível de desertificação, conforme mostra o Gráfico 

27, as áreas com Nível Médio ocupam a maior proporção, representando 49,15% da área total 

da Bacia. Em seguida ocorrem as áreas com Nível Baixo, que representam aproximadamente 

36,81% da área total da Bacia. Em menor proporção ocorrem as áreas com Nível Alto de 

desertificação, representando 11,08% da Bacia. Os 2,95% restantes da Bacia não classificados 

entre os níveis de desertificação, correspondem aos corpos hídricos a as nuvens.  

 

 

Gráfico 27 – Proporção dos níveis de desertificação em relação à área total da Bacia 

Hidrográfica do Rio Taperoá.  

Fonte: Mapa dos níveis de desertificação.  

Elaboração: Priscila Pereira. 
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                              Mapa 19- Mapa dos Níveis de Desertificação na Bacia do Rio Taperoá. 

Base de dados: INPE (2013), AESA (2010).  

Elaboração: Priscila Pereira. 
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4.2.6. Análise da Correlação Espacial entre os Indicadores Socioeconômicos e os Níveis 

de Desertificação 

 

Quanto à análise da correlação espacial dos níveis de desertificação com os 

indicadores socioeconômicos avaliados, traça-se um perfil separadamente para cada grupo de 

indicadores. Os indicadores sociais não apresentaram relação espacial direta com os níveis de 

desertificação, pois estes tiveram uma melhora em todo o período analisado, fato este 

relacionado com as políticas públicas, particularmente as sociais, que não permitem uma 

avaliação direta das consequências negativas que porventura o processo da desertificação 

possa causar na população local. 

A relação espacial com os indicadores econômicos também não se deu de forma 

direta, pois dos dois indicadores avaliados no grupo dos indicadores econômicos (População 

economicamente Ativa e Renda per capta), estes também tiveram uma evolução positiva em 

todo o período analisado, com exceção da PEA em três dos 23 municípios inseridos na Bacia.  

Esse fato se deu também devido a interferência das políticas públicas, principalmente 

na renda da população, que deixou de ter seu sustento exclusivamente relacionado com o uso 

das terras e extração da vegetação nativa. Pode-se ainda esboçar uma relação espacial com os 

municípios que tiveram a PEA reduzida no período de 1985 a 2006, sendo estes os municípios 

de Olivedos, Santo André, Parari e São José dos Cordeiros. Os municípios de Santo André e 

Parari tiveram predomínio do Nível Médio de desertificação, enquanto o município de 

Olivedos teve em seu território áreas significativas com Nível Alto de desertificação. Já no 

município de São José dos Cordeiros predomina o Nível Baixo de desertificação. 

 Os indicadores agropecuários, pontua-se que estes foram considerados  com maior 

peso, uma vez que refletem de forma mais direta o uso e a ocupação das terras. Para esse 

grupo, foi possível fazer uma melhor análise da correlação espacial, visto que estes não 

apresentaram interferência de fatores externos. Nas porções norte e nordeste da Bacia, onde se 

concentraram as áreas com Nível Alto de desertificação, constatou-se a melhora das 

condições agropecuárias, o que implica em uma pressão maior de uso das terras. Inseridos 

nessas áreas  estão os municípios de Junco do Seridó, Juazeirinho, Seridó, Soledade, Olivedos 

e Pocinhos. Cabe destacar que os municípios de Soledade e Juazeirinho também apresentaram 

áreas significativas com Nível Baixo de desertificação. 

Nos municípios de Serra Branca e Gurjão, foi identificada  uma situação de piora das 

condições agropecuárias, embora o Nível Médio de desertificação tenha sido predominante 

nesses municípios. Porém, pontua-se o fato de que o Nível Médio de desertificação contém 
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áreas que indicam a recuperação da vegetação, o que pode estar relacionado com a diminuição 

da intensidade do uso.  

Em Desterro, Taperoá e Livramento, foi considerada a diminuição das condições 

agropecuárias, estando esses municípios localizados nas porções oeste e sudoeste, onde se 

concentram as áreas com Nível Baixo de desertificação.  

Para os municípios de São João do Cariri e Cabaceiras, ocorreu a melhora nas 

condições agropecuárias. No município de São João do Cariri encontram-se 

predominantemente áreas com Nível Médio de desertificação, enquanto em Cabaceiras 

encontram-se áreas com Médio e Baixo Nível de desertificação. 

Avaliando a correlação espacial dos indicadores físico-ambientais, verifica-se a forte 

correlação entre os níveis de desertificação, os padrões espaciais das precipitações e do 

relevo. Avalia-se que a situação da cobertura vegetal que está com maior nível de 

desertificação ocorre também em áreas com menores índices de precipitação e com topografia 

menos acentuada, fator este que influencia no tipo de uso do solo. Cabe ressaltar que os 

fatores topográficos e climáticos acabam por influenciar nas consequências diretas do uso e o 

próprio uso das terras. Não obstante, os fatores climatológicos e topográficos por si só não 

determinam as condições de uso, mas as condicionam e interfere na capacidade de 

regeneração natural da vegetação, o que configura o complexo cenário das paisagens da 

Bacia, sendo este um conjunto de fatores que se relacionam. 

Contudo, através das observações feitas no decorrer do trabalho sobre a evolução dos 

indicadores, da cobertura vegetal e dos níveis de desertificação, conclui-se que se está diante 

de um processo de degradação menos acentuado na Bacia nos últimos anos, fato este que 

pode ser respaldado pelas áreas onde foi identificada a recuperação da cobertura vegetal.  

No entanto, é preciso que seja destacada a necessidade de promoção da preservação da 

vegetação nativa e de práticas de manejo das terras, adequadamente relacionadas com as 

condições e potencialidades locais. 
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CAPÍTULO VI-CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Considera-se uma das principais dificuldades para realização do presente trabalho, a 

falta de padronização dos dados base para análise dos indicadores, principalmente dos 

agropecuários, quando analisadas as grandes possibilidades de nomenclaturas e filtros, que 

por muitas por vezes não se apresentam de forma clara e objetiva. Pontua-se, também, a 

ausência de informações em alguns municípios, decorrente da emancipação política, o que 

impossibilitou a análise temporal e correlação espacial com os níveis de desertificação nesses 

municípios. 

Em consequência da metodologia do trabalho ser pautada em uma gama de 

indicadores, foi verificada a carência de metodologias que a partir de conceitos claramente 

estabelecidos, possam avaliar e agrupar esses indicadores, facilitando a análise para áreas 

mais amplas que um único município, como por exemplo, uma Bacia Hidrográfica, caso 

específico deste estudo.  

É preciso que se construa a unificação e padronização, tanto dos indicadores, quanto 

de uma metodologia para análise dos mesmos, que, assim como foi evidenciado no presente 

estudo, discuta o caráter ambiental do processo de degradação/desertificação, juntamente com 

social e econômico, sob a luz das políticas públicas socioeconômicas empregadas na Região 

Nordeste, o que certamente subsidiará a caracterização das especificidades acerca desse 

fenômeno. 

Ressalta-se a dificuldade de trabalhar indicadores em escalas diferentes, pois a 

diferença na escala de obtenção de dados para os indicadores socioeconômicos e físico-

ambientais superestimou alguns indicadores socioeconômicos, visto que os limites da Bacia 

não coincidem com os limites dos municípios. Nesse contexto, percebe-se a carência de 

informações no nível de Bacias Hidrográficas, mesmo estas já sendo consolidadas como 

unidades ambientais e territoriais para estudos da degradação/desertificação, assim como para 

outros problemas ambientais, diante da intrínseca característica sistêmica de uma Bacia 

Hidrográfica. 

No tocante aos resultados obtidos nesse estudo, pode ser considerado que os 

procedimentos metodológicos utilizados possibilitaram alcançar de forma satisfatória os 

objetivos da pesquisa, com destaque para utilização das geotecnologias para  manipulação dos 

indicadores e da relação com a evolução das condições ambientais e socioeconômicas da área 

em estudo. Espera-se que os resultados sejam aplicados como ferramenta de suporte em ações 



152 

 

de recuperação das áreas com Nível Alto e Médio de desertificação e na preservação de áreas 

com Nível Baixo. 

Avalia-se como um dos principais resultados da pesquisa a denotação de que os  

indicadores físico-ambientais foram os que mais contribuíram para definição dos níveis de 

desertificação, com destaque para situação da cobertura vegetal, porém não exclui a 

necessidade da integração dos indicadores socioeconômicos principalmente em suas análises, 

ora posto que o uso e ocupação do território tem implicações socioeconômicas e ambientais 

inerentes. 

Ainda em relação aos resultados, destaca-se a indicação do quadro de recuperação da 

cobertura vegetal de modo geral em toda a Bacia, que pode ser consequência da diminuição 

da intensidade do uso das terras, assim como a existência de áreas ainda preservadas. Sobre 

estas, espera-se que em curto prazo possam ser utilizadas como áreas potencialmente 

estratégicas para redução da degradação dos remanescentes ainda existentes da caatinga.   

Além de áreas prioritárias para conservação, é preciso atender a necessidade de 

elencar áreas prioritárias para recuperação ecológica em áreas consideradas com Nível Alto 

de desertificação principalmente, e em áreas com Nível Médio, para evitar que haja o 

aumento do nível de degradação nessas áreas. 

Contudo, destaca-se que o desenvolvimento sustentável de toda Região Nordeste é 

um processo complexo e contínuo que deve ser analisado em perspectiva histórica e 

permanente, e compreendido a partir das dimensões que atestam sua sustentabilidade: social, 

econômica, ambiental e política. Acima de tudo, desenvolver é perceber as necessidades 

inerentes das pessoas em seu espaço e no seu tempo, com base nas potencialidades e 

limitações locais, apurando as configurações que vai assumindo o desenvolvimento nesse 

processo, para que seja possível aplicar o adjetivo sustentável, no contexto das atividades 

humanas que demandam recursos ilimitados em um ambiente já limitado. 
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ANEXOS 

 

Quadro 1 - Fontes dos Indicadores Agropecuários. 

Nº dos Estabelecimentos 

Tabela 86 - Utilização das Terras (1985).  

Tabela 67 - Utilização das Terras (1995). 

Tabela 1011- Utilização das terras (2006). 

Obs: Para o ano de 1985 foram utilizados dados 

diretamente do Censo Agropecuário disponível em 

pdf  e para 1995/1996 e 2006 dados do SIDRA, com 

base no Censo Agropecuário. 

Área dos Estabelecimentos 

Tabela 86- Utilização das Terras (1985). 

Tabela 67-Utilização das Terras (1995). 

Tabela 1011 - Utilização das terras (2006). 

Obs: Para o ano de 1985 foram utilizados dados 

diretamente do Censo Agropecuário disponível em 

pdf  e para 1995/1996 e 2006 dados do SIDRA, com 

base no Censo Agropecuário. 

Pessoal ocupado por área 

 

Tabela 87- Pessoal ocupado (1985).  

Tabela 68- Pessoal Ocupado (1995).  

Tabela 956 - Pessoal ocupado em estabelecimentos 

agropecuários (2006). 

Obs: Para o ano de 1985 foram utilizados dados 

diretamente do Censo Agropecuário disponível em 

pdf  e para 1995/1996 e 2006 dados do SIDRA, com 

base no Censo Agropecuário. 

Quantidade total dos 

principais cultivos-toneladas 

 

Tabela 111 - Colheita e área dos produtos de lavoura 

temporária (1985).  

Tabela 501 - Área colhida por produtos das lavouras 

temporárias e condição do produtor (1995).  

Tabela 949 - Número de estabelecimentos 

agropecuários, Quantidade produzida, Área colhida e 

Valor da produção por agricultura familiar e não 

familiar e tipo de produção vegetal (2006). 

Obs: Para o ano de 1985 foram utilizados dados 

diretamente do Censo Agropecuário disponível em 

pdf  e para 1995/1996 e 2006 dados do SIDRA, com 

base no Censo Agropecuário. 

Produção animal-leite 

Tabela 74 - Produção de origem animal, por tipo de 

produto. 

Obs: Dados coletados no  SIDRA para todos os anos 

com base no Censo Agropecuário de 1985/1995 e 

2006 

Carga-animal-bovinos-

caprino-moares (n° 

animais/área total) 

Tabela 73 - Efetivo dos rebanhos, por tipo de 

rebanho. 

Obs: Dados do  SIDRA para todos os anos, com base 

no Censo Agropecuários de 1985/1995 e 2006. 

Extrativismo/carvão vegetal 

Tabela 289 - Quantidade produzida na extração 

vegetal, por tipo de produto extrativo. 

Tabela 114-Produção de produtos extrativos 
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Obs: Para o ano de 1985 foram utilizados dados 

diretamente do Censo Agropecuário disponível em 

pdf  e para 1995/1996 e 2006 dados do SIDRA, com 

base no Censo Agropecuário. 

Pasto nativo em (ha) 

Tabela 86- Utilização das Terras (1985) 

Tabela 67- Utilização das Terras (1995). 

Tabela 1011 - Utilização das terras (2006) 

Obs: Dados do SIDRA para todos os anos, com base 

no Censo Agropecuário de  1985/1995 e 2006. 

Pasto plantado em (ha) 

Tabela 86- Utilização das Terras (1985)  

Tabela 67-Utilização das Terras (1995) 

Tabela 1011 - Utilização das terras (2006) 

Obs: Dados do SIDRA para todos os anos, com base 

no Censo Agropecuário de 1985/1995 e 2006. 

Valor da produção 

Dados do IPEA (1985 e 1995) 

Tabela 1931 - Número de estabelecimentos 

agropecuários com produção no ano, com agricultura 

familiar e não familiar, e Valor da produção no ano 

por tipo de produção, condição produtor em relação 

às terras, classes de valor da produção e grupos de 

atividade econômica (2006). 

Obs: Dados do SIDRA para 2006, com base no 

Censo Agropecuário  de 2006. 

 

 

Quadro 2 - Fonte dos dados sociais . 

População total  

Tabela 200 - População residente por sexo, situação e 

grupos de idade - Amostra - Características Gerais da 

População. 

Obs: Dados do SIDRA  para todos os ano, com base 

no Censo Demográfico de 1991,2000 e 2010. 

Densidade demográfica 

Calculada com base na Tabela 200 - População 

residente por sexo, situação e grupos de idade - 

Amostra - Características Gerais da População e a 

área total do município em Km², dados de 2010. 

População rural (%) 

 

Calculada com base na Tabela 200 - População 

residente por sexo, situação e grupos de idade - 

Amostra - Características Gerais da População. 

Analfabetos (%) 

 

Dados do PNUD (2013).  Taxa de analfabetismo - 15 

anos ou mais. 

IDH 

 

Para os municípios que só foram emancipados em 

1994, foram utilizados os dados do PNUD para o ano 

de 1991. Para os demais municípios foram utilizados 

os dados do IPEA. Para  o ano de 2000 e 2010 

utilizou-se dados do IBGE @cidades. 
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Quadro 3 - Fonte dos dados econômicos. 

População economicamente 

ativa 

 

Para o ano de 1991 e 2000 utilizou-se dados do IPEA e 

para o ano de 2010 dados do PNUD 

 

Renda per capita 

 

Dados do PNUD (2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


