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Resumo 

A supressão da vegetação contribui com o aumento da concentração de gases, 
em especial dos que contém carbono, gerando mudanças ambientais muito 
rápidas, sobretudo em áreas como o semiárido, onde se utilizam práticas de cultivo 
impróprias. Essa pesquisa teve por objetivo desenvolver um modelo de fluxo de 
carbono em paisagens de caatinga preservada e degradada, bem como em áreas 
do semiárido utilizadas para agropecuária, considerando como período de 
observação uma estação seca e uma chuvosa. Devido à abordagem 
geotecnológica da pesquisa, a coleta de geo-dados sobre a região estudada foi 
realizada junto a órgãos como CPRM, Embrapa – Solos e Semiárido, MMA, IBGE, 
INPE e NASA. A partir das imagens do sensor TM do Landsat 5, obtidas no banco 
de imagens do INPE e da NASA, realizadas todas as etapas de correções, foi 
possível gerar um índice que avalia a cobertura vegetal (NDVI) e um outro que 
verifica a atividade fotossintética (PRI). Para a determinação do fluxo de carbono 
nas áreas do experimento (CO2flux), foram feitas medidas espectroradiométricas 
in-situ, abrangendo a faixa espectral do visível ao infravermelho próximo. Os 
índices NDVI, PRI e CO2flux foram calculados a partir da mediana de cada faixa 
espectral, possibilitando obter as características espectrais por espécie estudada. 
Com os dados espectroradimétricos foi possível realizar a modelagem espectral 
dos diferentes espécimes e a geração do índice de carbono atmosférico (ICO2). 
Esse índice foi importante para avaliar a quantidade de carbono existente próximo 
ao alvo, e, através de regressão linear simples, pode-se fazer uma relação com a 
razão fotossintética de cada planta estudada. Assim, constatou-se que a área de 
maior fluxo de carbono em ambos os períodos, foi a parcela da Mangueira em 
razão do regime de cultivo a que a mesma estava sujeita. No período seco o 
Capim Buffel obteve os menores valores, seguido das caatingas (preservada e a 
degradada) que apresentaram esses baixos índices em razão da queda de suas 
folhas, diferindo do período úmido em que a taxa de absorção de carbono 
aumentou consideravelmente. Na análise feita por espécie, muitas plantas 
estavam secas (CO2flux=0). As poucas plantas que tinham folhas na época seca 
apresentaram baixos valores, com exceção da Umburana que, mesmo sem folhas, 
apontou valores mais altos de fluxo de CO2. A modelagem espectral simulou os 
comportamentos do espectro nas diversas situações fenológicas, com valores de 
reflectância variando de espécie para espécie. O ICO2 mostrou-se numa relação 
inversa a razão fotossintética, com espécies absorvendo mais carbono que outras, 
justificado pela estrutura das folhas, sobretudo no que tange ao índice de área 
foliar, estrutura e arquitetura das folhas, bem como a quantidade e os teores de 
pigmentos fotossintetizantes. Essa pesquisa foi importante por demonstrar que os 
estudos de fluxo de carbono na Caatinga ainda são escassos. Além disso, o fluxo 
de CO2 está diretamente relacionado a estrutura da planta, principalmente das 
folhas, significando que, as áreas de maior estrutura foliar tendem a absorver mais 
esse elemento. As geotecnologias têm demonstrado que é possível elaborar 
medidas de fluxos sem a utilização de mecanismos que degradam, principalmente 
por meio de mensurações realizadas por espectroradiometria. Os resultados 
obtidos demonstraram que estudos espectroradiométricos combinados com
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processamento digital de imagens produzem medidas de fluxo de carbono de 
forma rápida e não destrutiva. 
 
Palavras-chave: Fluxo de carbono, Geotecnologias, Caatinga, 
Espectorradiometria. 
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Abstract 

The suppression of vegetation contributes to increasing the concentration of gases, 
especially those containing carbon, generating very rapid environmental changes, 
particularly in areas such as semiarid, which uses inappropriate cultivation 
practices. This research aimed to develop a model of carbon fluxes in preserved 
and degraded caatinga landscapes, as well as in semi-arid areas used for farming, 
considering the observation period as a dry and rainy season. Due to the geo-
technological approach, the collection of geo-data on the study area was carried 
out with organs such as CPRM, Embrapa – Solo and Semiárido, MMA, IBGE, INPE 
and NASA. From the images of the Landsat 5 TM sensor, obtained from the INPE 
and NASA images database, made all the steps of corrections, it was possible to 
generate an index that assesses the vegetation cover (NDVI) and another that 
checks the photosynthetic activity (PRI). To determine the carbon flux in the areas 
of the experiment (CO2flux), in-situ spectral measurements were made, covering 
the spectral range from visible to near infrared. The indices NDVI, PRI and CO2flux 
were calculated from the median of each spectral range, enabling them to obtain 
the spectral characteristics of each species studied. Furthermore, from the spectral 
data was possible to model different species and generate a carbon atmosphere 
index (ICO2). This ratio is important for assessing the amount of carbon in near the 
target, and by simple linear regression, one can make a connection with the 
photosynthetic ratio of each plant studied. Thus, it was found that the area of 
greatest carbon flux in both periods, was the Mango trees crop because of its 
system of cultivation. During the dry season Buffel grass has obtained the lowest 
values followed by scrublands (preserved and degraded caatinga) showed that 
these low rates because of falling leaves, differing from the wet period in which the 
rate of carbon uptake increased significantly. In the analysis by species, many 
plants were dried (CO2flux = 0). The few plants that had leaves in the dry season 
showed low values, except for umburana that even without leaves, showed higher 
values of CO2 flux. The model simulated the spectral behavior of the spectrum in 
different phenological situations, with reflectance values varying from species to 
species. The ICO2 proved to be an inverse ratio to photosynthesis, with species 
absorbing more carbon than others, justified by the structure of the leaves, 
especially in relation to leaf area index, structure and architecture of the leaves and 
the amount and concentration of photosynthetic pigments. This research is 
important because studies show that the carbon flux in the Caatinga are still 
scarce. Moreover, the flow of CO2 is directly related to the plant structure, 
especially the leaves, meaning that the areas of greatest leaf structure tend to 
absorb more carbon. The geo-technologies have shown that it is possible to 
develop measures of flows without the use of mechanisms that degrade mainly by 
means of measurements performed by spectroradiometry. The results showed that 
spectroradiometric studies combined with digital image processing produces a non 
destructive carbon flux quickly. 
 
Keywords: Carbon flux, Geo-technology, Caatinga, Spectroradiometry. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

O efeito estufa é um fenômeno natural necessário à manutenção da vida humana 

na Terra, isso porque o mesmo conserva a temperatura do planeta sem grandes 

variações. Parte da energia solar que chega é refletida de volta ao espaço ao atingir o 

topo da atmosfera terrestre. O outro percentual é absorvido pelos oceanos e pela 

superfície da Terra, promovendo o seu aquecimento. Quando existe um balanço entre a 

energia solar incidente e a refletida na forma de calor pela superfície terrestre, o clima 

se mantém praticamente inalterado.  

Os organismos, os ecossistemas e a biosfera inteira possuem a característica 

termodinâmica essencial: conseguem criar e manter um alto grau de ordem interna ou 

uma condição de baixa entropia. Os ecossistemas e os organismos são sistemas 

termodinâmicos abertos, fora do seu ponto de equilíbrio, que trocam continuamente 

energia e matéria com o ambiente para diminuir a entropia interna (AGUIAR, 2004). 

A energia que chega a terra sob a forma de luz é equilibrada pela energia que sai 

da superfície sob a forma de radiação térmica. A essência da vida reside na progressão 

de tais mudanças como o crescimento, a duplicação, dentre outros processos. 

Sem a transferência de energia, que acompanham todas essas mudanças, não 

poderiam existir nem a vida nem os ecossistemas ecológicos. Para Silva et al. (2009) a 

radiação solar que chega ao solo é absorvida e, em seguida, re-emitida na forma de 

radiação infravermelha. Essa radiação perder-se-ia no espaço se não fosse pela 

presença dos gases de estufa. 

 O Sol apresenta um brilho branco incandescente e a sua energia, localizada na 

parte visível do espectro, é denominada radiação de ondas curtas. Silva et al. (2009) 

ressalta que a Terra e a atmosfera se aquecem absorvendo radiações de ondas curtas, 

porém, a energia que recebem não é suficiente para ficarem muito quentes. Em 

consequência disso, irradiam energia em temperaturas muito inferior a do Sol e essa 

radiação é emitida em ondas longas, na faixa infravermelha do espectro. A radiação da 

Terra e sua atmosfera são sentidas muito mais como calor do que vista como luz. A 

figura 1 aponta como é, linhas gerais, o comportamento da luz solar com o sistema 

terrestre. 
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Figura 1 – Diagrama explicativo do efeito estufa 

Fonte: www.noticiaproibida.org 

A energia solar é extremamente importante, principalmente no que se refere aos 

processos de aquecimento do ar e do solo, evapotranspiração e fotossíntese, exercendo 

uma forte influência nas variações climáticas que ocorrem em todo o globo. 

Entretanto, quando este balanço natural é perturbado, particularmente pelo 

aumento ou pela diminuição dos gases de efeito estufa (GEE), a temperatura da Terra 

pode ser seriamente afetada porque são estes GEE que a regulam. 

O balanço de energia vem sendo modificado, não apenas pela mudança na sua 

quantidade que chega à superfície terrestre ou que é refletida de volta ao espaço, mas 

devido à presença de nuvens ou de partículas na atmosfera, oriundas de ações naturais 

e por emissões antrópicas. Dentre os gases que compõem o fenômeno do efeito estufa 

se destacam: CO2 (Dióxido de Carbono), N2O (Óxido Nitroso), CH4 (Metano) e H2O 

(vapor d’água).  

As transferências de energia, carbono e água são as mais importantes interações 

entre a atmosfera e a biosfera. A existência dos vários tipos de vida, particularmente 

vegetal, é dependente, essencialmente, de troca constante de massa e energia das 

esferas terrestres acima citadas. 

O equilíbrio entre o solo, o ar, os animais e as plantas está associada ao ciclo de 

consumo e renovação dos gases atmosféricos. Todos os seres vivos são, em sua 

maioria, formados dos mesmos elementos químicos constituintes do ar, dentre os quais 

pode se citar: oxigênio, água, carbono e nitrogênio. Enquanto o oxigênio é produzido 
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pelas plantas, o dióxido de carbono é lançado na atmosfera pela respiração dos animais 

e vegetais, bem como, por uma grande variedade de processos antrópicos. 

De acordo com Soares-Filho et al (2008), várias são atividades econômicas que 

influenciam no aumento da concentração dos GEE, tais como: (a) agricultura – por meio 

da preparação da terra para plantio e aplicação de fertilizantes; (b) pecuária – através do 

tratamento de dejetos animais e pela fermentação dos alimentos no interior do gado; (c) 

transporte – pelo uso de combustíveis fósseis, como gasolina e gás natural; (d) 

tratamento dos resíduos sólidos – pela forma como o lixo é tratado e disposto; (e) 

desmatamento e degradação de áreas florestadas; (f) indústrias – pelos processos de 

produção, como cimento, alumínio e aço, por exemplo. 

A elevada emissão desses gases aliada ao decréscimo das fontes sumidouras 

(ocasionadas principalmente pela retirada desordenada da vegetação) provocam o 

aumento da concentração de gases, em especial dos que contêm carbono, gerando 

mudanças ambientais muito rápidas, afetando o ambiente nas diferentes formas. Dessa 

forma, Campos (2007) afirma que o acúmulo dos gases de efeito estufa é resultado da 

resposta do clima em função do forçamento radiativo, nas quais resultam de 

acumulações iniciais somadas às suas emissões antropogênicas e naturais. 

Dentre as principais causas da concentração dos GEE está a utilização de 

combustíveis fósseis (tanto no nível industrial como urbano), bem como a devastação e 

a queima de áreas florestais. Com a destruição da flora, a sua biomassa é perdida e, 

consequentemente, perdem-se as fontes sumidouras de carbono. 

Barreto (2009) ressalta que nos países desenvolvidos a principal fonte de 

emissão dos chamados gases de efeito estufa, em especial do carbono, é oriunda do 

uso energético de combustíveis fósseis. Aliada a essa fonte, os processos de produção 

de matérias vindas de indústrias petroquímicas, metalúrgicas, siderúrgicas, bem como 

das empresas de incineração de lixo facilitam o aumento do impacto sobre o ambiente. 

Países em desenvolvimento como o Brasil, de acordo com o PNMC (2007), além 

de emitirem gases via queima de combustíveis fósseis, emitem também através da 

mudança no uso da terra, em particular da conversão de florestas para uso 

agropecuário, gerado, principalmente, com queimadas e extração da cobertura vegetal.  

Como afirma Wachsmann (2005), as emissões de carbono dos setores 

intermediários da economia brasileira são resultantes tanto da indústria de 

transformação, quanto do uso de energia, seguido das atividades dos setores de 

transporte e primários (agropecuária e extração). 
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Esse uso inadequado do solo é comum também na região nordeste do Brasil, em 

especial no semiárido, onde a capacidade de recuperação do solo, e, por conseguinte, 

da vegetação típica, é mais difícil, em razão das condições ambientais, caracterizadas 

pela elevada insolação e das irregulares chuvas torrenciais. Predominante no semiárido 

brasileiro, a Caatinga é considerada um bioma vulnerável diante dos efeitos das 

mudanças climáticas globais, além de ser um dos sistemas mais agredidos e 

degradados do planeta.  

Dessa forma, buscando diminuir as excessivas mudanças no clima estabeleceu-

se durante a Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente no Rio de Janeiro 

em 1992, a Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças no Clima que 

passou a vigorar com eventos periódicos denominados de Conferência das Partes 

(COP), cuja primeira reunião ocorreu em 1995 na cidade alemã de Berlim. 

Na terceira COP, ocorrida em Quioto (Japão) foi estabelecido um tratado 

internacional com compromissos mais rígidos à redução da emissão dos gases que 

agravam o efeito estufa. De modo geral, Viola (2010) afirma que as metas são de 

redução em 5,2% das emissões de 1990, porém alguns países assumiram 

compromissos maiores: Japão – 6%, União Européia – 8% e Estados Unidos, que 

acabaram não ratificando o acordo, ficaram responsável em reduzir 7%. 

Diante do aumento nas emissões de carbono, que vem intensificando o efeito 

estufa, podendo resultar em elevação significativa da temperatura no planeta, é que 

governos têm debatido, ao longo das COPs, formas de minimizá-las sem prejudicar o 

crescimento econômico. Para tanto, os acordos se baseiam em redução dessas 

emissões, aquisição de créditos de carbono, implementação de projetos baseados em 

tecnologias limpas em outros países e o plantio de mais árvores. 

O Brasil tem apresentado interesse no desenvolvimento de alternativas voltadas 

a minimizar a emissão de GEE. Em seu plano nacional de combate a mudanças 

climáticas o mesmo apresentou propostas que visam incentivar o desenvolvimento e o 

aprimoramento de ações de mitigação que, sobretudo, viabilizem a redução do 

desmatamento e estimulem o manejo mais sustentável no uso da terra. 

A perspectiva brasileira é reduzir o desmatamento, e criar alternativas para 

reduzir as emissões de gases incentivando a preservação das matas e florestas, a fim 

de manter o carbono que está armazenado. Ou seja, a principal meta é garantir a 

segurança climática do planeta, conservando as fontes que tem o carbono estocado e 

que resgatam esse elemento da atmosfera. 
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Como uma das principais alternativas para o decréscimo dos gases, o 

Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL), criado na Conferência de Quioto, 

possibilita aos países desenvolvidos investirem em projetos de crescimento sustentável 

nas nações em desenvolvimento. Como exemplo a ser citado tem-se o incentivo ao 

mercado de créditos de carbono que visa promover a retirada desse elemento da 

atmosfera contabilizando reduções em emissões. 

A fixação do carbono, segundo o IPCC (2001), se configura como uma das 

formas recomendadas para contribuir na redução dos GEE. Na flora, ocorre, 

principalmente, no período de crescimento das plantas, tornando assim, um importante 

atrativo na recuperação dos ecossistemas naturais de áreas degradadas. 

Sendo assim, a diminuição do ritmo de desmatamento e degradação, de acordo 

com MMA (2007), pode gerar importantes benefícios ao ambiente, além de mitigar a 

emissão de gases de efeito estufa e preservar os serviços ecológicos. A conservação de 

estoques de carbono nos solos e na vegetação, a preservação de florestas nativas, a 

implantação de florestas e sistemas agroflorestais e a recuperação de áreas degradadas 

são ações que contribuem para a redução da concentração do CO2 na atmosfera.  

De acordo com Rezende et al. (2009) os resultados do efeito de sequestro de 

carbono podem ser quantificados através da estimativa da biomassa da planta acima e 

abaixo do solo, do cálculo de carbono estocado nos produtos madeireiros e pela 

quantidade de CO2 absorvido no processo de fotossíntese. 

A implantação ou recuperação de áreas vegetadas possibilita oportunidade de 

negócios voltados ao desenvolvimento de projetos de conservação, preservação, e 

mesmo, de recuperação em áreas degradadas, tornando, muitas vezes, possível a 

aplicação do conceito de sustentabilidade ambiental. 

Sendo assim, se faz importante, em âmbito local, estudos voltados ao 

desenvolvimento utilizando mecanismos limpos, principalmente em áreas com elevada 

vulnerabilidade ambiental, como o semiárido nordestino brasileiro. Algumas regiões do 

semiárido possuem áreas degradadas avançando para um processo de desertificação. 

Esses locais necessitam de intervenções para controle e reordenamento do território, 

tanto no contexto ambiental como no âmbito social. 

As Matas de Caatinga, formações restritas a região Nordeste e norte de Minas 

Gerais, totalizam apenas 0,23 milhão de km2 ou 4% das florestas do país. A Caatinga 

ocupava originalmente uma área maior atingindo 0,73 milhão de km2, mas pelo menos 

68% já foram desmatados (MCT, 2002). Esse Bioma possui inúmeras espécies 
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endêmicas e, portanto, alto valor biológico para a conservação, sendo um bioma 

prioritário para a conservação na América Latina. 

O Ministério do Meio Ambiente, em 2007, lançou os resultados do Mapeamento 

de Cobertura Vegetal dos Biomas Brasileiros, inserido no Projeto de Conservação e 

Utilização Sustentável da Diversidade – PROBIO. Esse projeto apresentou, em números 

absolutos, que a Caatinga teve sua cobertura vegetal original e secundária reduzida de 

460.063 km² para 443.121 km². Portando, o bioma sofreu uma perda aproximada de 2% 

entre 2002 e 2008. No que tange ao desmatamento, a Caatinga teve sua cobertura 

vegetal nativa suprimida, entre 2002 e 2008, em 16.576 km², o que representa uma taxa 

anual média nesses seis anos de aproximadamente 2.763 km²/ano. Desta forma, 

significa que Caatinga perdeu, em média, 0,33% de sua cobertura vegetal nativa por 

ano no período analisado. 

O MMA (2000) ressalta que a caatinga se constitui em um bioma desamparado 

de arcabouço legal e institucional forte que promova a sua preservação, se tornando 

assim, ameaçada a desaparecer como resultado do desmatamento. Nela, as práticas de 

manejo são ainda restritas. Isso se deve aos múltiplos fatores como baixa capacitação 

dos atores, deficiência na produção, bem como a escassez de sistematização e de 

divulgação de informação sobre como manejar esse ecossistema. 

Nesse sentido, medidas de mitigação e MDL devem ser implantadas para reduzir 

a destruição do bioma. Além disso, a utilização dessas tecnologias promoverá a 

preservação do Bioma além de gerar benefícios do ponto de vista sócio-econômico, 

importante para a população que reside na região do semiárido brasileiro. 

Na linha dos estudos de desenvolvimento limpo, a presente pesquisa pretendeu 

modelar o fluxo do carbono em formações de caatinga preservada e alterada, bem como 

nos sistemas agropecuários (sequeiro e irrigado). Apesar de várias pesquisas estarem 

sendo desenvolvidas no semiárido, ainda são poucos os que direcionam para o estudo 

do carbono nos tipos vegetacionais que compõem o Bioma. 

Sendo assim, o modelo desenvolvido poderá ser replicado para outras áreas 

compostas nesse bioma, podendo servir de mecanismo à tomada de decisão 

governamental para o controle, organização e ordenamento territorial, a fim de 

conservar o bioma e promover novas formas de desenvolvimento sócio-econômico para 

as populações que vivem no semiárido brasileiro. 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 Geral 

Esse estudo buscou desenvolver um modelo de fluxo de carbono em paisagens 

de caatinga preservada e alterada, bem como em áreas do semiárido que apresentam 

interferência antrópica de uso (agricultura irrigada e de sequeiro), a partir da utilização 

de informações geradas por Processamento Digital de Imagens de Satélite, 

Espectrorradiometria e Sistema de Informação Geográfica. 

 

2.2 Específicos 

• Estimar o comportamento espectral das plantas dos diferentes sistemas, 

utilizando medidas espectrorradiométricas, com base nos dados de vegetação 

inventariada e no índice de valor de importância; 

• Modelar o comportamento espectral dos vegetais que compõem as 

parcelas de estudo; 

 • Determinar o fluxo de carbono a partir de sensores multiespectral, em 

períodos seco e úmido; 

• Estabelecer em estação de seca e de chuva, a partir do sensor não-

imageado hiperespectral, o fluxo de carbono; 

• Verificar a relação entre o fluxo de CO2 gerado a partir dos dados 

espectrais e o Carbono Atmosférico. 
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3 REVISÃO DA LITERATURA 

3.1 Mudanças climáticas 

As mudanças climáticas são reflexos de ordem natural e de intervenções 

antrópicas, como afirma o Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC, 

2001), que conceituou o termo como sendo as mudanças temporais do clima devido a 

variabilidade natural e/ou os resultados de atividades humanas. 

Algumas linhas de pesquisa afirmam que as mudanças ocorridas no clima são 

influenciadas diretamente pela ação antrópica. Segundo a definição da Convenção 

Quadro das Nações Unidas sobre Mudança Climática em seu artigo 1°, o termo se 

refere a: 

 

Mudança que possa ser diretamente ou indiretamente atribuída à 
atividade humana que altere a composição da atmosfera mundial que se 
some àquela provocada pela variabilidade climática natural observada ao 
longo de períodos comparáveis. (UNFCCC, 2001) 

 

De acordo com o MMA (2007), “mudanças climáticas ocorrem como resultado da 

variabilidade do sistema de clima e de fatores externos (natural e como resultado de 

atividades humanas).” (p.55). Essas transformações se devem pelas altas emissões de 

gases de efeito estufa que direcionam para um maior aquecimento do clima. 

O efeito estufa é um fenômeno natural causado pela presença de gases na 

atmosfera, como o dióxido de carbono (CO2), que formam uma barreira natural 

impedindo a fuga das emissões de radiação da superfície terrestre. O problema surge 

em decorrência de um crescimento da concentração desses gases na atmosfera, 

resultado de um aumento da ação antrópica no planeta. Belini (2004) aponta alguns 

fatores que influenciam no aumento da concentração dos GEE. 

 

A atual fonte de geração de energia adotada pelo sistema capitalista está 
baseada em fontes fósseis, como o carvão e o petróleo, que estão 
alterando o equilíbrio natural do clima da terra, intensificando o 
fenômeno. O CO2 é um dos principais gases de aquecimento antrópico, 
podendo ser emitido através dos atuais processos de industrialização, 
geração de energia, queimadas, desmatamento, etc. (p.1 -2) 

 

O MCT (2002) faz uma análise da influência da queimada da vegetação no 

processo de aumento da temperatura, onde evidencia que: 

 

a queima de biomassa transfere para a atmosfera uma grande proporção 
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(até 90%) do carbono acima da superfície, na forma de CO2, CO, CH4, 
N2O, NOx e particulados. A proporção desses gases depende do tipo de 
material queimado e das condições da queima. As queimadas também 
provocam um aumento da temperatura do solo, com o conseqüente 
aumento dos fluxos de CO2 no solo. Há, portanto, uma perda de carbono 
desses ecossistemas para a atmosfera em um curto período de tempo. 
(p. 17). 

 

Porém, existem divergências no meio científico relacionado à temática de 

mudanças do clima global, acreditando que, as transformações de temperatura podem 

corresponder a variações climáticas naturais e que a emissão de gases de efeito estufa 

oriundos das ações antrópicas não interferem na configuração climática. Clark apud 

Cutas (2010) não atribui a responsabilidade ao homem pelas alterações climáticas. A 

mudança natural do clima refere-se àquela que ocorre naturalmente por milhares de 

anos, como os fenômenos geológicos, e pode propiciar como conseqüência, a 

ocorrência de fenômenos atmosféricos extremos de forma natural como ciclones, 

furacões e dentre outros.  

Molion (2007) afirma que nem o homem, nem as emissões de carbono poderiam 

influenciar a temperatura da terra e que, na verdade, os dados que vem sendo 

divulgados poderiam estar indicando um falso aquecimento. De acordo com o autor, a 

ação antrópica não influencia na mudança do clima, pois, em termos comparativos, o 

homem realiza emissões que representam apenas 6% do total que é emitido 

naturalmente pelos oceanos e vulcões. 

Cutas (2010) cita que: 

 
A causa real do aquecimento seria a atividade do sol, que se alterna 
entre períodos de máxima e mínima de tempos em tempos (a cada 90 
anos) e que, segundo registros, esteve em baixa atividade em 1820, no 
final do século 19 e início do século 20 e que, desde 2008, o período de 
alta atividade voltou a acontecer e deve estender-se por mais 22 a 24 
anos. Após isso, a radiação solar deve diminuir ocasionando uma queda 
de temperatura de até 0,3ºC. A queda de temperatura dos oceanos 
também deverá afetar o clima da terra, favorecendo invernos mais 
rigorosos. (p.6) 

 

Silva e Guetter (2003) argumentam que as longas séries temporais reconstruídas 

a partir de dados geológicos indicam que variações climáticas intensas já ocorreram no 

passado, em grande parte, na ausência dos seres humanos, chamadas de mudanças 

climáticas naturais.  
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Molion (2007) enfatiza que os dados paleoclimáticos (testemunhos do gelo da 

estação de Vostok) indicaram que, relativamente, as temperaturas do ar estiveram mais 

altas que as atuais nos períodos interglaciais anteriores.  

O aquecimento observado entre 1977 e 1998, segundo Molion (2008), foi 

provavelmente causado pela variabilidade natural do clima, em especial pela maior 

atividade solar, identificada pelo aumento no número de manchas solares, e a relação 

desta com o albedo planetário. O albedo é resultante da variação da cobertura e do tipo 

de nuvens, da concentração de aerossóis e partículas em suspensão no ar, e das 

características da cobertura da superfície, como gelo e neve (responsáveis por 90% da 

reflexão), florestas (12%) e oceanos e lagos (10%). Portanto, o albedo planetário é o 

controlador interno da quantidade de radiação solar que entra no sistema terra-

atmosfera-oceanos. Ou seja, quanto menor a cobertura de nuvens, neve, de florestas, 

etc. (e maior a quantidade de manchas no Sol), maior a quantidade de radiação que 

entra na Terra, maior a quantidade desta que é absorvida pela superfície terrestre, que 

se aquece. 

 

3.2 Ciclo do carbono 

O acréscimo do efeito estufa é uma consequência direta do desequilíbrio 

bioquímico na atmosfera do planeta, principalmente os fluxos, processos e reservatórios 

do ciclo do carbono. Ele é a principal forma pela qual o sistema ambiental faz 

transferências e armazenamentos energéticos desta substância na natureza. 

O carbono se constitui como o quarto elemento em abundância na natureza e um 

dos principais que compõe o efeito estufa. Como elemento químico fundamental dos 

compostos orgânicos, o mesmo está presente em organismos vivos e mortos, circulando 

através das formações geológicas, dos oceanos, da atmosfera e dos ecossistemas 

terrestres, nos quais são considerados reservatórios do referido elemento.  

D’Andréa (2004) cita alguns reservatórios de carbono existente na Terra. O autor 

afirma que o maior reservatório concentra-se nas formações geológicas com cerca de 

90.000.000 de Pg de C1. Dessa quantidade, somente 4.000 Pg de C são utilizados 

(carbono fóssil) para geração de energia, enquanto que o restante está fora da ciclagem 

do carbono. O segundo em tamanho são os oceanos com valores de 38.000 Pg de C, 

seguido dos reservatórios terrestres dividido entre o carbono estocado no solo (2.500 Pg 

                                                           
1 Pentagramas de Carbono 
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de C) e na biomassa vegetal (550 Pg de C). De todos os depósitos e não menos 

importante, está o carbono na atmosfera com 750 Pg de C.  

O carbono não está contido de maneira definida nos reservatórios, ele passa de 

um depósito a outro através de processos químicos, físicos e biológicos. De acordo com 

Eswaran et al.(1993) o carbono está sujeito a movimentações, principalmente entre os 

reservatórios terrestres, oceânico e atmosférico, que interagem continuamente por meio 

de transferências mediadas por processos químicos e biológicos, conhecidos como o 

ciclo do carbono. 

As maiores transferências de carbono no ciclo global ocorrem na interface entre a 

atmosfera e os reservatórios onde, segundo Schlesinger (1995), os organismos vegetais 

estocam cerca de 120 Pg de C durante o ano via atividade fotossintética, porém 

respiram metade desse montante. Segundo Cerqueira (2007), “o ciclo de carbono 

consiste na transferência desse elemento (via queima, respiração, reações químicas) 

para a atmosfera ou para o mar e a sua reintegração na matéria orgânica via 

assimilação fotossintética.” (p.21). 

Os processos envolvendo fotossíntese nas plantas funcionam da seguinte forma: 

na presença da luz, elas retiram o CO2, usam o carbono para crescer e retornam o 

oxigênio para atmosfera, e durante a noite, na transpiração, este processo se inverte e a 

planta libera CO2 excedente do processo de fotossíntese. 

Nas plantas o carbono entra e sai por difusão, através dos estômatos presentes 

na epiderme das folhas. 

Cerqueira (2007) enfatiza que: 

 

A fotossíntese que ocorre nas plantas terrestres é responsável pela 
retenção de carbono atmosférico no material vegetal e, eventualmente, 
na matéria orgânica do solo. Assim, ecossistemas com grande biomassa 
e com o solo pouco perturbado no que diz respeito a queimadas, uso de 
procedimentos inadequados de colheita, conversão em uso não florestal 
do solo etc, retêm o carbono numa escala temporal na ordem de 
décadas e séculos. (p.24) 

 

Através deste processo as plantas fixam o carbono na biomassa da vegetação, e 

consequentemente constituem, junto com seus resíduos (madeira morta e serapilheira), 

um estoque natural de carbono. 

Em contrapartida, quando acontece desmatamento ou queimada, além do 

sistema não ter mais o sumidouro de carbono, libera grandes quantidades do elemento 

para a atmosfera. Esses processos resultam na emissão de CO2 e outros gases traços 
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para a atmosfera, contribuindo para o efeito estufa. 

Gallon et al.(2006) argumentam que: 

 

Os estudos de interação biosfera‑atmosfera do fluxo de carbono 
permitem que se avalie o impacto de eventuais mudanças ambientais no 
mesmo, incluindo mudanças no uso do solo, na variabilidade climática e 
no aumento de concentração de CO2 na atmosfera, alterando o 
funcionamento total de um ecossistema natural. (p.79) 

 

Sendo assim, uma alternativa viável e importante é a retirada de carbono da 

atmosfera, realizada por organismos que realizam a fotossíntese. Isso é gerado a partir 

da preservação da vegetação ou mesmo do reflorestamento. 

Segundo Sanquetta et al. (2002), um dos aspectos mais relevantes nos estudos 

de fixação de carbono em florestas é a questão metodológica de quantificação, pois sem 

cuidado em relação a isso não haverá consistência nas avaliações do carbono fixado 

nos ecossistemas florestais. 

A fotossíntese é um processo químico realizado pelas plantas, algas e certos 

microorganismos mediante o qual a energia solar é capturada e convertida em energia 

química. Esse processo pode ser realizado nas plantas devido à capacidade das 

clorofilas de absorver a energia solar. 

Na vegetação o CO2 apresenta um fluxo cíclico levando em consideração às 24 

horas do dia, ou seja, durante a noite o fluxo é predominantemente positivo, significando 

a emissão de CO2 para atmosfera durante o período diurno, o fluxo inverte-se e torna-se 

negativo, significando incorporação do CO2 atmosférico pelo ecossistema, e ambos os 

fluxos variam conforme as condições meteorológicas (GRACE et al., 1995). 

Os processos supracitados operam em diversas escalas de tempo, de diurna a 

sazonal, entre outras, e são todas influenciadas por variáveis climáticas e ambientais, 

como temperatura, umidade disponível e freqüência de distúrbios (MALHI et al.,1998). 

A incorporação de carbono pela vegetação ocorre através do processo de 

fotossíntese, já a emissão se dá pela respiração, mortalidade das árvores, 

decomposição microbiana e oxidação de carbono no solo. O ciclo hidrológico é 

completamente acoplado aos fluxos de energia (através do fluxo de calor latente) e de 

carbono (através dos mecanismos que controlam a condutância estomática) entre a 

superfície e a atmosfera (CAMPBELL e NORMAN, 1998). 

Segundo Jensen (2009) a fotossíntese é um processo de armazenamento de 

energia que ocorre em folhas e em outras partes verdes das plantas na presença de luz. 
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Neste processo, de acordo com Santos (1999), as plantas verdes necessitam 

continuamente de dióxido de carbono para sintetizarem a glicose (açúcares), em 

presença de luz solar e participação de água. 

Como subproduto da fotossíntese há liberação de O2, proveniente da água, em 

quantidades equivalentes ao CO2 utilizado, ou seja, para cada molécula de CO2 fixada, 

há liberação de uma molécula de O2 (SANTOS, 1999). 

A fotossíntese pode ser expressa pela equação: 

 

 

O processo fotossintético pode ser dividido em etapas que são: reações da luz – 

passos envolvidos na captura da energia luminosa e reações escuras - que consistem 

na produção de açucares e redução de CO2 (MOREIRA, 2005). 

O crescimento da planta está intimamente relacionado à quantidade total de 

radiação solar e dióxido de carbono através de processos de fotossíntese e respiração 

(SANTOS, 1999). A água é elemento fundamental nesse processo, onde de acordo com 

Pacheco et al (2011) a sua suspensão da irrigação afeta significativamente as trocas 

gasosas das plantas. 

Moreira (2005) ressalta que, pela respiração, a planta absorve o oxigênio do ar e 

elimina o gás carbônico liberado de reações químicas de fotossimilados. A passagem 

desses gases é feita através dos ostíolos dos estômatos. A respiração ocorre tanto 

durante o dia como à noite. Os três principais componentes celulares que servem como 

substrato para respiração são carboidratos, lipídios e proteínas, cujas moléculas se 

quebram para produzir a energia necessária à respiração. 

O carbono é o elemento muito importante para estrutura dos seres vivos. O ciclo 

desse elemento na natureza envolve as diversas transformações que o carbono sofre ao 

longo do tempo. Esse elemento fornece energia e massa para maior parte dos seres 

vivos, além de estar intimamente relacionado com a regulação da atmosfera global e, 

consequentemente, com o clima. 

Grande parte dos estudiosos afirmam que as ações humanas intensificaram a 

emissão de CO2 desde o século passado. No entanto, evidências sugerem que as 

concentrações desse gás começaram aumentar cerca de 8000 anos atrás, em função 

das atividades ligadas a agricultura, desmatamento e irrigação, adicionando GEE na 

atmosfera. Estas ações, somadas a industrialização e o estilo de vida atual, modificaram 

a tendência padrão de milhares de anos, que foram controladas por dezenas de 

( )166 2612622 eOOHCOHCO luz ++→+
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sequências climáticas glaciais e interglacias (RUDDIMAN, 2005). 

O ciclo de carbono pode ser dividido em duas partes que são: o terrestre e o 

marinho, no entanto, o presente estudo abordou somente o terrestre. Neste ciclo, as 

plantas removem o CO2 da atmosfera através da fotossíntese; parte desse carbono é 

utilizado pela planta para sua manutenção e que posteriormente resulta na liberação de 

CO2 para atmosfera. O carbono restante irá fazer parte dos tecidos vegetais (folhas, 

galhos, troncos e raízes).  

As plantas que são ingeridas por animais herbívoros servem como fonte de 

energia, para construção e manutenção de seus corpos, que por sua vez, também 

liberam CO2 para a atmosfera através da respiração. Parte do carbono que flui através 

dos ecossistemas terrestres fica na superfície em forma de liteira, animais e queimadas, 

todos permanecem no solo até serem fragmentados e decompostos pelos processos 

físico-químicos e bióticos que ocorrem nessa fração do ecossistema (RAICH, 1992).  

Os solos são um importante reservatório natural de carbono e as práticas de uso 

e manejo, podem reduzir ou aumentar o seu estoque, dentro dos limites impostos pelas 

condições climáticas e edáficas (FRANK et al. , 2006; ESCOBAR, 2008). 

Segundo Raich (1992), em uma escala global, as diferenças observadas entre os 

biomas podem ser explicadas em grande parte pelo clima. A variação do clima no 

espaço e no tempo é determinada especialmente, pela variação da disponibilidade da 

radiação solar. As taxas de respiração do solo possuem correlação significativa com a 

temperatura média anual do ar e da precipitação pluvial. 

A radiação solar afeta o balanço de energia das superfícies, que por sua vez 

influencia as condições de temperatura, movimentação do ar e disponibilidade hídrica 

para as plantas. Além de ser determinante do clima, a radiação do sol, usada 

diretamente pelas plantas verdes na síntese de compostos orgânicos, é praticamente a 

única fonte de toda a energia que circula através dos organismos em ecossistemas. 

Também, a radiação solar estimula processos de diferenciação de tecidos e órgãos. 

Praticamente toda matéria orgânica acumulada numa planta durante seu 

crescimento, tem origem no processo fotossintético de fixação de carbono atmosférico, 

o que representa ao redor de 95% de toda sua fitomassa seca. Assim, qualquer agente 

ambiental que afetar a fotossíntese influenciará no crescimento e no acúmulo de 

fitomassa (SYVERTEN & LIOYD, 1994). 

Além da radiação solar, outros elementos influenciam o processo fotossintético, 

como: a disponibilidade hídrica, a temperatura, a umidade do ar e a velocidade do vento. 
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Com teores adequados de água, os estômatos das plantas estão mais abertos, há maior 

troca gasosa, maior produção de biomassa verde e, consequentemente, maior 

produtividade primária do ecossistema (TANNUS, 2004). 

Dessa forma, a utilização de técnicas visando a sustentabilidade é fundamental 

para minimizar os efeitos negativos ao meio ambiente. Esty et al (2005) afirmam que 

uma das formas de reduzir o consumo dos recursos é por meio do desenvolvimento de 

tecnologias ambientalmente sofisticadas.  

 

3.3 Geotecnologias 

A junção das informações com os atributos geográficos denomina-se de 

geoinformação. A informação que tem aliada a si sua posição geográfica é chamada de 

informação georreferenciada, no sentido de ter referência, através das coordenadas, 

com algum ponto da Terra. 

Assim, as Geotecnologias são todas as tecnologias relacionadas à 

geoinformação. Esse conceito abrange a aquisição, processamento, interpretação (ou 

análise) de dados ou informações espacialmente referenciadas, ou seja, conjunto de 

ferramentas, técnicas e conceitos para análise espacial. Conjunto de ferramentas, 

técnicas e conceitos para análise, no qual consistem na geoestatística, sensoriamento 

remoto e SIG (Sistema Informações Geográficas). 

Dentre as diversas Geotecnologias é possível citar: GPS (Global Positioning 

System), softwares ligados a análise espacial, fotogrametria, levantamentos aéreos ou 

orbitais, topologia, cartografia, geodésia e outros. 

Algumas outras denominações são dadas por diversos autores as 

Geotecnologias, como: a Ciência da Informação Geográfica, por Goodchild (1999) que a 

define como a ciência que busca pesquisar assuntos genéricos acerca do uso de 

tecnologia de SIG, que impeçam o sucesso de sua implementação ou emerja de uma 

compreensão de suas capacidades espaciais; a Ciência da Geoinformação, que é 

caracterizada por Câmara et al. (1999), pela construção de representações (criação de 

modelo da realidade) computacionais do espaço; dentre outros. 

O termo Geotecnologia, de acordo com Silva (2003), refere-se a um grupo de 

tecnologias de informação geograficamente referenciada, que abrange a aquisição, 

processamento, interpretação (ou análise) de dados ou informações espacialmente 

referenciadas. 

As geotecnologias dão os subsídios para a ação de processar dados 
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georreferenciados. Essa ação é denominada de Geoprocessamento, no qual permite 

que se utilize a informação de modo mais organizado para que se tomem decisões 

estratégicas de âmbito local ou regional que necessitam de ações prioritárias sobre 

determinadas áreas. Neste sistema, são projetadas as informações organizadas, num 

banco de dados que podem ser obtidas através de diversas fontes, constituído por meio 

de processo de entradas, armazenamentos, transformações e saídas de dados 

georreferenciados. 

De acordo com Câmara et al. (2001) o termo Geoprocessamento denota: 

 

a disciplina do conhecimento que utiliza técnicas matemáticas e 
computacionais para o tratamento da informação geográfica e que vem 
influenciando de maneira crescente as áreas de Cartografia, Análise de 
Recursos Naturais, Transportes, Comunicações, Energia e Planejamento 
Urbano e Regional. As ferramentas computacionais para 
Geoprocessamento, chamadas de Sistemas de Informação Geográfica 
(SIG), permitem realizar análises complexas, ao integrar dados de 
diversas fontes e ao criar bancos de dados geo-referenciados. Tornam 
ainda possível automatizar a produção de documentos cartográficos. 
(p.1) 

 

O Geoprocessamento, para Brites et al. (1998), vem se tornando uma ferramenta 

importante para a execução de projetos relacionados à área de meio ambiente. Rosa 

(1995) conceitua Geoprocessamento como um conjunto de tecnologias destinadas à 

coleta e tratamento de informações, assim como o desenvolvimento de novos sistemas 

e aplicações, com diferentes níveis de sofisticação. 

O autor acima citado, ainda destaca que o Geoprocessamento se caracteriza 

como: 

 

uma tecnologia transdisciplinar, que, através da axiomática da 
localização e do processamento de dados geográficos, integra várias 
disciplinas, equipamentos, programas, processos, entidades, dados, 
metodologias e pessoas para coleta, tratamento, análise e apresentação 
de informações associadas a mapas digitais georreferenciados. 
(ROCHA, 2002, p. 210) 

 

A elaboração de representações espaciais por meio de ferramentas 

computacionais permite realizar análises complexas, integrando dados de várias fontes 

além da sistematização de um banco de dados ligados a espacialização. 

Sendo assim, se faz necessário a construção de técnicas que construam uma 

estruturação simplificada da realidade através de modelagens que Christofoletti (1999) 
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conceitua como procedimento teorético que relaciona atributos na tentativa de 

representar o comportamento de um processo. 

Silva (2007) ressalta que Geoprocessamento consiste num conjunto de 

tecnologias que disponibiliza ferramentas, dados e recursos para o levantamento e 

tratamento de informações de maneira eficaz, através de um conjunto de conceitos, 

métodos e técnicas erigidas em torno de um instrumental tornado disponíveis pela 

habilidade do homem. 

Esse complexo tecnológico permite elaborar modelagem da realidade ambiental, 

tornando viável o controle e a organização de grande volume de dados, o seu 

tratamento e a disponibilização precisa, confiável e rápida de um universo de 

informações. 

 

-Sistema de Informações Geográficas (SIG) 

Como conjunto dessas tecnologias destinadas à coleta de dados e tratamento de 

informações espaciais está o Sistema de Informações Geográficas (SIG). 

O SIG corresponde a uma ferramenta que utiliza dados georreferenciados para 

fins de análises espaciais. Esse sistema mudou a maneira de se utilizar os mapas no 

final do século XX. Atualmente, instituições públicas e privadas, bem como profissionais 

das diversas áreas do conhecimento, utilizam dessa poderosa instrumentação. 

A respeito da história do SIG não há uma definição precisa do seu início, uma vez 

que, trabalhos e pesquisas realizados com essa tecnologia não foram documentados. 

Apesar disso, de acordo com Silva (2003), várias atividades foram realizadas com a 

utilização do SIG, como a construção de mapas temáticos que deu suporte para a 

resolução de um problema de doenças endêmicas na cidade de Londres. Na situação 

acima, espacializaram-se os casos da doença permitindo a análise epidemiológica e, 

por conseguinte, a tomada de decisão por parte das entidades governamentais para o 

enfrentamento da crise. 

Através desta ferramenta podem-se realizar diversas operações, integrando as 

diversas variáveis. Dentre as principais aplicações do SIG tem-se os estudos 

relacionados a representação e modelagem do espaço geográfico. Permite analises do 

meio ambiente (clima, relevo, geologia, vegetação), mapeamentos de cidades (entre 

outras coisas para aumentar a arrecadação do município), logística, segurança, saúde e 

agricultura de precisão. 

Diversos autores conceituam o SIG. Burrough; McDonell (2005) caracteriza SIG 



Modelagem de fluxo de Carbono em Paisagens de Caatinga Preservada e Degradada e em Sistemas Agropecuários              Davi Cerqueira Grilo 

 

37 

 

como um poderoso conjunto de ferramentas para coletar, armazenar, recuperar a 

vontade, transformar e exibir dados espaciais do mundo real para um conjunto particular 

de propósitos. 

Na visão de Worboys (1995) SIG é um sistema de informação baseado em 

computador que permite a captura, modelagem, manipulação, recuperação, 

apresentação final da análise de dados geograficamente referenciados. 

De acordo com Bonham Carter (1994), a tecnologia busca fornecer suporte para 

a tomada de decisões baseadas em dados espaciais. Carvalho et al. (2000) afirmam 

que “SIG é uma das técnicas de geoprocessamento usado para o entendimento dos 

fatos e fenômenos que ocorrem no espaço geográfico. (p. 14) 

Chrisman (1997) afirma como um sistema de hardware, software, dados, 

pessoas, organização e arranjos institucionais para coletar, armazenar, analisar e 

divulgar informações sobre áreas de terra. 

O conceito de Silva (2003) se configura como um dos mais pertinentes para a 

ciência geográfica e para estudo a ser desenvolvido, no qual define a ferramenta como 

uma tecnologia que necessita de um meio digital, devendo agir sobre uma base 

georreferenciada para proceder a operações algébricas que viabilizem a análises de 

dados espaciais. 

O autor supracitado ainda aborda SIG como: 

 

tecnologia que possui o ferramental necessário para realizar análises 
com dados espaciais e, portanto, oferece, ao serem implementadas 
alternativas para o entendimento da ocupação e utilização do meio físico, 
compondo o universo das Geotecnologias, ao lado do PDI e da 
Geoestatística. (p.27). 

 

Portanto, o Sistema de Informações Geográficas consiste muito mais que 

técnicas para observação da Terra, sendo encarado como um método dos mais 

sofisticados para análise, entendimento e suporte para tomadas de decisão, uma vez 

que se baseia na integração de inúmeros dados espaciais.  

 

-Sensoriamento Remoto 

Como um sistema de aquisição de dados capaz de fornecer informações valiosas 

ao SIG, o Sensoriamento Remoto á definido por Jensen (2009) como: 

 

o registro da informação das regiões do ultravioleta, visível, 
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infravermelho e micro-ondas do espectro eletromagnético, sem contato, 
por meio de instrumentos tais como câmeras, escâneres, lasers, 
dispositivos lineares e/ou matriciais localizados em plataformas tais 
como aeronaves ou satélites, e a análise da informação adquirida por 
meio visual ou processamento digital de imagens. (p. 4) 

 

De acordo com o autor, ele pode ser usado para medir e monitorar importantes 

características biofísicas e atividades humanas. 

Mendes (1990) conceitua o Sensoriamento Remoto como sendo a utilização 

conjunta de sensores com o objetivo de estudar o ambiente terrestre através das 

análises interativas entre energia eletromagnética e os elementos que compõem a 

superfície da Terra e a Atmosfera. 

Para Grigio (2003) “as utilizações de imagens de satélites podem auxiliar no 

processo de classificação de padrões das paisagens e possibilitar a realização de um 

monitoramento, valendo-se da característica temporal das imagens.” (p. 34) 

Além das conceituações clássicas de sensoriamento remoto, que permitem obter 

informações de alvos a distância, sem ter o contato físico, Ponzonni e Shimabukuro 

(2007) consideram ainda, que os processos de interação entre a radiação 

eletromagnética e os diferentes objetos dos quais se pretende extrair alguma informação 

são considerados peças fundamentais das técnicas de sensoriamento remoto. 

Segundo Silva (2007) e Rocha (2000), a radiação eletromagnética é o meio 

através do qual a informação é transmitida do objeto ao sensor. A informação pode ser 

codificada em termos de frequência, intensidade e polarização da onda eletromagnética 

e de como esta se propaga à velocidade da luz: quanto maior sua frequência, menor 

seu comprimento de onda.  

Essas técnicas têm diversas aplicações em diferentes áreas do conhecimento. 

São utilizadas para identificação de áreas degradadas, mapeamento de expansão 

urbana, delimitação de áreas turísticas, monitoramento de recursos minerais, de 

cobertura vegetal, dentre outros.  

Segundo Johannsen et al. (2003) informações provenientes de sensores remotos 

podem ser úteis também para a modelagem do ciclo global do carbono, da biologia e 

bioquímica dos ecossistemas, de aspectos dos ciclos globais da água e da energia, da 

variabilidade e previsão do tempo, da química atmosférica, das características da Terra, 

das estimativas populacionais, e do monitoramento da mudança de uso da terra e 

desastres naturais. 
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As informações contidas em imagens, multi ou hiperespectrais, fundamentam-se 

no conhecimento sobre como cada alvo comporta-se com relação aos fenômenos de 

absorção, emissão e reflexão da energia eletromagnética. 

Salisbury; D’Aria (1992) destacam que a análise espectral para discriminação dos 

alvos pode ser executada por meio de sensores orbitais, suborbitais ou ao nível do solo. 

Moraes (2002) distingue sensores imageadores, que são os que fornecem como 

produto uma imagem da área observada, e não-imageadores, são sistemas também 

chamados de radiômetros que fornecem resultados em forma de números e gráficos. 

Miguel et al. (2005) afirmam que uma técnica para obtenção de informações 

sobre características dos alvos na superfície terrestre é a espectroradiometria, a qual é 

definida por Meneses; Madeira Netto (2001) como a técnica de sensoriamento remoto 

que obtém informações a partir de medidas de reflectância captada e interpretada pelos 

espectroradiômetros, através da comparação entre o fluxo de radiação refletida e a 

quantidade de radiação incidente sobre determinado objeto. 

A espectrorradiometria de reflectância, de acordo com Meneses e Madeira Netto 

(2001), tem a função de medir, em diferentes comprimentos de onda, a energia 

eletromagnética refletida da superfície dos objetos e representá-la na forma de um 

gráfico, denominado curva de reflectância espectral.  

Salisbury e A´Aria (1992 apud Zanini 2008), citam que  estudos sobre 

espectrorradiometria demonstram que estudo de alvos a partir de sua resposta espectral 

podem ser realizados com espectrorradiômetros, sendo que estes, realizam ampla 

leitura do espectro com altíssima resolução.  

Assim, com as informações dos sensores remotos é possível a realização do 

processamento digital que envolve o controle e a interpretação desses dados digitais 

com o auxílio de um computador. Dessa forma, a função primordial do processamento 

digital, segundo Crosta (1992), é fornecer ferramentas para facilitar a identificação e a 

extração das informações contidas nas imagens, para posterior interpretação. 

Segundo o autor supracitado, por meio do Processamento Digital de Imagens 

(PDI) é possível a realização de análises quantitativas e a interpretação qualitativa de 

determinado alvo a partir do seu comportamento espectral. A partir dele, podem-se 

elaborar tratamentos que disponibilizem uma melhor averiguação e informações mais 

detalhadas do que se pretende estudar. 

Dessa forma, Moreira (2005) afirma que é necessário verificar as características 

técnicas das imagens aplicadas no estudo, como a resolução espacial, temporal, 
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espectral e radiométrica. Essas especificações dependem tanto das propriedades 

técnicas dos sensores quanto das características da órbita do satélite ou plataforma 

orbital. 

A resolução espacial, para Moreira (2005), indica o tamanho do menor objeto que 

é possível representar na imagem. Essa resolução determina o tipo de aplicação na qual 

pode ser utilizada, em função da escala de trabalho e/ou do grau de detalhamento 

desejado da superfície terrestre. 

A quantidade de regiões do espectro eletromagnético nas quais o sensor é capaz 

de gerar uma imagem de níveis de cinza é indicada pela resolução espectral dos 

instrumentos a bordo de um satélite. Jensen (2009) afirma que as bandas espectrais, 

que estão associadas a essas imagens em graus de cinza, representam a energia 

registrada pelos detectores do sensor numa determinada região do espectro 

eletromagnético.  

De acordo com Jensen (2009) devido às diferenças na composição físico-química 

dos materiais que compõem os objetos, a reflexão dos comprimentos de onda acontece 

em quantidades diferentes para cada tipo de material ou objeto, o que permite 

estabelecer uma caracterização espectral. Este fato viabiliza a identificação de 

diferentes coberturas sobre a superfície terrestre, por meio de uma análise 

multiespectral realizada com imagens de diferentes regiões do espectro. 

A resolução temporal se refere ao intervalo de tempo, que o sistema demora em 

obter duas imagens consecutivas da mesma região. A temporalidade, segundo Moreira 

(2005) é de fundamental importância quando se pretende monitorar processos 

dinâmicos, como sistemas atmosférico, padrões fenológicos ou uso e ocupação do solo. 

 

3.4 Comportamento Espectral da Vegetação 

O Sol é a fonte primária de toda energia disponível aos processos naturais, 

ocorrentes na superfície da Terra, ou seja, é fonte de energia para os processos 

biológicos e meteorológicos que ocorrem na superfície. A sua importância para a flora é 

tanto quantitativa (densidades de fluxos de energia usada na fotossíntese) como 

qualitativa (comprimento de ondas e fotoperíodo, para indução ao florescimento e 

fotossíntese). 

O aproveitamento da radiação solar pela planta depende da sua capacidade de 

interceptar e utilizar a luz, ou seja, a capacidade fotossintética. Larcher (2000) afirma 

que a capacidade fotossintética é uma característica intrínseca de cada espécie vegetal, 
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sendo que as trocas gasosas mudam durante o ciclo do desenvolvimento do indivíduo e 

dependem do curso anual e até mesmo do curso diário das flutuações ambientais (luz, 

temperatura, etc) em torno do vegetal. Segundo Larcher apud Souza (2011), 

ecologicamente, as alterações na biossíntese de clorofilas pelas variações espectrais 

podem proporcionar vantagens quanto ao crescimento e sucesso reprodutivo das 

espécies vegetais. 

Moreira (2005) ressalta que além dos fatores morfológicos (densidade da 

cobertura vegetal, distribuição horizontal e vertical das folhas e ângulo de inserção 

foliar), fatores fisiológicos influenciam na resposta espectral das plantas. Dentre esses 

fatores temos a idade da planta, déficit hídrico, tipo e espessura das folhas e nutrientes. 

Quanto mais velha for a planta, menos pigmento (especialmente clorofila) possuirá em 

suas folhas, o que resulta em maior reflectância nas regiões do visível e infravermelho 

médio. Quando a planta se encontra em situação de estresse hídrico ela fecha os seus 

estômatos o que reduz também a taxa fotossintética, conseqüentemente há uma queda 

na absorção de CO2 atmosférico. Isto indica que plantas saudáveis refletem mais 

energia do que plantas em condições desfavoráveis. 

De acordo com Ponzonni e Shimabukuro (2007), o processo de interação entre a 

radiação eletromagnética e uma folha depende de fatores químicos (pigmentos 

fotossintetizantes e água) e estruturais (organização dos tecidos da folha) e pode ser 

analisado sob os pontos de vista da absorção, transmissão e reflexão da vegetação. 

A análise do comportamento espectral da vegetação envolve fatores influentes na 

reflexão da radiação por folhas isoladas e por dosséis vegetais. A irradiância que 

penetra no dossel interage com a densidade vegetal e com a biomassa registrando 

quantidades refletidas ou transmitidas de radiação eletromagnética em determinadas 

faixas do espectro, baseados nas propriedades físico-químicas. 

Curran (1986) afirma que a estrutura interna da face superior das folhas é a 

principal responsável pela assinatura espectral das plantas nos comprimentos de onda 

do infravermelho próximo. As membranas e citoplasmas presentes no interior das folhas 

são mais importantes do que células individuais e os espaços de ar contidos no mesófilo 

esponjosos da face inferior das folhas, também interferem na reflectância nesta região. 

Epiphanio et al. (1996) afirmam que a vegetação apresenta variadas 

propriedades de reflexão foliar em uma mesma planta, múltiplos componentes 

refletores, não uniformidade de estrutura inter e intraplantas, além de assentar-se sobre 

um substrato constituído de solo ou restos vegetais que, por sua vez, apresentam 
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propriedades de reflexão própria, contribuindo no processo de medição para a 

modulação das propriedades de reflexão da vegetação. 

As faixas do vermelho e do infravermelho próximo são mais utilizadas, por 

conterem mais de 90% da variação da resposta espectral da vegetação; portanto, estes 

índices realçam o comportamento espectral da vegetação, correlacionando-os com os 

parâmetros biofísicos da mesma (ROSA, 2007). 

As variações nos valores de reflectância estão relacionadas às diferenças no 

vigor biológico da vegetação. Pereira et al.(2007) ressaltam que a observação de um 

padrão comportamental na vegetação com valores baixos de reflectância no visível e 

valores elevados de reflectância no infravermelho, independente da fitofisionomia, está 

associada à absorção da luz pelos pigmentos da folha e pelo espalhamento desta luz na 

região intra e intercelular nestas folhas. 

A vegetação mais densa apresenta uma quantidade maior de folhas, o que 

aumenta o número de cloroplastos realizando a fotossíntese e, consequentemente, a 

absorção de radiação solar. A vegetação mais rala possui uma menor demanda de 

fotossíntese, refletindo mais a radiação solar do que absorvendo (Poelking et al. 2007; 

Shimabukuro et al., 1998). 

Segundo Poelking et al. (2007), as espécies vegetais submetidas a estresse 

hídrico tendem a absorver mais radiação solar no espectro do infravermelho próximo, 

levando a crer que as espécies estabelecidas nas regiões de transição, com vegetação 

esparsa e rala estão mais expostas a uma deficiência hídrica, possivelmente com 

mesofilo foliar denso, sem espaços intercelulares, explicando sua baixa reflectância na 

região do infravermelho próximo. 

Através da resposta espectral da flora é possível verificar as condições 

fisiológicas e da estrutura celular das plantas através de sua interação com a energia, 

podendo estabelecer relações de vigor e de fluxo de elementos associados. 
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4 METODOLOGIA 

4.1 Referencial teórico-metodológico 

No processo de organização espacial diversas são as abordagens teórico-

metodológicas a serem utilizadas. Entender a organização espacial do ponto de vista 

marxista, ou a partir das idéias possibilistas e deterministas da Geografia tradicional, são 

algumas das maneiras de compreender o espaço geográfico.  

Na presente pesquisa adotou-se a perspectiva de Christofoletti (1999), que define 

organização espacial como importante objeto de análise, na qual constitui ordem e 

entrosamento entre as partes ou elementos componentes de um conjunto. Christofoletti 

(1982), ainda conceitua organização espacial como entidade organizada na superfície 

terrestre formada pelos subsistemas físico/natural e antrópico, bem como por suas 

interações. 

Para análise dessa organização do espaço existem diferentes categorias que 

proporcionem um entendimento mais completo do conceito. Dentre eles está a 

paisagem, que é abordada por autores como Santos (1997), que a conceitua como o 

conjunto de forma que num dado momento exprime as heranças que representam as 

sucessivas relações localizadas entre o homem e a natureza. Metzger (2001) define 

como “um mosaico heterogêneo formado por unidades interativas, sendo essa 

heterogeneidade existente para pelo menos um fator, segundo um observador e numa 

determinada escala de observação.” (p.4) 

De acordo com Christofoletti (1982) a paisagem é um importante conceito para 

avaliar a configuração espacial e deve ser “considerada como sendo composta de 

elementos geográficos que se articulam uns com os outros e os elementos podem ser 

do domínio natural, humano, social ou econômico.” (p.80). A análise integrada da 

paisagem na dimensão natural e social dos sistemas paisagísticos permite avaliar como 

se dá a interação sociedade-ambiente nos distintos espaços. 

Seguindo o mesmo direcionamento, Bertrand (1972) ressalta que a paisagem se 

configura como uma entidade global, que possibilita a visão sistêmica numa combinação 

dinâmica e instável dos elementos físicos, biológicos e antrópicos. Para o autor, o 

estudo da paisagem se apoia num sistema de delimitação mais ou menos esquemático, 

formado por unidades homogêneas (na qual depende da escala considerada) e 

hierarquizadas, que se encaixam umas nas outras. Esse conceito de paisagem é o que 

foi adotado na pesquisa. 
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A análise integrada possibilita o estudo da dinâmica da paisagem dentro de um 

espaço geográfico, dos processos específicos das relações da sociedade e da natureza. 

Assim, Vitte e Guerra (2007) afirmam que sistema pode ser entendido como uma 

totalidade que é criada pela integração de um conjunto estruturado de partes 

componentes. 

O conceito de sistemas de Christofoletti (1999), o qual foi adotado no trabalho, 

consiste em afirmar que a abordagem dos elementos deve ser feita de maneira holística, 

que corresponde a um todo integrado, e não como uma coleção de partes dissociadas. 

Isso significa que ela procura compreender o conjunto mais que suas partes e sugere 

que o todo não é apenas a somatória das propriedades e relações de suas partes, pois 

há o surgimento de novas propriedades que não emergem do conhecimento das suas 

partes que constituem. 

Nessa perspectiva, Bertrand (1972) afirma que geosssistemas é uma 

determinada porção do espaço, sendo o resultado da combinação dinâmica, portanto 

instável, de elementos físicos, biológicos e antrópicos, onde a paisagem é um conjunto 

único e indissociável, em perpétua evolução.  

O estudo de um sistema ambiental depende, de acordo com Christofoletti (1999), 

da escala a ser estudada, pois, deve-se estabelecer uma determinada escala geográfica 

para o geossistema, propondo subdivisões baseados nos aspectos biogeográficos da 

paisagem. 

Para tanto, a fim de satisfazer o objetivo proposto nesta pesquisa, é que foram 

adotados encaminhamentos metodológicos buscando atender, fundamentalmente, uma 

perspectiva interdisciplinar e Geossistêmica, voltada à compreensão da totalidade. 

 Aplica-se o termo não apenas como o somatório das partes, mas 

independentemente do grau hierárquico, adota-se cada componente podendo ser 

considerado como uma unidade, sendo também analisada como uma totalidade. 

Nesse estudo, foi importante a compreensão das diferentes variáveis ambientais, 

pois permitiram observar as interações matéria e energia existentes, sobretudo no que 

se refere a relação do carbono com a vegetação caatinga. Yourdon (1992) afirma que, a 

construção de um modelo de caráter ambiental busca a identificação dos eventos que 

ocorrem no ambiente ao qual o sistema deve reagir. Além disso, para a elaboração da 

modelagem, sobretudo do fluxo de carbono, foi necessário permear pelas diferentes 

áreas do conhecimento sem dissociá-las. 
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4.2 Caracterização da área de estudo 

 

- Aspectos gerais 

A pesquisa foi desenvolvida nas estações experimentais da Empresa Brasileira 

de Pesquisas Agropecuária (Embrapa) – Semiárido (figura 2), cuja unidade fica 

localizada a 42 km da sede do município de Petrolina (PE), na rodovia que o liga à 

cidade do Recife, na BR 428, km 152. A motivação para o desenvolvimento da pesquisa 

nessa área se deveu aos subsídios proporcionados por essa empresa de pesquisa 

agropecuária, por meio de dados e suportes técnicos inseridos em um projeto de 

cooperação que visou testar e desenvolver métodos científicos para determinar o 

balanço de carbono no Bioma Caatinga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 – Sede da Embrapa Semiárido (Centro de pesquisas de desenvolvimento e inovação 
para o semiárido brasileiro) 
Fonte: Embrapa Semiárido (2011) 

 

Distante 734 km de Recife, na zona do médio e baixo São Francisco, Petrolina 

juntamente com Juazeiro (município da Bahia) se destacam por serem grandes pólos 

agrícolas viabilizados pelas águas extraídas do maior rio da região Nordeste do Brasil. O 

município de Petrolina situa-se no semiárido nordestino com condições ambientais 

marcadas por clima seco e altas temperaturas, fatores que necessitam de uma atenção 

especial no que tange ao desenvolvimento de estratégias de convivência nessa região. 

Sendo assim, nessas áreas são desenvolvidos mecanismos e tecnologias que 

aprimorem o desenvolvimento da região. No que se refere a economia, há um destaque 

na agricultura, principalmente no setor da fruticultura irrigada, com produtos como a uva, 
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manga, goiaba, banana, dentre outros. A produção é voltada para as exportações, 

principalmente a partir do aeroporto internacional localizado no município. Essa posição 

de destaque se deve, dentre outras instituições, a projetos de aperfeiçoamento 

desenvolvidos pela Embrapa Semiárido. 

A Empresa se destaca com pesquisas tecnológicas agropecuárias aplicadas ao 

semiárido. Possui extensa área experimental voltada à construção de alternativas, seja 

de melhoramento na agricultura e na criação de animais, até estudos da vegetação 

nativa.  

Os campos experimentais que foram utilizados nesta pesquisa ficam localizados 

na margem esquerda do Rio São Francisco, como se verifica na cena do Landsat 5 TM 

de 07 de abril de 2011, apontada pela figura 03. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Figura 3 – Localização da área de estudo 
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As áreas referências de estudo da Embrapa Semiárido comportam sistemas de: 

(a) caatinga preservada, (b) caatinga degradada, (c) agricultura de sequeiro e (d) 

agricultura irrigada, como ilustrado na Figura 4. Estas áreas serviram de base para os 

estudos em campo, principalmente no que se refere à validação dos dados referente a 

análise do fluxo de carbono.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4 – Áreas referências da Embrapa Semiárido (Imagem (a) representa uma área de 
caatinga preservada cercada com objetivo de isolá-la de qualquer ação que a degrade; (b) local 
de caatinga em estágio de regeneração, após sofrer interferência antrópica; (c) cultivo de 
sequeiro, cercado para evitar entrada de animal; (d) cultivo irrigado).  

(b) (a) 

(d) 

(c) 
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- Aspectos geológicos 

A área encontra-se inserida, geologicamente, na Formação Barra Bonita, 

Depósitos Colúvio-eluviais e Aluvionares, como são observados na figura 5. A Formação 

Barra Bonita é datada do Neoproterozóico, sendo constituída pelas seguintes 

associações litológicas: filitos, mármore, mica xisto, muscovita e quartizito. As outras 

unidades são formadas por sedimentos inconsolidados, datados do Cenozóico, 

constituídos por areia, cascalho e argila. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 – Mapa Geológico 
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- Aspectos geomorfológicos 

A configuração geomorfológica da região, de acordo com o Projeto 

RADAMBRASIL (1983), é marcada por pouca movimentação, variando de plano a 

suavemente ondulado. Representa a paisagem típica do semiárido nordestino, 

caracterizada por uma superfície de pediplanação bastante monótona, relevo 

predominantemente suave-ondulado, cortada por vales estreitos, com vertentes 

dissecadas. Elevações residuais, cristas e/ou outeiros pontuam a linha do horizonte. 

Esses relevos isolados testemunham os ciclos intensos de erosão que atingiram grande 

parte do sertão nordestino. 

Essa área apresenta duas unidades geomorfológicas indicado pelo Projeto 

Radambrasil. São elas: (a) Pediplano Sertanejo; (b) Várzeas e Terraços aluviais. 

(a) Pediplano Sertanejo – Esta unidade pertencente ao Domínio morfoestrutural 

do Escudo Exposto e a Região Geomorfológica Depressões Interplanálticas, 

onde se caracteriza por predominar formas de aplanamentos retocadas, 

apresentando formações superficiais que indicam remanejamentos 

sucessivos de material. Essas formas apresentam-se rampeadas e 

dissecadas fracamente com feições de lombas de inclinação inferior a 5°. Em 

outros setores considerados como aplanamento desnudado, os processos de 

erosão atuantes fazem aparecer em superfície a rocha pouco alterada e 

localmente formando lajedos. 

(b) Várzeas e Terraços Aluviais – Áreas planas que representam acumulação 

fluvial ou de enxurradas, contendo várzeas atuais e terraços. Essa unidade 

pertence ao domínio denominado de Depósito Sedimentares e está incluída 

na região geomorfológica Planície do Rio São Francisco. As planícies 

correspondem as áreas periodicamente inundáveis enquanto os terraços são 

inundados por cheias excepcionais. Os depósitos aluviais coalescem, através 

de ressaltos topográficos, com as partes terminal dos planos inclinados que 

compõem os pedimentos do Pediplano Sertanejo. Existe nessa unidade a 

presença de materiais detríticos constituídos de areias, cascalhos compostos 

de seixos e matacões de quartzo e quartzito. 

A partir do modelo digital do Terreno da SRTM/NASA, pode-se verificar que a 

região possui uma baixa amplitude altimétrica, variando de 353 até 399 m, como mostra 

a figura 6. À medida que se aproxima do Rio São Francisco localizado a leste, os dados 

hipsométricos vão diminuindo. 
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Figura 6 – Mapa Hipsométrico 
 

Com relação a declividade, no âmbito da análise do espaço, existem diversas 

faixas de classificação, que variam de acordo com o objetivo do planejamento. Nesse 

trabalho adotou-se a classificação segundo a Sociedade Brasileira de Ciência do Solo e 

Serviço Nacional de Levantamento e Conservação dos Solos onde os parâmetros de 

declividade são estabelecidos conforme quadro 1. Adotando estes critérios, o traço 

característico da região analisada, no que se refere a sua geomorfologia, é apresentada 

como um relevo suavemente ondulado, a declividade não ultrapassa os 5%. 
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Quadro 1: Parâmetros de Declividade 

 
Fonte: SBCS (2011) 

 
- Aspectos pedológicos 

De acordo com dados da Embrapa Solos (2000), ocorrem na área 

predominantemente o Argissolo Vermelho-Amarelo (Podzólico Eutrófico), com um 

pequeno trecho composto pelo Latossolo Vermelho Amarelo Distrófico e Eutrófico num 

setor a noroeste, como mostra a figura 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 – Mapa Pedológico 
 

DECLIVIDADE RELEVO 

Até 8% Suavemente ondulado 

9% a 20% Ondulado 

21% a 45% Forte ondulado 

Acima de 45% Montanhoso a escarpado 
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Levantamentos de solos realizados na região destacam a ocorrência de 

Argissolos, com gradiente textural simples e com dupla camada de acumulação de argila 

entre os horizontes superficiais e subsuperficiais dos solos. Em áreas mais baixas, cujas 

condições de drenagem são imperfeitas, registram ainda a presença de solos, de origem 

sedimentar, com marcante adensamento subsuperficial e extrema variação textural, 

classificados como Planossolos. Caracterizam-se por apresentarem gradiente textural, 

com nítida separação entre horizontes quanto à cor, estrutura e textura. São solos 

profundos a pouco profundos, com textura muito variável, mas com predomínio de 

textura média na superfície, e argilosa, em subsuperfície, com presença ou não de 

cascalhos. 

Como estes solos se localizam em áreas de relevo plano e suavemente 

ondulado, podem ser usados para diversas culturas, desde que sejam feitas correções 

da acidez e adubação, principalmente quando se tratar de solos distróficos ou álicos. 

No setor noroeste da área de estudo encontra-se o Latossolo Vermelho Amarelo 

Distrófico e Eutrófico. Esse se caracteriza por serem solos desenvolvidos com 

transições entre horizontes graduais ou difusos. A textura é também uniforme com 

horizonte B bem desenvolvido, com estrutura composta de agregado com formato 

arredondado e tamanho de grãos bem pequenos. 

 
- Aspectos climáticos 

O clima da região é do tipo BSwh’, segundo a classificação de Köppen, 

caracterizado como clima semiárido. Esses se destacam pela irregularidade das chuvas, 

aliada à ocorrência de temperaturas elevadas, ocasionando grandes taxas de 

deficiência hídrica. O balanço hídrico, mostrado na figura 8, realizado a partir do 

BHídrico GD 4.0 – 2004, desenvolvida por D’ANGIOLELLA, G.L.B.; VASCONCELLOS, 

V.L.D. (2003), aponta a característica climática da região no ano de 2011, onde mostra o 

regime das poucas chuvas, as elevadas temperaturas e a acentuada evapotranspiração 

da região.  

Adotou-se o método de evapotranspiração potencial de Thornthwaite (1948), 

onde contabiliza o suprimento natural de água ao solo, pela chuva (P), e da demanda 

atmosférica, pela evapotranspiração potencial (ETP), e com um nível máximo de 

armazenamento ou capacidade de água disponível (CAD) apropriada ao estudo em 

questão, o balanço hídrico fornece estimativas da evapotranspiração real (ETR), da 
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deficiência hídrica (DEF), do excedente hídrico (EXC) e do armazenamento de água no 

solo (ARM), podendo ser elaborado desde a escala diária até a mensal. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 8 – Balanço hídrico de Petrolina – PE  

 

A figura acima permite mostrar que houve uma escassez hídrica muito acentuada 

durante o ano de 2011, com armazenamento efetivo muito abaixo do mínimo requerido. 

Esse balanço hídrico reflete o comportamento meteorológico típico da região do 

semiárido brasileiro. 

O clima da área é definido por sistemas de circulação atmosférica, que ao 

passarem pela região, provocam longos períodos secos e chuvas ocasionais 

concentradas em poucos meses. É uma área que funciona como um centro dispersor de 

massas de ar. 

No verão ocorre a penetração da massa Equatorial continental, que já perdeu 

grande parte da umidade. No inverno, ocorre o avanço da massa Tropical atlântica, 

estável, pois já perdeu muito de sua umidade nas áreas serranas próximas ao litoral. 

Segundo Nimer (1989), a precipitação pluviométrica é em média cerca de 500 a 

650 mm/ano, de forma bastante irregular no espaço e no tempo. As altas temperaturas 

(cerca de 26°C), com pequena variação interanual, exercem forte efeito sobre a 

evapotranspiração, que é a perda pela evaporação. Para o autor, as precipitações da 

região não são bem distribuídas durante o ano, possuindo grande concentração de 

chuvas em poucos meses. 
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- Aspectos da flora 

O bioma Caatinga é o principal ecossistema existente na Região Nordeste, 

estendendo-se pelo domínio do clima semiárido. O termo Caatinga é originário do tupi-

guarani e significa mata branca. Esse bioma é único, pois apresenta grande variedade 

de paisagens, relativa riqueza biológica e endemismo.  

Situada no semiárido brasileiro, a Caatinga se caracteriza pela ocorrência de 

secas estacionais e periódicas, com regimes intermitentes aos rios e vegetação sem 

folhas. A folhagem das plantas volta a brotar e fica verde nos curtos períodos de chuvas.  

O Bioma é dominado por tipos de vegetação xerófita – formações vegetais secas, 

que compõem uma paisagem cálida e espinhosa – com estratos compostos por 

gramíneas, arbustos e árvores de porte baixo ou médio (3 a 7 metros de altura), 

caducifólias (folhas que caem), com grande quantidade de plantas espinhosas. 

A Caatinga foi classificada pelo IBGE (1992), em quatro tipos: 

1. Florestada – composta por espécies medindo em torno de 5 a 7 m de altura, 

mais ou menos densas, com grossos troncos e galhos ramificado, provido de espinhos 

e/ou acúleos. São decíduas na época desfavorável; 

2. Arborizada – apresenta as mesmas características florísticas da caatinga 

florestada. Apresenta indivíduos com alturas mais baixas e um espaçamento maior entre 

os indivíduos; 

3. Parque – sua característica marcante é a pseudo-orientação de plantas 

lenhosas raquíticas sobre denso tapete gramíneo-lenhoso. Esta formação recobre 

pequenas depressões capeadas que, na época das chuvas, são alagadas, devido à má 

drenagem dos solos dominantes. 

4. Gramíneo-lenhosa – Conhecida, também por campo espinhoso, caracteriza-se 

por um extenso tapete graminoso salpicado de plantas lenhosas pequenas e 

espinhosas. 

A Caatinga, enquanto um ecossistema pode ser interpretado como um conjunto 

de relações mútuas entre fauna, flora e microrganismos, em interação com fatores 

geológicos, atmosféricos e meteorológicos, constituindo, do ponto de vista da 

termodinâmica, um sistema aberto, com fluxos de energia e de matéria dinamicamente 

equilibrados. Neste contexto, o fluxo de carbono também está em equilíbrio e 

interferências antrópicas podem alterar a dinâmica deste fluxo.  
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- Características das Parcelas Experimentais 
Caatinga preservada 

Corresponde a uma área aproximada de 400 hectares, como mostra a figura 9. 

Essa parcela foi uma propriedade de pequenos agricultores que utilizavam as 

adjacências com agricultura de subsistência (milho e feijão) e a criação de caprinos, 

ovinos e bovinos soltos na Caatinga. Em 1974, a área foi desapropriada e desde então, 

permaneceu cercada, sem intervenções antrópicas no seu ecossistema natural. 

Apresenta uma caatinga florestada composta por espécies nativas. Dentre as espécies 

que compõem essa parcela pode-se citar: Umburana, Umbuzeiro, Burra Leiteira, 

Maniçoba, Caatingueira Rasteira, Jurema Preta, Baraúna. A tabela 1 descreve o nome 

da espécie e a família que essas plantas pertencem. 

 

TABELA 1 – Plantas que compõem a parcela da Caatinga Preservada 

 

NOME POPULAR FAMÍLIA NOME CIENTÍFICO 

BARAUNA Anacardiaceae Schinopsis brasiliensis 

BURRA LEITEIRA Euphorbiaceae Sapium lanceolatum 

CAATINGUEIRA RASTEIRA Leguminosae Caesalpinia microphylla 

JUREMA PRETA Leguminosae Mimosa tenuiflora 

MANICOBA Euphorbiaceae Manihot pseudoglaziovii 

UMBURANA Burseraceae Commiphora leptophloeos 

UMBUZEIRO Anacardiaceae Spondias tuberosa 

 

 

Caatinga degradada 

Essa área foi desmatada no ano de 1983. Houve o desmatamento, por meio 

principalmente de queimadas, para a inserção da cultura da Algaroba (Prosopis juliflora), 

planta que atualmente não se encontra na parcela. Nessa área (figura 9) foram 

executados roçagem e capinas que se estenderam até o ano de 1989 para fins de 

utilização agropecuária. Processos de desmatamento da vegetação nativa aliado a 

queimadas foram usos realizados nessa parcela. Essa área demarcada pela Embrapa 

Semiárido foi abandonada contendo atualmente algumas plantas colonizadoras e 

vegetação arbustiva, como a Jurema Preta, Mororó e Maniçoca, descritas na tabela 2. 
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TABELA 2 – Plantas que compõem a parcela da Caatinga Degradada 

 

NOME POPULAR FAMÍLIA NOME CIENTÍFICO 

MANICOBA Euphorbiaceae Manihot pseudoglaziovii 

MORORÓ Leguminosae Bauhína forficata Linn 

JUREMA PRETA Leguminosae Mimosa tenuiflora  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9 – Parcelas das caatingas preservada e degradada 
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Pastagem 

A área de pastagem possui 30 ha de capim que foi implantada no ano de 1977, 

após a retirada da vegetação nativa da Caatinga. Fica localizado ao sul-sudoeste (SSW) 

da sede da Embrapa Semiárido como mostra a figura 10. Nesta área nunca houve 

aplicação de corretivos e fertilizantes de solo, sendo conservada até hoje sobre um 

regime de sequeiro. Nela se encontra o Capim Buffel (Cenchurs ciliairis L.), planta 

forrageira com boa adaptação às condições semiáridas, rápida germinação e 

estabelecimento, precocidade na produção de sementes e capacidade de entrar em 

dormência na época seca (ARAÚJO FILHO et al., 1998). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10 – Parcela da pastagem de Capim Buffel 
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De acordo com Oliveira (1981) o capim buffel é uma gramínea exótica, originária 

da África, que apresenta alto valor nutritivo, com alta digestibilidade da matéria seca e 

da proteína bruta, além de boa palatabilidade.  

A implantação dessa espécie, especialmente no semiárido brasileiro, pode estar 

associada à retirada da vegetação nativa. Apesar disso, esse cultivo está sendo muito 

utilizado visando o equilíbrio ecológico do bioma caatinga, através de sistemas de 

manejo integrado, o qual visa aproveitar a potencialidade do capim como complemento 

da pastagem nativa, amenizando a exploração intensa da vegetação típica. 

 

Mangueira 

A área irrigada com o cultivo de mangueira possui 1 ha e foi instalada em 2004. 

O desmatamento desta área ocorreu em 1998 e no período de 1999 a 2004 foi cultivada 

com culturas anuais. É uma área-teste da Embrapa Semiárido para estudos das 

diversas linhas como está exposto na figura 11. 

No que se refere a região, a cultura da manga tem se expandido 

consideravelmente, principalmente por conta das proximidades com o Rio São 

Francisco. A mangicultura na região semiárida destaca-se no cenário nacional, não 

apenas pela expansão da área cultivada e do volume de produção, mas, principalmente, 

pelos altos rendimentos alcançados e qualidade da manga produzida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11 – Localização da Parcela de mangueiras.  

Fonte: Google Earth (2011) – Termo de Uso (Anexo1) 
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As áreas irrigadas da região semiárida, apresentam excelentes condições para o 

desenvolvimento da cultura e obtenção de elevada produtividade e qualidade de frutos. 

A cultura da manga reveste-se de especial importância econômica e social, na 

medida em que envolve um grande volume anual de negócios voltados para os 

mercados interno e externo, além de se destacar entre as culturas irrigadas da região 

como a que mais confere oportunidades de ocupações que se traduzem em empregos 

indiretos. 

A produção de manga voltada para o mercado de produtos de qualidade passa a 

exigir, cada vez mais, novas tecnologias, mão-de-obra qualificada e serviços 

especializados, tanto no processo produtivo, quanto nas atividades pós-colheita 

(embalagem, empacotamento e classificação). Todo esse processo tem sido 

acompanhado por mudanças caracterizadas por um conjunto de inovações, na 

organização da produção e do trabalho, dando origem às diversas formas de relações 

contratuais, que se manifestam sob forma de prestação de serviços.  

Esta dinâmica passou a envolver um grande contingente de trabalhadores 

qualificados, um número significativo de técnicos e firmas, entre outros profissionais 

especializados, vinculados a essas empresas ou prestando serviços por conta própria. 

Trata-se de novos atores sociais, que ao lado dos fruticultores, devem ser considerados 

como essenciais ao setor produtivo. 
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4.3 Levantamento de Dados 

O conceito de dados está associado a um conjunto de valores, numéricos ou não, 

que se refere a descrição de fatos do mundo real, se caracterizando por serem textuais, 

numéricos e espaciais (SILVA, 2003). O levantamento das informações relacionadas a 

temática estudada permeou toda a pesquisa, dando subsídios para o embasamento 

teórico e metodológico, sobretudo em relação a área de estudo, o bioma caatinga, as 

mudanças climáticas, o fluxo de carbono e as geotecnologias. 

Foram utilizados dados do tempo, extraídos da Estação Meteorológica de 

Bebedouro na Embrapa Semiárido (2011). Dentre os dados, foram selecionadas 

informações de temperatura, umidade, insolação, radiação, evapotranspiração e 

precipitação, observando tanto a nível diário como médias mensais nos diferentes anos. 

Essas informações foram importantes, pois auxiliaram na escolha das imagens 

utilizadas, onde se buscou utilizar cenas que melhor retratavam a sazonalidade da 

caatinga nos últimos 10 anos e que se aproximavam das épocas de campo. 

A Embrapa Semiárido disponibilizou, através do projeto Balanço de carbono na 

caatinga, do qual houve uma parceria, dados das parcelas estudadas, principalmente no 

que tange a quantificação da biomassa e do estoque de carbono, a fenologia vegetativa, 

o inventário florestal e o índice de valor de importância (gerado a partir do estudo 

fitossociológico), realizados desde 2009 até final de 2011. 

Com relação aos dados espaciais, Silva (2003) afirma que os mesmos são 

relacionados com superfícies contínuas que tem em cada ponto as coordenadas X, Y, Z. 

Isso significa que, esses dados devem estar georreferenciados, relacionados a 

determinados sistemas de coordenadas. 

Esses dados podem ser subdivididos em vetorial ou raster. O primeiro se 

caracteriza como representação gráfica do mundo real por meio dos sistemas de 

coordenadas, cuja unidade fundamental do dado é um par de coordenadas x e y. Suas 

representações podem ser feitas através de pontos, linhas e polígonos. O dado raster 

ou matricial refere-se a representação gráfica do mundo através de pixeis ou células, 

com forma poligonal regular que são definidos pelas suas posições em relação as 

colunas e linhas de uma malha.(SILVA, 2003). 

Dessa maneira, foram levantados dados espaciais da área de estudo para 

caracterizá-la e desenvolver o modelo de fluxo de carbono. Utilizaram-se dados 

geológicos e geomorfológicos extraídos respectivamente, do Serviço Geológico do 

Brasil e do Projeto RadamBrasil, além de imagens de radar SRTM (Shuttle Radar 
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Topography Mission) da NASA. 

A partir do Zoneamento Agroecológico do Nordeste realizado pela Embrapa 

Solos (2000), obtiveram-se as informações de solos. Os dados de vegetação, 

sobretudo, do bioma caatinga foram fornecidos pela Embrapa Semiárido, no que se 

refere a fisiologia, anatomia, enfim informações que esboçam relação da flora com o 

ambiente ao qual está inserida. 

As imagens orbitais foram adquiridas a partir do Catálogo de Imagens do Instituto 

Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE). Foram selecionadas imagens da órbita/ponto 

217/66. A seleção observou basicamente o critério de quantidade e distribuição de 

nuvens e as características sazonais (estação seca e chuvosa): foram escolhidas as 

imagens em que não haviam nuvens sobre a maior parte das áreas de interesse, bem 

como cenas com características que expressassem bem a sazonalidade seca e chuvosa 

e que retratavam significativamente as condições ambientais do dia em que foram 

realizadas as expedições em campo. 

Para geoprocessar os dados foram utilizados diversos programas de análise 

espacial – Arcgis 9.3; ENVI 4.7; Global Mapper 10 e Idrisi Kilimanjaro. Foram feitas as 

seguintes atividades: ajustes de projeção cartográfica, extração de áreas temáticas de 

interesse, inserção de pontos de campo, processamento de imagens, cruzamentos de 

dados espaciais (vetoriais e matriciais), análise estatística em ambiente SIG e confecção 

de cartas-imagem e mapas. Além desses programas, foi realizado no Microsoft Office 

Excel 2007 e no BioEstat 5.0 toda etapa de organização de banco de dados, bem como 

as análise estatísticas. 

 

4.4 Processamento Digital de Imagens de Satélite 

As imagens de satélite são uma representação matricial de uma parte da 

superfície terrestre, onde apresentam uma composição de elementos denominados de 

pixeis ordenados na forma de uma matriz bidimensional. Cada pixel da imagem existe 

uma única posição na matriz, indicada pela intersecção de uma linha e uma coluna que 

representa uma área definida da superfície terrestre. 

Para cada pixel é associado um valor de intensidade denominado número digital 

(DN) que representa a medida física da quantidade de energia eletromagnética incidente 

nos detectores do sensor (radiância), seja pela reflexão da energia solar nos objetos 

sobre a superfície terrestre, ou pela radiação infravermelha emitida por eles. 
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Esses parâmetros são fundamentais para os direcionamentos a serem 

estabelecidos no PDI. Assim, após a seleção e aquisição das imagens deve-se realizar, 

inicialmente, a etapa de pré-processamento, a qual consiste em transformações 

aplicadas à imagem, onde algumas técnicas podem ser realizadas, tais como: 

melhoramento de contraste, remoção de ruídos, recorte da imagem, calibração 

radiométrica da imagem, correção de distorções geométricas, dentre outros. 

A manipulação do contraste dos objetos presentes em uma imagem digital 

consiste em um remapeamento radiométrico de cada pixel da imagem, a fim de 

aumentar a discriminação visual entre eles. Embora a escolha do mapeamento 

adequado seja, em princípio, essencialmente empírica, uma análise prévia do 

histograma da imagem se afigura, em muitos casos, bastante útil. 

Basicamente, a necessidade de se realçar contrastes em uma imagem deve-se 

ao fato da visão humana poder distinguir um número finito de níveis de sombreamento, 

que é muito inferior ao que uma tela de computador pode oferecer. Assim, as 

metodologias aplicadas permitem modificar as tonalidades de sombreamento - no caso 

de imagens em preto e branco - para que sejam melhor identificadas. Pode-se destacar 

os filtros lineares, não lineares e técnicas de equalização de histograma.  

O operador de suavizamento utilizado foi o Gaussiano que se constitui como uma 

operação de convolução, utilizada para “borrar” uma imagem digital com o objetivo de 

remover detalhes e ruídos. Neste sentido, este operador é similar ao método mais 

comum utilizado para realizar esta operação, chamado de filtro médio, mas utiliza um 

kernel diferente que representa a forma da distribuição Gaussiana.  

A suavização por filtragem Gaussiana é a utilização da distribuição 2-D como 

uma função de ponto de espalhamento, o que é obtido através de convolução. Como a 

imagem é alocada como uma coleção discreta de pixels é necessário produzir uma 

aproximação discreta da função de distribuição Gaussiana antes de realizar a 

convolução.  

 Uma distribuição Gaussiana com média zero e desvio padrão  em uma 

dimensão é ilustrada na Figura 12 e é descrita pela equação (2). 
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Em teoria, a distribuição Gaussiana é assintótica e positiva em qualquer valor. 

Com isso, seria necessária 

prática ela se torna zero para qualquer valor mais distante do que três ou quatro 

padrões em relação à média.
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Em teoria, a distribuição Gaussiana é assintótica e positiva em qualquer valor. 

Com isso, seria necessária 

prática ela se torna zero para qualquer valor mais distante do que três ou quatro 

padrões em relação à média.

Uma vez que a máscara adequada tenha sido definida, a operação de 

ana pode ser desenvolvida utilizando métodos de convolução. Esta 

operação pode ser realizada de modo relativamente eficiente, desde que a equação seja 
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executada primeiramente convolu

D e depois convoluindo na direção 

O resultado obtido com a utilização dessa distribuição representa desta forma 

uma média ponderada de cada pixel em relação a sua vizinhança. Por cau

técnica provê melhores resultados do que um filtro médio de igual tamanho. Enquanto 
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Em teoria, a distribuição Gaussiana é assintótica e positiva em qualquer valor. 

Com isso, seria necessária 

prática ela se torna zero para qualquer valor mais distante do que três ou quatro 

padrões em relação à média.

Uma vez que a máscara adequada tenha sido definida, a operação de 

ana pode ser desenvolvida utilizando métodos de convolução. Esta 

operação pode ser realizada de modo relativamente eficiente, desde que a equação seja 
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Em teoria, a distribuição Gaussiana é assintótica e positiva em qualquer valor. 

Com isso, seria necessária 

prática ela se torna zero para qualquer valor mais distante do que três ou quatro 

padrões em relação à média.

Uma vez que a máscara adequada tenha sido definida, a operação de 

ana pode ser desenvolvida utilizando métodos de convolução. Esta 

operação pode ser realizada de modo relativamente eficiente, desde que a equação seja 

separável nas suas componentes 

executada primeiramente convolu
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O resultado obtido com a utilização dessa distribuição representa desta forma 

uma média ponderada de cada pixel em relação a sua vizinhança. Por cau
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Em teoria, a distribuição Gaussiana é assintótica e positiva em qualquer valor. 

Com isso, seria necessária 

prática ela se torna zero para qualquer valor mais distante do que três ou quatro 

padrões em relação à média.

Uma vez que a máscara adequada tenha sido definida, a operação de 

ana pode ser desenvolvida utilizando métodos de convolução. Esta 

operação pode ser realizada de modo relativamente eficiente, desde que a equação seja 

separável nas suas componentes 

executada primeiramente convolu
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O resultado obtido com a utilização dessa distribuição representa desta forma 

uma média ponderada de cada pixel em relação a sua vizinhança. Por cau
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e tamanhos maiores para serem devidamente representados.

Comumente, em casos onde a imagem captada está contaminada por ruído 

aleatório, são utilizados processos de filtragem na imagem. Isso faz com que o ''ruído'' 

presente na imagem seja removido.

ição das Imagens

As imagens Landsat 5 do sensor TM (

apresentarem características eficazes no monitoramento

, de resolução espacial considerada média, com aquisição livre

Modelagem de fluxo de Carbono em Paisagens de Caatinga Preservada e Degradada e em 

Forma da distribuição Gaussiana com média zero e desvio 

Em teoria, a distribuição Gaussiana é assintótica e positiva em qualquer valor. 

Com isso, seria necessária 

prática ela se torna zero para qualquer valor mais distante do que três ou quatro 

padrões em relação à média.

Uma vez que a máscara adequada tenha sido definida, a operação de 

ana pode ser desenvolvida utilizando métodos de convolução. Esta 

operação pode ser realizada de modo relativamente eficiente, desde que a equação seja 

separável nas suas componentes 

executada primeiramente convolu

D e depois convoluindo na direção 

O resultado obtido com a utilização dessa distribuição representa desta forma 

uma média ponderada de cada pixel em relação a sua vizinhança. Por cau

técnica provê melhores resultados do que um filtro médio de igual tamanho. Enquanto 
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Em teoria, a distribuição Gaussiana é assintótica e positiva em qualquer valor. 

Com isso, seria necessária 

prática ela se torna zero para qualquer valor mais distante do que três ou quatro 

padrões em relação à média.

Uma vez que a máscara adequada tenha sido definida, a operação de 

ana pode ser desenvolvida utilizando métodos de convolução. Esta 

operação pode ser realizada de modo relativamente eficiente, desde que a equação seja 

separável nas suas componentes 

executada primeiramente convolu

D e depois convoluindo na direção 

O resultado obtido com a utilização dessa distribuição representa desta forma 

uma média ponderada de cada pixel em relação a sua vizinhança. Por cau

técnica provê melhores resultados do que um filtro médio de igual tamanho. Enquanto 

isso, o grau de suavização de uma imagem através da filtragem Gaussiana é 

determinado pelo seu desvio
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Em teoria, a distribuição Gaussiana é assintótica e positiva em qualquer valor. 

Com isso, seria necessária 

prática ela se torna zero para qualquer valor mais distante do que três ou quatro 

padrões em relação à média.

Uma vez que a máscara adequada tenha sido definida, a operação de 

ana pode ser desenvolvida utilizando métodos de convolução. Esta 

operação pode ser realizada de modo relativamente eficiente, desde que a equação seja 

separável nas suas componentes 

executada primeiramente convolu

D e depois convoluindo na direção 

O resultado obtido com a utilização dessa distribuição representa desta forma 

uma média ponderada de cada pixel em relação a sua vizinhança. Por cau

técnica provê melhores resultados do que um filtro médio de igual tamanho. Enquanto 

isso, o grau de suavização de uma imagem através da filtragem Gaussiana é 
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Em teoria, a distribuição Gaussiana é assintótica e positiva em qualquer valor. 

Com isso, seria necessária 

prática ela se torna zero para qualquer valor mais distante do que três ou quatro 

padrões em relação à média.

Uma vez que a máscara adequada tenha sido definida, a operação de 

ana pode ser desenvolvida utilizando métodos de convolução. Esta 

operação pode ser realizada de modo relativamente eficiente, desde que a equação seja 

separável nas suas componentes 

executada primeiramente convolu

D e depois convoluindo na direção 

O resultado obtido com a utilização dessa distribuição representa desta forma 

uma média ponderada de cada pixel em relação a sua vizinhança. Por cau

técnica provê melhores resultados do que um filtro médio de igual tamanho. Enquanto 
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Em teoria, a distribuição Gaussiana é assintótica e positiva em qualquer valor. 

Com isso, seria necessária 

prática ela se torna zero para qualquer valor mais distante do que três ou quatro 

padrões em relação à média.

Uma vez que a máscara adequada tenha sido definida, a operação de 

ana pode ser desenvolvida utilizando métodos de convolução. Esta 

operação pode ser realizada de modo relativamente eficiente, desde que a equação seja 

separável nas suas componentes 

executada primeiramente convolu
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O resultado obtido com a utilização dessa distribuição representa desta forma 

uma média ponderada de cada pixel em relação a sua vizinhança. Por cau
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Em teoria, a distribuição Gaussiana é assintótica e positiva em qualquer valor. 
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executada primeiramente convolu
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O resultado obtido com a utilização dessa distribuição representa desta forma 
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Em teoria, a distribuição Gaussiana é assintótica e positiva em qualquer valor. 

uma máscara de convolução infinitamente grande, mas na 

prática ela se torna zero para qualquer valor mais distante do que três ou quatro 

padrões em relação à média.

Uma vez que a máscara adequada tenha sido definida, a operação de 

ana pode ser desenvolvida utilizando métodos de convolução. Esta 

operação pode ser realizada de modo relativamente eficiente, desde que a equação seja 

separável nas suas componentes 

executada primeiramente convolu
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O resultado obtido com a utilização dessa distribuição representa desta forma 
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Em teoria, a distribuição Gaussiana é assintótica e positiva em qualquer valor. 

uma máscara de convolução infinitamente grande, mas na 

prática ela se torna zero para qualquer valor mais distante do que três ou quatro 

padrões em relação à média.

Uma vez que a máscara adequada tenha sido definida, a operação de 

ana pode ser desenvolvida utilizando métodos de convolução. Esta 
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separável nas suas componentes 

executada primeiramente convolu
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O resultado obtido com a utilização dessa distribuição representa desta forma 
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uma máscara de convolução infinitamente grande, mas na 

prática ela se torna zero para qualquer valor mais distante do que três ou quatro 
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Uma vez que a máscara adequada tenha sido definida, a operação de 

ana pode ser desenvolvida utilizando métodos de convolução. Esta 
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O resultado obtido com a utilização dessa distribuição representa desta forma 
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técnica provê melhores resultados do que um filtro médio de igual tamanho. Enquanto 
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Em teoria, a distribuição Gaussiana é assintótica e positiva em qualquer valor. 

uma máscara de convolução infinitamente grande, mas na 

prática ela se torna zero para qualquer valor mais distante do que três ou quatro 
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Uma vez que a máscara adequada tenha sido definida, a operação de 

ana pode ser desenvolvida utilizando métodos de convolução. Esta 
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uma média ponderada de cada pixel em relação a sua vizinhança. Por cau
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Em teoria, a distribuição Gaussiana é assintótica e positiva em qualquer valor. 

uma máscara de convolução infinitamente grande, mas na 

prática ela se torna zero para qualquer valor mais distante do que três ou quatro 

padrões em relação à média.

Uma vez que a máscara adequada tenha sido definida, a operação de 

ana pode ser desenvolvida utilizando métodos de convolução. Esta 
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separável nas suas componentes 

executada primeiramente convolu
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O resultado obtido com a utilização dessa distribuição representa desta forma 
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Em teoria, a distribuição Gaussiana é assintótica e positiva em qualquer valor. 

uma máscara de convolução infinitamente grande, mas na 

prática ela se torna zero para qualquer valor mais distante do que três ou quatro 

padrões em relação à média.

Uma vez que a máscara adequada tenha sido definida, a operação de 

ana pode ser desenvolvida utilizando métodos de convolução. Esta 

operação pode ser realizada de modo relativamente eficiente, desde que a equação seja 

separável nas suas componentes 

executada primeiramente convoluindo na direção de 

D e depois convoluindo na direção 

O resultado obtido com a utilização dessa distribuição representa desta forma 

uma média ponderada de cada pixel em relação a sua vizinhança. Por cau

técnica provê melhores resultados do que um filtro médio de igual tamanho. Enquanto 

isso, o grau de suavização de uma imagem através da filtragem Gaussiana é 

padrão. Desse modo, maiores desvios requerem máscaras 

e tamanhos maiores para serem devidamente representados.

Comumente, em casos onde a imagem captada está contaminada por ruído 

aleatório, são utilizados processos de filtragem na imagem. Isso faz com que o ''ruído'' 

presente na imagem seja removido.
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Forma da distribuição Gaussiana com média zero e desvio 

Em teoria, a distribuição Gaussiana é assintótica e positiva em qualquer valor. 

uma máscara de convolução infinitamente grande, mas na 

prática ela se torna zero para qualquer valor mais distante do que três ou quatro 

padrões em relação à média.

Uma vez que a máscara adequada tenha sido definida, a operação de 

ana pode ser desenvolvida utilizando métodos de convolução. Esta 

operação pode ser realizada de modo relativamente eficiente, desde que a equação seja 

separável nas suas componentes 

indo na direção de 

D e depois convoluindo na direção 

O resultado obtido com a utilização dessa distribuição representa desta forma 

uma média ponderada de cada pixel em relação a sua vizinhança. Por cau

técnica provê melhores resultados do que um filtro médio de igual tamanho. Enquanto 

isso, o grau de suavização de uma imagem através da filtragem Gaussiana é 

padrão. Desse modo, maiores desvios requerem máscaras 

e tamanhos maiores para serem devidamente representados.

Comumente, em casos onde a imagem captada está contaminada por ruído 

aleatório, são utilizados processos de filtragem na imagem. Isso faz com que o ''ruído'' 

presente na imagem seja removido.
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Modelagem de fluxo de Carbono em Paisagens de Caatinga Preservada e Degradada e em 

Forma da distribuição Gaussiana com média zero e desvio 

Em teoria, a distribuição Gaussiana é assintótica e positiva em qualquer valor. 

uma máscara de convolução infinitamente grande, mas na 

prática ela se torna zero para qualquer valor mais distante do que três ou quatro 

padrões em relação à média.

Uma vez que a máscara adequada tenha sido definida, a operação de 

ana pode ser desenvolvida utilizando métodos de convolução. Esta 

operação pode ser realizada de modo relativamente eficiente, desde que a equação seja 

separável nas suas componentes 

indo na direção de 

D e depois convoluindo na direção 

O resultado obtido com a utilização dessa distribuição representa desta forma 

uma média ponderada de cada pixel em relação a sua vizinhança. Por cau

técnica provê melhores resultados do que um filtro médio de igual tamanho. Enquanto 

isso, o grau de suavização de uma imagem através da filtragem Gaussiana é 

padrão. Desse modo, maiores desvios requerem máscaras 

e tamanhos maiores para serem devidamente representados.

Comumente, em casos onde a imagem captada está contaminada por ruído 

aleatório, são utilizados processos de filtragem na imagem. Isso faz com que o ''ruído'' 

presente na imagem seja removido. 
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Modelagem de fluxo de Carbono em Paisagens de Caatinga Preservada e Degradada e em 

Forma da distribuição Gaussiana com média zero e desvio 

Em teoria, a distribuição Gaussiana é assintótica e positiva em qualquer valor. 

uma máscara de convolução infinitamente grande, mas na 

prática ela se torna zero para qualquer valor mais distante do que três ou quatro 

padrões em relação à média.

Uma vez que a máscara adequada tenha sido definida, a operação de 

ana pode ser desenvolvida utilizando métodos de convolução. Esta 

operação pode ser realizada de modo relativamente eficiente, desde que a equação seja 

separável nas suas componentes X

indo na direção de 

D e depois convoluindo na direção Y

O resultado obtido com a utilização dessa distribuição representa desta forma 

uma média ponderada de cada pixel em relação a sua vizinhança. Por cau

técnica provê melhores resultados do que um filtro médio de igual tamanho. Enquanto 

isso, o grau de suavização de uma imagem através da filtragem Gaussiana é 

padrão. Desse modo, maiores desvios requerem máscaras 

e tamanhos maiores para serem devidamente representados.

Comumente, em casos onde a imagem captada está contaminada por ruído 

aleatório, são utilizados processos de filtragem na imagem. Isso faz com que o ''ruído'' 
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Modelagem de fluxo de Carbono em Paisagens de Caatinga Preservada e Degradada e em 

Forma da distribuição Gaussiana com média zero e desvio 

Em teoria, a distribuição Gaussiana é assintótica e positiva em qualquer valor. 

uma máscara de convolução infinitamente grande, mas na 

prática ela se torna zero para qualquer valor mais distante do que três ou quatro 

padrões em relação à média. 

Uma vez que a máscara adequada tenha sido definida, a operação de 

ana pode ser desenvolvida utilizando métodos de convolução. Esta 

operação pode ser realizada de modo relativamente eficiente, desde que a equação seja 

X

indo na direção de 

Y

O resultado obtido com a utilização dessa distribuição representa desta forma 

uma média ponderada de cada pixel em relação a sua vizinhança. Por cau

técnica provê melhores resultados do que um filtro médio de igual tamanho. Enquanto 

isso, o grau de suavização de uma imagem através da filtragem Gaussiana é 

padrão. Desse modo, maiores desvios requerem máscaras 
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Forma da distribuição Gaussiana com média zero e desvio 

Em teoria, a distribuição Gaussiana é assintótica e positiva em qualquer valor. 

uma máscara de convolução infinitamente grande, mas na 

prática ela se torna zero para qualquer valor mais distante do que três ou quatro 

 

Uma vez que a máscara adequada tenha sido definida, a operação de 

ana pode ser desenvolvida utilizando métodos de convolução. Esta 

operação pode ser realizada de modo relativamente eficiente, desde que a equação seja 

X 

indo na direção de 

Y, também em 1

O resultado obtido com a utilização dessa distribuição representa desta forma 

uma média ponderada de cada pixel em relação a sua vizinhança. Por cau

técnica provê melhores resultados do que um filtro médio de igual tamanho. Enquanto 

isso, o grau de suavização de uma imagem através da filtragem Gaussiana é 

padrão. Desse modo, maiores desvios requerem máscaras 

e tamanhos maiores para serem devidamente representados.

Comumente, em casos onde a imagem captada está contaminada por ruído 

aleatório, são utilizados processos de filtragem na imagem. Isso faz com que o ''ruído'' 
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apresentarem características eficazes no monitoramento

, de resolução espacial considerada média, com aquisição livre

Modelagem de fluxo de Carbono em Paisagens de Caatinga Preservada e Degradada e em 

Forma da distribuição Gaussiana com média zero e desvio 

Em teoria, a distribuição Gaussiana é assintótica e positiva em qualquer valor. 

uma máscara de convolução infinitamente grande, mas na 

prática ela se torna zero para qualquer valor mais distante do que três ou quatro 

Uma vez que a máscara adequada tenha sido definida, a operação de 

ana pode ser desenvolvida utilizando métodos de convolução. Esta 

operação pode ser realizada de modo relativamente eficiente, desde que a equação seja 

 e 

indo na direção de 

, também em 1

O resultado obtido com a utilização dessa distribuição representa desta forma 

uma média ponderada de cada pixel em relação a sua vizinhança. Por cau

técnica provê melhores resultados do que um filtro médio de igual tamanho. Enquanto 

isso, o grau de suavização de uma imagem através da filtragem Gaussiana é 

padrão. Desse modo, maiores desvios requerem máscaras 

e tamanhos maiores para serem devidamente representados.

Comumente, em casos onde a imagem captada está contaminada por ruído 

aleatório, são utilizados processos de filtragem na imagem. Isso faz com que o ''ruído'' 

As imagens Landsat 5 do sensor TM (

apresentarem características eficazes no monitoramento

, de resolução espacial considerada média, com aquisição livre

Modelagem de fluxo de Carbono em Paisagens de Caatinga Preservada e Degradada e em 

Forma da distribuição Gaussiana com média zero e desvio 

Em teoria, a distribuição Gaussiana é assintótica e positiva em qualquer valor. 

uma máscara de convolução infinitamente grande, mas na 

prática ela se torna zero para qualquer valor mais distante do que três ou quatro 

Uma vez que a máscara adequada tenha sido definida, a operação de 

ana pode ser desenvolvida utilizando métodos de convolução. Esta 

operação pode ser realizada de modo relativamente eficiente, desde que a equação seja 

e 

indo na direção de 

, também em 1

O resultado obtido com a utilização dessa distribuição representa desta forma 

uma média ponderada de cada pixel em relação a sua vizinhança. Por cau

técnica provê melhores resultados do que um filtro médio de igual tamanho. Enquanto 

isso, o grau de suavização de uma imagem através da filtragem Gaussiana é 

padrão. Desse modo, maiores desvios requerem máscaras 

e tamanhos maiores para serem devidamente representados.

Comumente, em casos onde a imagem captada está contaminada por ruído 

aleatório, são utilizados processos de filtragem na imagem. Isso faz com que o ''ruído'' 

As imagens Landsat 5 do sensor TM (

apresentarem características eficazes no monitoramento

, de resolução espacial considerada média, com aquisição livre

Modelagem de fluxo de Carbono em Paisagens de Caatinga Preservada e Degradada e em 

Forma da distribuição Gaussiana com média zero e desvio 

Em teoria, a distribuição Gaussiana é assintótica e positiva em qualquer valor. 

uma máscara de convolução infinitamente grande, mas na 

prática ela se torna zero para qualquer valor mais distante do que três ou quatro 

Uma vez que a máscara adequada tenha sido definida, a operação de 

ana pode ser desenvolvida utilizando métodos de convolução. Esta 

operação pode ser realizada de modo relativamente eficiente, desde que a equação seja 

e 

indo na direção de 

, também em 1

O resultado obtido com a utilização dessa distribuição representa desta forma 

uma média ponderada de cada pixel em relação a sua vizinhança. Por cau

técnica provê melhores resultados do que um filtro médio de igual tamanho. Enquanto 

isso, o grau de suavização de uma imagem através da filtragem Gaussiana é 

padrão. Desse modo, maiores desvios requerem máscaras 

e tamanhos maiores para serem devidamente representados.

Comumente, em casos onde a imagem captada está contaminada por ruído 

aleatório, são utilizados processos de filtragem na imagem. Isso faz com que o ''ruído'' 

As imagens Landsat 5 do sensor TM (

apresentarem características eficazes no monitoramento

, de resolução espacial considerada média, com aquisição livre

Modelagem de fluxo de Carbono em Paisagens de Caatinga Preservada e Degradada e em Si

Forma da distribuição Gaussiana com média zero e desvio 

Em teoria, a distribuição Gaussiana é assintótica e positiva em qualquer valor. 

uma máscara de convolução infinitamente grande, mas na 

prática ela se torna zero para qualquer valor mais distante do que três ou quatro 

Uma vez que a máscara adequada tenha sido definida, a operação de 

ana pode ser desenvolvida utilizando métodos de convolução. Esta 

operação pode ser realizada de modo relativamente eficiente, desde que a equação seja 

e Y

indo na direção de 

, também em 1

O resultado obtido com a utilização dessa distribuição representa desta forma 

uma média ponderada de cada pixel em relação a sua vizinhança. Por cau

técnica provê melhores resultados do que um filtro médio de igual tamanho. Enquanto 

isso, o grau de suavização de uma imagem através da filtragem Gaussiana é 

padrão. Desse modo, maiores desvios requerem máscaras 

e tamanhos maiores para serem devidamente representados.

Comumente, em casos onde a imagem captada está contaminada por ruído 

aleatório, são utilizados processos de filtragem na imagem. Isso faz com que o ''ruído'' 

As imagens Landsat 5 do sensor TM (

apresentarem características eficazes no monitoramento

, de resolução espacial considerada média, com aquisição livre

Sistemas Agropecuário

Forma da distribuição Gaussiana com média zero e desvio 

Em teoria, a distribuição Gaussiana é assintótica e positiva em qualquer valor. 

uma máscara de convolução infinitamente grande, mas na 

prática ela se torna zero para qualquer valor mais distante do que três ou quatro 

Uma vez que a máscara adequada tenha sido definida, a operação de 

ana pode ser desenvolvida utilizando métodos de convolução. Esta 

operação pode ser realizada de modo relativamente eficiente, desde que a equação seja 

Y

indo na direção de 

, também em 1

O resultado obtido com a utilização dessa distribuição representa desta forma 

uma média ponderada de cada pixel em relação a sua vizinhança. Por cau

técnica provê melhores resultados do que um filtro médio de igual tamanho. Enquanto 

isso, o grau de suavização de uma imagem através da filtragem Gaussiana é 

padrão. Desse modo, maiores desvios requerem máscaras 

e tamanhos maiores para serem devidamente representados.

Comumente, em casos onde a imagem captada está contaminada por ruído 

aleatório, são utilizados processos de filtragem na imagem. Isso faz com que o ''ruído'' 

As imagens Landsat 5 do sensor TM (

apresentarem características eficazes no monitoramento

, de resolução espacial considerada média, com aquisição livre

stemas Agropecuário

Forma da distribuição Gaussiana com média zero e desvio 

Em teoria, a distribuição Gaussiana é assintótica e positiva em qualquer valor. 

uma máscara de convolução infinitamente grande, mas na 

prática ela se torna zero para qualquer valor mais distante do que três ou quatro 

Uma vez que a máscara adequada tenha sido definida, a operação de 

ana pode ser desenvolvida utilizando métodos de convolução. Esta 

operação pode ser realizada de modo relativamente eficiente, desde que a equação seja 

Y. Assim, a convolução em 2

indo na direção de 

, também em 1

O resultado obtido com a utilização dessa distribuição representa desta forma 

uma média ponderada de cada pixel em relação a sua vizinhança. Por cau

técnica provê melhores resultados do que um filtro médio de igual tamanho. Enquanto 

isso, o grau de suavização de uma imagem através da filtragem Gaussiana é 

padrão. Desse modo, maiores desvios requerem máscaras 

e tamanhos maiores para serem devidamente representados.

Comumente, em casos onde a imagem captada está contaminada por ruído 

aleatório, são utilizados processos de filtragem na imagem. Isso faz com que o ''ruído'' 

As imagens Landsat 5 do sensor TM (

apresentarem características eficazes no monitoramento

, de resolução espacial considerada média, com aquisição livre

stemas Agropecuário

Forma da distribuição Gaussiana com média zero e desvio 

Em teoria, a distribuição Gaussiana é assintótica e positiva em qualquer valor. 

uma máscara de convolução infinitamente grande, mas na 

prática ela se torna zero para qualquer valor mais distante do que três ou quatro 

Uma vez que a máscara adequada tenha sido definida, a operação de 

ana pode ser desenvolvida utilizando métodos de convolução. Esta 

operação pode ser realizada de modo relativamente eficiente, desde que a equação seja 

. Assim, a convolução em 2

indo na direção de 

, também em 1

O resultado obtido com a utilização dessa distribuição representa desta forma 

uma média ponderada de cada pixel em relação a sua vizinhança. Por cau

técnica provê melhores resultados do que um filtro médio de igual tamanho. Enquanto 

isso, o grau de suavização de uma imagem através da filtragem Gaussiana é 

padrão. Desse modo, maiores desvios requerem máscaras 

e tamanhos maiores para serem devidamente representados.

Comumente, em casos onde a imagem captada está contaminada por ruído 

aleatório, são utilizados processos de filtragem na imagem. Isso faz com que o ''ruído'' 

As imagens Landsat 5 do sensor TM (

apresentarem características eficazes no monitoramento

, de resolução espacial considerada média, com aquisição livre

stemas Agropecuário

Forma da distribuição Gaussiana com média zero e desvio 

Em teoria, a distribuição Gaussiana é assintótica e positiva em qualquer valor. 

uma máscara de convolução infinitamente grande, mas na 

prática ela se torna zero para qualquer valor mais distante do que três ou quatro 

Uma vez que a máscara adequada tenha sido definida, a operação de 

ana pode ser desenvolvida utilizando métodos de convolução. Esta 

operação pode ser realizada de modo relativamente eficiente, desde que a equação seja 

. Assim, a convolução em 2

indo na direção de 

, também em 1

O resultado obtido com a utilização dessa distribuição representa desta forma 

uma média ponderada de cada pixel em relação a sua vizinhança. Por cau

técnica provê melhores resultados do que um filtro médio de igual tamanho. Enquanto 

isso, o grau de suavização de uma imagem através da filtragem Gaussiana é 

padrão. Desse modo, maiores desvios requerem máscaras 

e tamanhos maiores para serem devidamente representados.

Comumente, em casos onde a imagem captada está contaminada por ruído 

aleatório, são utilizados processos de filtragem na imagem. Isso faz com que o ''ruído'' 

As imagens Landsat 5 do sensor TM (

apresentarem características eficazes no monitoramento

, de resolução espacial considerada média, com aquisição livre

stemas Agropecuário

Forma da distribuição Gaussiana com média zero e desvio 

Em teoria, a distribuição Gaussiana é assintótica e positiva em qualquer valor. 

uma máscara de convolução infinitamente grande, mas na 

prática ela se torna zero para qualquer valor mais distante do que três ou quatro 

Uma vez que a máscara adequada tenha sido definida, a operação de 

ana pode ser desenvolvida utilizando métodos de convolução. Esta 

operação pode ser realizada de modo relativamente eficiente, desde que a equação seja 

. Assim, a convolução em 2

indo na direção de 

, também em 1

O resultado obtido com a utilização dessa distribuição representa desta forma 

uma média ponderada de cada pixel em relação a sua vizinhança. Por cau

técnica provê melhores resultados do que um filtro médio de igual tamanho. Enquanto 

isso, o grau de suavização de uma imagem através da filtragem Gaussiana é 

padrão. Desse modo, maiores desvios requerem máscaras 

e tamanhos maiores para serem devidamente representados.

Comumente, em casos onde a imagem captada está contaminada por ruído 

aleatório, são utilizados processos de filtragem na imagem. Isso faz com que o ''ruído'' 

As imagens Landsat 5 do sensor TM (Thematic Mapper

apresentarem características eficazes no monitoramento

, de resolução espacial considerada média, com aquisição livre

stemas Agropecuário

Forma da distribuição Gaussiana com média zero e desvio 

Em teoria, a distribuição Gaussiana é assintótica e positiva em qualquer valor. 

uma máscara de convolução infinitamente grande, mas na 

prática ela se torna zero para qualquer valor mais distante do que três ou quatro 

Uma vez que a máscara adequada tenha sido definida, a operação de 

ana pode ser desenvolvida utilizando métodos de convolução. Esta 

operação pode ser realizada de modo relativamente eficiente, desde que a equação seja 

. Assim, a convolução em 2

indo na direção de 

, também em 1

O resultado obtido com a utilização dessa distribuição representa desta forma 

uma média ponderada de cada pixel em relação a sua vizinhança. Por cau

técnica provê melhores resultados do que um filtro médio de igual tamanho. Enquanto 

isso, o grau de suavização de uma imagem através da filtragem Gaussiana é 

padrão. Desse modo, maiores desvios requerem máscaras 

e tamanhos maiores para serem devidamente representados.

Comumente, em casos onde a imagem captada está contaminada por ruído 

aleatório, são utilizados processos de filtragem na imagem. Isso faz com que o ''ruído'' 

Thematic Mapper

apresentarem características eficazes no monitoramento

, de resolução espacial considerada média, com aquisição livre

stemas Agropecuário

Forma da distribuição Gaussiana com média zero e desvio 

Em teoria, a distribuição Gaussiana é assintótica e positiva em qualquer valor. 

uma máscara de convolução infinitamente grande, mas na 

prática ela se torna zero para qualquer valor mais distante do que três ou quatro 

Uma vez que a máscara adequada tenha sido definida, a operação de 

ana pode ser desenvolvida utilizando métodos de convolução. Esta 

operação pode ser realizada de modo relativamente eficiente, desde que a equação seja 

. Assim, a convolução em 2

indo na direção de 

, também em 1

O resultado obtido com a utilização dessa distribuição representa desta forma 

uma média ponderada de cada pixel em relação a sua vizinhança. Por cau

técnica provê melhores resultados do que um filtro médio de igual tamanho. Enquanto 

isso, o grau de suavização de uma imagem através da filtragem Gaussiana é 

padrão. Desse modo, maiores desvios requerem máscaras 

e tamanhos maiores para serem devidamente representados.

Comumente, em casos onde a imagem captada está contaminada por ruído 

aleatório, são utilizados processos de filtragem na imagem. Isso faz com que o ''ruído'' 

Thematic Mapper

apresentarem características eficazes no monitoramento

, de resolução espacial considerada média, com aquisição livre

stemas Agropecuário

Forma da distribuição Gaussiana com média zero e desvio 

Em teoria, a distribuição Gaussiana é assintótica e positiva em qualquer valor. 

uma máscara de convolução infinitamente grande, mas na 

prática ela se torna zero para qualquer valor mais distante do que três ou quatro 

Uma vez que a máscara adequada tenha sido definida, a operação de 

ana pode ser desenvolvida utilizando métodos de convolução. Esta 

operação pode ser realizada de modo relativamente eficiente, desde que a equação seja 

. Assim, a convolução em 2

indo na direção de 

, também em 1

O resultado obtido com a utilização dessa distribuição representa desta forma 

uma média ponderada de cada pixel em relação a sua vizinhança. Por cau

técnica provê melhores resultados do que um filtro médio de igual tamanho. Enquanto 

isso, o grau de suavização de uma imagem através da filtragem Gaussiana é 

padrão. Desse modo, maiores desvios requerem máscaras 

e tamanhos maiores para serem devidamente representados.

Comumente, em casos onde a imagem captada está contaminada por ruído 

aleatório, são utilizados processos de filtragem na imagem. Isso faz com que o ''ruído'' 

Thematic Mapper

apresentarem características eficazes no monitoramento

, de resolução espacial considerada média, com aquisição livre

stemas Agropecuário

Forma da distribuição Gaussiana com média zero e desvio 

Em teoria, a distribuição Gaussiana é assintótica e positiva em qualquer valor. 

uma máscara de convolução infinitamente grande, mas na 

prática ela se torna zero para qualquer valor mais distante do que três ou quatro 

Uma vez que a máscara adequada tenha sido definida, a operação de 

ana pode ser desenvolvida utilizando métodos de convolução. Esta 

operação pode ser realizada de modo relativamente eficiente, desde que a equação seja 

. Assim, a convolução em 2

indo na direção de 

, também em 1

O resultado obtido com a utilização dessa distribuição representa desta forma 

uma média ponderada de cada pixel em relação a sua vizinhança. Por cau

técnica provê melhores resultados do que um filtro médio de igual tamanho. Enquanto 

isso, o grau de suavização de uma imagem através da filtragem Gaussiana é 

padrão. Desse modo, maiores desvios requerem máscaras 

e tamanhos maiores para serem devidamente representados.

Comumente, em casos onde a imagem captada está contaminada por ruído 

aleatório, são utilizados processos de filtragem na imagem. Isso faz com que o ''ruído'' 

Thematic Mapper

apresentarem características eficazes no monitoramento

, de resolução espacial considerada média, com aquisição livre

stemas Agropecuário

Forma da distribuição Gaussiana com média zero e desvio 

Em teoria, a distribuição Gaussiana é assintótica e positiva em qualquer valor. 

uma máscara de convolução infinitamente grande, mas na 

prática ela se torna zero para qualquer valor mais distante do que três ou quatro 

Uma vez que a máscara adequada tenha sido definida, a operação de 

ana pode ser desenvolvida utilizando métodos de convolução. Esta 

operação pode ser realizada de modo relativamente eficiente, desde que a equação seja 

. Assim, a convolução em 2

indo na direção de 

, também em 1

O resultado obtido com a utilização dessa distribuição representa desta forma 

uma média ponderada de cada pixel em relação a sua vizinhança. Por cau

técnica provê melhores resultados do que um filtro médio de igual tamanho. Enquanto 

isso, o grau de suavização de uma imagem através da filtragem Gaussiana é 

padrão. Desse modo, maiores desvios requerem máscaras 

e tamanhos maiores para serem devidamente representados.

Comumente, em casos onde a imagem captada está contaminada por ruído 

aleatório, são utilizados processos de filtragem na imagem. Isso faz com que o ''ruído'' 

Thematic Mapper

apresentarem características eficazes no monitoramento

, de resolução espacial considerada média, com aquisição livre

stemas Agropecuário

Forma da distribuição Gaussiana com média zero e desvio 

Em teoria, a distribuição Gaussiana é assintótica e positiva em qualquer valor. 

uma máscara de convolução infinitamente grande, mas na 

prática ela se torna zero para qualquer valor mais distante do que três ou quatro 

Uma vez que a máscara adequada tenha sido definida, a operação de 

ana pode ser desenvolvida utilizando métodos de convolução. Esta 

operação pode ser realizada de modo relativamente eficiente, desde que a equação seja 

. Assim, a convolução em 2

indo na direção de X

, também em 1

O resultado obtido com a utilização dessa distribuição representa desta forma 

uma média ponderada de cada pixel em relação a sua vizinhança. Por cau

técnica provê melhores resultados do que um filtro médio de igual tamanho. Enquanto 

isso, o grau de suavização de uma imagem através da filtragem Gaussiana é 

padrão. Desse modo, maiores desvios requerem máscaras 

e tamanhos maiores para serem devidamente representados.

Comumente, em casos onde a imagem captada está contaminada por ruído 

aleatório, são utilizados processos de filtragem na imagem. Isso faz com que o ''ruído'' 

Thematic Mapper

apresentarem características eficazes no monitoramento

, de resolução espacial considerada média, com aquisição livre

stemas Agropecuários 

Forma da distribuição Gaussiana com média zero e desvio 

Em teoria, a distribuição Gaussiana é assintótica e positiva em qualquer valor. 

uma máscara de convolução infinitamente grande, mas na 

prática ela se torna zero para qualquer valor mais distante do que três ou quatro 

Uma vez que a máscara adequada tenha sido definida, a operação de 

ana pode ser desenvolvida utilizando métodos de convolução. Esta 

operação pode ser realizada de modo relativamente eficiente, desde que a equação seja 

. Assim, a convolução em 2

X

, também em 1-

O resultado obtido com a utilização dessa distribuição representa desta forma 

uma média ponderada de cada pixel em relação a sua vizinhança. Por cau

técnica provê melhores resultados do que um filtro médio de igual tamanho. Enquanto 

isso, o grau de suavização de uma imagem através da filtragem Gaussiana é 

padrão. Desse modo, maiores desvios requerem máscaras 

e tamanhos maiores para serem devidamente representados.

Comumente, em casos onde a imagem captada está contaminada por ruído 

aleatório, são utilizados processos de filtragem na imagem. Isso faz com que o ''ruído'' 

Thematic Mapper

apresentarem características eficazes no monitoramento

, de resolução espacial considerada média, com aquisição livre

  

Forma da distribuição Gaussiana com média zero e desvio 

Em teoria, a distribuição Gaussiana é assintótica e positiva em qualquer valor. 

uma máscara de convolução infinitamente grande, mas na 

prática ela se torna zero para qualquer valor mais distante do que três ou quatro 

Uma vez que a máscara adequada tenha sido definida, a operação de 

ana pode ser desenvolvida utilizando métodos de convolução. Esta 

operação pode ser realizada de modo relativamente eficiente, desde que a equação seja 

. Assim, a convolução em 2

X com a distribuição Gaussiana em 

D. 

O resultado obtido com a utilização dessa distribuição representa desta forma 

uma média ponderada de cada pixel em relação a sua vizinhança. Por cau

técnica provê melhores resultados do que um filtro médio de igual tamanho. Enquanto 

isso, o grau de suavização de uma imagem através da filtragem Gaussiana é 

padrão. Desse modo, maiores desvios requerem máscaras 

e tamanhos maiores para serem devidamente representados.

Comumente, em casos onde a imagem captada está contaminada por ruído 

aleatório, são utilizados processos de filtragem na imagem. Isso faz com que o ''ruído'' 

Thematic Mapper

apresentarem características eficazes no monitoramento

, de resolução espacial considerada média, com aquisição livre

 

Forma da distribuição Gaussiana com média zero e desvio 

Em teoria, a distribuição Gaussiana é assintótica e positiva em qualquer valor. 

uma máscara de convolução infinitamente grande, mas na 

prática ela se torna zero para qualquer valor mais distante do que três ou quatro 

Uma vez que a máscara adequada tenha sido definida, a operação de 

ana pode ser desenvolvida utilizando métodos de convolução. Esta 

operação pode ser realizada de modo relativamente eficiente, desde que a equação seja 

. Assim, a convolução em 2

com a distribuição Gaussiana em 

D. 

O resultado obtido com a utilização dessa distribuição representa desta forma 

uma média ponderada de cada pixel em relação a sua vizinhança. Por cau

técnica provê melhores resultados do que um filtro médio de igual tamanho. Enquanto 

isso, o grau de suavização de uma imagem através da filtragem Gaussiana é 

padrão. Desse modo, maiores desvios requerem máscaras 

e tamanhos maiores para serem devidamente representados.

Comumente, em casos onde a imagem captada está contaminada por ruído 

aleatório, são utilizados processos de filtragem na imagem. Isso faz com que o ''ruído'' 

Thematic Mapper

apresentarem características eficazes no monitoramento

, de resolução espacial considerada média, com aquisição livre

 

Forma da distribuição Gaussiana com média zero e desvio 

Em teoria, a distribuição Gaussiana é assintótica e positiva em qualquer valor. 

uma máscara de convolução infinitamente grande, mas na 

prática ela se torna zero para qualquer valor mais distante do que três ou quatro 

Uma vez que a máscara adequada tenha sido definida, a operação de 

ana pode ser desenvolvida utilizando métodos de convolução. Esta 

operação pode ser realizada de modo relativamente eficiente, desde que a equação seja 

. Assim, a convolução em 2

com a distribuição Gaussiana em 

D. 

O resultado obtido com a utilização dessa distribuição representa desta forma 

uma média ponderada de cada pixel em relação a sua vizinhança. Por cau

técnica provê melhores resultados do que um filtro médio de igual tamanho. Enquanto 

isso, o grau de suavização de uma imagem através da filtragem Gaussiana é 

padrão. Desse modo, maiores desvios requerem máscaras 

e tamanhos maiores para serem devidamente representados.

Comumente, em casos onde a imagem captada está contaminada por ruído 

aleatório, são utilizados processos de filtragem na imagem. Isso faz com que o ''ruído'' 

Thematic Mapper

apresentarem características eficazes no monitoramento

, de resolução espacial considerada média, com aquisição livre

Forma da distribuição Gaussiana com média zero e desvio 

Em teoria, a distribuição Gaussiana é assintótica e positiva em qualquer valor. 

uma máscara de convolução infinitamente grande, mas na 

prática ela se torna zero para qualquer valor mais distante do que três ou quatro 

Uma vez que a máscara adequada tenha sido definida, a operação de 

ana pode ser desenvolvida utilizando métodos de convolução. Esta 

operação pode ser realizada de modo relativamente eficiente, desde que a equação seja 

. Assim, a convolução em 2

com a distribuição Gaussiana em 

D.  

O resultado obtido com a utilização dessa distribuição representa desta forma 

uma média ponderada de cada pixel em relação a sua vizinhança. Por cau

técnica provê melhores resultados do que um filtro médio de igual tamanho. Enquanto 

isso, o grau de suavização de uma imagem através da filtragem Gaussiana é 

padrão. Desse modo, maiores desvios requerem máscaras 

e tamanhos maiores para serem devidamente representados.

Comumente, em casos onde a imagem captada está contaminada por ruído 

aleatório, são utilizados processos de filtragem na imagem. Isso faz com que o ''ruído'' 

Thematic Mapper

apresentarem características eficazes no monitoramento

, de resolução espacial considerada média, com aquisição livre

Forma da distribuição Gaussiana com média zero e desvio 

Em teoria, a distribuição Gaussiana é assintótica e positiva em qualquer valor. 

uma máscara de convolução infinitamente grande, mas na 

prática ela se torna zero para qualquer valor mais distante do que três ou quatro 

Uma vez que a máscara adequada tenha sido definida, a operação de 

ana pode ser desenvolvida utilizando métodos de convolução. Esta 

operação pode ser realizada de modo relativamente eficiente, desde que a equação seja 

. Assim, a convolução em 2

com a distribuição Gaussiana em 

 

O resultado obtido com a utilização dessa distribuição representa desta forma 

uma média ponderada de cada pixel em relação a sua vizinhança. Por cau

técnica provê melhores resultados do que um filtro médio de igual tamanho. Enquanto 

isso, o grau de suavização de uma imagem através da filtragem Gaussiana é 

padrão. Desse modo, maiores desvios requerem máscaras 

e tamanhos maiores para serem devidamente representados.

Comumente, em casos onde a imagem captada está contaminada por ruído 

aleatório, são utilizados processos de filtragem na imagem. Isso faz com que o ''ruído'' 

Thematic Mapper

apresentarem características eficazes no monitoramento

, de resolução espacial considerada média, com aquisição livre

Forma da distribuição Gaussiana com média zero e desvio 

Em teoria, a distribuição Gaussiana é assintótica e positiva em qualquer valor. 

uma máscara de convolução infinitamente grande, mas na 

prática ela se torna zero para qualquer valor mais distante do que três ou quatro 

Uma vez que a máscara adequada tenha sido definida, a operação de 

ana pode ser desenvolvida utilizando métodos de convolução. Esta 

operação pode ser realizada de modo relativamente eficiente, desde que a equação seja 

. Assim, a convolução em 2

com a distribuição Gaussiana em 

O resultado obtido com a utilização dessa distribuição representa desta forma 

uma média ponderada de cada pixel em relação a sua vizinhança. Por cau

técnica provê melhores resultados do que um filtro médio de igual tamanho. Enquanto 

isso, o grau de suavização de uma imagem através da filtragem Gaussiana é 

padrão. Desse modo, maiores desvios requerem máscaras 

e tamanhos maiores para serem devidamente representados.

Comumente, em casos onde a imagem captada está contaminada por ruído 

aleatório, são utilizados processos de filtragem na imagem. Isso faz com que o ''ruído'' 

Thematic Mapper

apresentarem características eficazes no monitoramento

, de resolução espacial considerada média, com aquisição livre

Forma da distribuição Gaussiana com média zero e desvio 

Em teoria, a distribuição Gaussiana é assintótica e positiva em qualquer valor. 

uma máscara de convolução infinitamente grande, mas na 

prática ela se torna zero para qualquer valor mais distante do que três ou quatro 

Uma vez que a máscara adequada tenha sido definida, a operação de 

ana pode ser desenvolvida utilizando métodos de convolução. Esta 

operação pode ser realizada de modo relativamente eficiente, desde que a equação seja 

. Assim, a convolução em 2

com a distribuição Gaussiana em 

O resultado obtido com a utilização dessa distribuição representa desta forma 

uma média ponderada de cada pixel em relação a sua vizinhança. Por cau

técnica provê melhores resultados do que um filtro médio de igual tamanho. Enquanto 

isso, o grau de suavização de uma imagem através da filtragem Gaussiana é 

padrão. Desse modo, maiores desvios requerem máscaras 

e tamanhos maiores para serem devidamente representados.

Comumente, em casos onde a imagem captada está contaminada por ruído 

aleatório, são utilizados processos de filtragem na imagem. Isso faz com que o ''ruído'' 

Thematic Mapper

apresentarem características eficazes no monitoramento

, de resolução espacial considerada média, com aquisição livre

Forma da distribuição Gaussiana com média zero e desvio 

Em teoria, a distribuição Gaussiana é assintótica e positiva em qualquer valor. 

uma máscara de convolução infinitamente grande, mas na 

prática ela se torna zero para qualquer valor mais distante do que três ou quatro 

Uma vez que a máscara adequada tenha sido definida, a operação de 

ana pode ser desenvolvida utilizando métodos de convolução. Esta 

operação pode ser realizada de modo relativamente eficiente, desde que a equação seja 

. Assim, a convolução em 2

com a distribuição Gaussiana em 

O resultado obtido com a utilização dessa distribuição representa desta forma 

uma média ponderada de cada pixel em relação a sua vizinhança. Por cau

técnica provê melhores resultados do que um filtro médio de igual tamanho. Enquanto 

isso, o grau de suavização de uma imagem através da filtragem Gaussiana é 

padrão. Desse modo, maiores desvios requerem máscaras 

e tamanhos maiores para serem devidamente representados.

Comumente, em casos onde a imagem captada está contaminada por ruído 

aleatório, são utilizados processos de filtragem na imagem. Isso faz com que o ''ruído'' 

Thematic Mapper

apresentarem características eficazes no monitoramento

, de resolução espacial considerada média, com aquisição livre

 

Forma da distribuição Gaussiana com média zero e desvio 

Em teoria, a distribuição Gaussiana é assintótica e positiva em qualquer valor. 

uma máscara de convolução infinitamente grande, mas na 

prática ela se torna zero para qualquer valor mais distante do que três ou quatro 

Uma vez que a máscara adequada tenha sido definida, a operação de 

ana pode ser desenvolvida utilizando métodos de convolução. Esta 

operação pode ser realizada de modo relativamente eficiente, desde que a equação seja 

. Assim, a convolução em 2

com a distribuição Gaussiana em 

O resultado obtido com a utilização dessa distribuição representa desta forma 

uma média ponderada de cada pixel em relação a sua vizinhança. Por cau

técnica provê melhores resultados do que um filtro médio de igual tamanho. Enquanto 

isso, o grau de suavização de uma imagem através da filtragem Gaussiana é 

padrão. Desse modo, maiores desvios requerem máscaras 

e tamanhos maiores para serem devidamente representados. 

Comumente, em casos onde a imagem captada está contaminada por ruído 

aleatório, são utilizados processos de filtragem na imagem. Isso faz com que o ''ruído'' 

Thematic Mapper

apresentarem características eficazes no monitoramento 

, de resolução espacial considerada média, com aquisição livre

 

Forma da distribuição Gaussiana com média zero e desvio 

Em teoria, a distribuição Gaussiana é assintótica e positiva em qualquer valor. 

uma máscara de convolução infinitamente grande, mas na 

prática ela se torna zero para qualquer valor mais distante do que três ou quatro 

Uma vez que a máscara adequada tenha sido definida, a operação de 

ana pode ser desenvolvida utilizando métodos de convolução. Esta 

operação pode ser realizada de modo relativamente eficiente, desde que a equação seja 

. Assim, a convolução em 2

com a distribuição Gaussiana em 

O resultado obtido com a utilização dessa distribuição representa desta forma 

uma média ponderada de cada pixel em relação a sua vizinhança. Por cau

técnica provê melhores resultados do que um filtro médio de igual tamanho. Enquanto 

isso, o grau de suavização de uma imagem através da filtragem Gaussiana é 

padrão. Desse modo, maiores desvios requerem máscaras 

 

Comumente, em casos onde a imagem captada está contaminada por ruído 

aleatório, são utilizados processos de filtragem na imagem. Isso faz com que o ''ruído'' 

Thematic Mapper

 

, de resolução espacial considerada média, com aquisição livre

Forma da distribuição Gaussiana com média zero e desvio 

Em teoria, a distribuição Gaussiana é assintótica e positiva em qualquer valor. 

uma máscara de convolução infinitamente grande, mas na 

prática ela se torna zero para qualquer valor mais distante do que três ou quatro 

Uma vez que a máscara adequada tenha sido definida, a operação de 

ana pode ser desenvolvida utilizando métodos de convolução. Esta 

operação pode ser realizada de modo relativamente eficiente, desde que a equação seja 

. Assim, a convolução em 2

com a distribuição Gaussiana em 

O resultado obtido com a utilização dessa distribuição representa desta forma 

uma média ponderada de cada pixel em relação a sua vizinhança. Por cau

técnica provê melhores resultados do que um filtro médio de igual tamanho. Enquanto 

isso, o grau de suavização de uma imagem através da filtragem Gaussiana é 

padrão. Desse modo, maiores desvios requerem máscaras 

 

Comumente, em casos onde a imagem captada está contaminada por ruído 

aleatório, são utilizados processos de filtragem na imagem. Isso faz com que o ''ruído'' 

Thematic Mapper

 de Recursos Naturais 

, de resolução espacial considerada média, com aquisição livre

Forma da distribuição Gaussiana com média zero e desvio 

Em teoria, a distribuição Gaussiana é assintótica e positiva em qualquer valor. 

uma máscara de convolução infinitamente grande, mas na 

prática ela se torna zero para qualquer valor mais distante do que três ou quatro 

Uma vez que a máscara adequada tenha sido definida, a operação de 

ana pode ser desenvolvida utilizando métodos de convolução. Esta 

operação pode ser realizada de modo relativamente eficiente, desde que a equação seja 

. Assim, a convolução em 2

com a distribuição Gaussiana em 

O resultado obtido com a utilização dessa distribuição representa desta forma 

uma média ponderada de cada pixel em relação a sua vizinhança. Por cau

técnica provê melhores resultados do que um filtro médio de igual tamanho. Enquanto 

isso, o grau de suavização de uma imagem através da filtragem Gaussiana é 

padrão. Desse modo, maiores desvios requerem máscaras 

Comumente, em casos onde a imagem captada está contaminada por ruído 

aleatório, são utilizados processos de filtragem na imagem. Isso faz com que o ''ruído'' 

Thematic Mapper), foram escolhidas

de Recursos Naturais 

, de resolução espacial considerada média, com aquisição livre

Forma da distribuição Gaussiana com média zero e desvio σ

Em teoria, a distribuição Gaussiana é assintótica e positiva em qualquer valor. 

uma máscara de convolução infinitamente grande, mas na 

prática ela se torna zero para qualquer valor mais distante do que três ou quatro 

Uma vez que a máscara adequada tenha sido definida, a operação de 

ana pode ser desenvolvida utilizando métodos de convolução. Esta 

operação pode ser realizada de modo relativamente eficiente, desde que a equação seja 

. Assim, a convolução em 2

com a distribuição Gaussiana em 

O resultado obtido com a utilização dessa distribuição representa desta forma 

uma média ponderada de cada pixel em relação a sua vizinhança. Por cau

técnica provê melhores resultados do que um filtro médio de igual tamanho. Enquanto 

isso, o grau de suavização de uma imagem através da filtragem Gaussiana é 

padrão. Desse modo, maiores desvios requerem máscaras 

Comumente, em casos onde a imagem captada está contaminada por ruído 

aleatório, são utilizados processos de filtragem na imagem. Isso faz com que o ''ruído'' 

, foram escolhidas

de Recursos Naturais 

, de resolução espacial considerada média, com aquisição livre

σ

Em teoria, a distribuição Gaussiana é assintótica e positiva em qualquer valor. 

uma máscara de convolução infinitamente grande, mas na 

prática ela se torna zero para qualquer valor mais distante do que três ou quatro 

Uma vez que a máscara adequada tenha sido definida, a operação de 

ana pode ser desenvolvida utilizando métodos de convolução. Esta 

operação pode ser realizada de modo relativamente eficiente, desde que a equação seja 

. Assim, a convolução em 2

com a distribuição Gaussiana em 

O resultado obtido com a utilização dessa distribuição representa desta forma 

uma média ponderada de cada pixel em relação a sua vizinhança. Por cau

técnica provê melhores resultados do que um filtro médio de igual tamanho. Enquanto 

isso, o grau de suavização de uma imagem através da filtragem Gaussiana é 

padrão. Desse modo, maiores desvios requerem máscaras 

Comumente, em casos onde a imagem captada está contaminada por ruído 

aleatório, são utilizados processos de filtragem na imagem. Isso faz com que o ''ruído'' 

, foram escolhidas

de Recursos Naturais 

, de resolução espacial considerada média, com aquisição livre

σ em 1

Em teoria, a distribuição Gaussiana é assintótica e positiva em qualquer valor. 

uma máscara de convolução infinitamente grande, mas na 

prática ela se torna zero para qualquer valor mais distante do que três ou quatro 

Uma vez que a máscara adequada tenha sido definida, a operação de 

ana pode ser desenvolvida utilizando métodos de convolução. Esta 

operação pode ser realizada de modo relativamente eficiente, desde que a equação seja 

. Assim, a convolução em 2

com a distribuição Gaussiana em 

O resultado obtido com a utilização dessa distribuição representa desta forma 

uma média ponderada de cada pixel em relação a sua vizinhança. Por cau

técnica provê melhores resultados do que um filtro médio de igual tamanho. Enquanto 

isso, o grau de suavização de uma imagem através da filtragem Gaussiana é 

padrão. Desse modo, maiores desvios requerem máscaras 

Comumente, em casos onde a imagem captada está contaminada por ruído 

aleatório, são utilizados processos de filtragem na imagem. Isso faz com que o ''ruído'' 

, foram escolhidas

de Recursos Naturais 

, de resolução espacial considerada média, com aquisição livre

 

em 1

Em teoria, a distribuição Gaussiana é assintótica e positiva em qualquer valor. 

uma máscara de convolução infinitamente grande, mas na 

prática ela se torna zero para qualquer valor mais distante do que três ou quatro 

Uma vez que a máscara adequada tenha sido definida, a operação de 

ana pode ser desenvolvida utilizando métodos de convolução. Esta 

operação pode ser realizada de modo relativamente eficiente, desde que a equação seja 

. Assim, a convolução em 2

com a distribuição Gaussiana em 

O resultado obtido com a utilização dessa distribuição representa desta forma 
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O satélite Landsat 5 foi lançado em 01 de Março de 1984 e funciona em órbita 

equatorial a 705 km de altitude. O sensor TM, a bordo do satélite Landsat 5, faz o 

imageamento da superfície terrestre, produzindo imagens com 185 Km de largura no 

terreno, resolução espacial de 30 metros e 7 bandas espectrais. O tempo de revisita do 

satélite para imagear uma mesma porção do terreno é de 16 dias. 

Cada canal do espectro apresenta destaques para determinado alvo. A partir das 

características das bandas do TM, foi possível gerar as informações necessárias para o 

processamento, gerando os índices de vegetação e de fluxo de carbono. 
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- Geração de Índices de Vegetação 

Os índices de vegetação buscam combinar, sob a forma de razões, as 

informações contidas na radiância refletida pelos dosséis. Essas medidas quantitativas 

são importantes na detecção de mudanças no uso do solo, avaliação da densidade da 

cobertura vegetal, identificação e previsão de colheita/análise de produtividade, balanço 

de energia em superfície, estudos climáticos. 

Os índices estão relacionados ao comportamento do espectro eletromagnético na 

planta onde, a depender do comprimento de onda obtêm-se padrões diferentes de 

transmitância, absortância ou reflectância. 

Segundo Ponzoni e Shimabukuro (2007), na região do visível os pigmentos 

existentes nas folhas dominam a reflectância espectral. Esses pigmentos, geralmente 

encontrados nos cloroplastos são: clorofila (65%), carotenos (6%), e xantofilas (29%). A 

energia é absorvida seletivamente pela clorofila.  

No infravermelho próximo existe uma absorção pequena da REM e considerável 

espalhamento interno na folha. A reflectância espectral é quase constante nessa região, 

devido ao resultado da interação da energia incidente com a estrutura do mesófilo. 

Ponzoni e Shimabukuro (2007) afirmam que fatores externos à folha, como 

disponibilidade de água, por exemplo, podem causar alterações na relação água-ar no 

mesófilo, podendo alterar a reflectância de uma folha nesta região. De maneira geral, 

quanto mais lacunosa for a estrutura interna foliar, maior será o espalhamento interno da 

radiação incidente, e consequentemente, maior será também a reflectância. 

Sendo assim, alguns índices foram testados a fim de verificar qual teria melhor 

resposta para compor o estudo de carbono na caatinga. Os índices de vegetação que 

tiveram melhores respostas foram o NDVI (Índice de Vegetação por Diferença 

Normalizada) e o PRI (Índice de Reflectância Fotossintético). Para tal, adotou-se os 

procedimentos recomendados por Ponzoni e Shimabukuro (2007), de converter as 

imagens de números digitais (ND) para valores de reflectância, por meio do módulo 

Flaash do Envi 4.7, pois permitem a caracterização espectral dos objetos, bem como 

possibilitam a elaboração de cálculos que incluem dados de imagens de diferentes 

bandas espectrais ou de diferentes sensores. 

O NDVI se caracteriza por ter um intervalo variando de -1 a +1, no qual, de acordo 

com Rouse et al. (1973), os valores mais próximos a 1 estão relacionados às áreas com 

maiores quantidades de vegetação fotossinteticamente ativa, enquanto que os mais 

escuros representam as áreas com menor vegetação. No sensor TM do Landsat, os 
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pontos de saturação manifestam-se nas faixas espectrais do vermelho (0,63 – 0,69 µm) 

e do infravermelho próximo (0,76 – 0,90 µm), correspondendo, as bandas 3 e 4, 

respectivamente. 

Índice desenvolvido por Gamon et al. (1997), o PRI, busca medir a eficiência 

fotoquímica da luz (Rahman et al, 2000). Esse índice utiliza as bandas 1 e 2 do Landsat, 

cujo comprimento de onda varia de 0,45 – 0,52 µm, na faixa espectral 1 (azul); e 0,52 – 

0,60 µm, na faixa 2 (verde). 

Os índices espectrais NDVI e PRI são expressos de acordo com as equações 3 e 4, 

respectivamente: 

 

 

 

 

Onde Ri correspondem aos valores de reflectância das bandas espectrais do sensor 

Landsat 5 TM. 

 

- Determinação do fluxo de CO2 

De acordo com Rahman et al. (2000), o NDVI e o PRI propiciam a determinação 

do fluxo de CO2. Segundo Baptista (2003), essa integração, mensura a eficiência do 

processo de sequestro de carbono. Para esse autor, estudos recentes mostram que o 

índice espectral PRI pode ser correlacionado com o uso eficiente da luz no processo 

fotossintético e o NDVI com o sequestro de carbono. 

A obtenção do fluxo de CO2 foi realizada a partir das seguintes etapas de 

processamento:  

(a) a geração do NDVI e do PRI;  

(b) reescalonamento do PRI (para evitar dados negativos) gerando sPRI (Índice 

de Reflectância Fotossintético reescalonado para valores positivos) (Baptista, 2003), 

dado pela equação 5; 

 

 

(c) determinação do índice de fluxo de carbono (equação 6), realizado a partir da 

multiplicação do NDVI com o PRI reescalonado. 

 

( ) ( ) ( )33434 RRRRNDVI +−=

( ) ( ) ( )42121 RRRRPRI +−=

( )52=sPRI ( ) ( )6* sPRINDVICO flux =
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A determinação do fluxo de CO2 utilizando imagens orbitais constitui uma forma 

de mensuração indireta que permite verificar o comportamento do gás no processo de 

fotossíntese da planta sem precisar a derrubada de árvores para obtenção de dados. 

Então, quanto maior for a atividade fotossintética, maiores serão as feições de absorção, 

verificados nas faixas do azul e do vermelho e mais expressivos serão os valores de 

fluxo de CO2 (Baptista, 2004). Assim, quanto maior for a diferença de contraste entre a 

região do visível e o infravermelho próximo, maior será a biomassa da vegetação na 

área imageada e maior o potencial de eficiência de carbono. 

Após a determinação do fluxo de carbono em ambos os períodos foi realizada a 

tabulação cruzada a fim de verificar a simultaneidade espacial dos valores mais altos e 

baixos de fluxo de CO2. 

 

- Medidas espectroradiométricas na vegetação 

A radiometria pode ser definida como a ciência ou técnica de quantificar a 

radiação eletromagnética (LORENZZETTI, 2002). A extração de informações contidas 

em imagens, multi ou hiperespectrais, fundamenta-se no conhecimento sobre como 

cada objeto imageado comporta-se com relação aos fenômenos de absorção, emissão e 

reflexão da radiação eletromagnética (REM) interagida com tal objeto, permitindo, então, 

analisar os componentes e as condições dos objetos estudados (ALVARENGA et al., 

2003).  

A intensidade e os comprimentos de onda da REM refletida e absorvida pelos 

objetos em estudo são detectados nos espectroradiômetros terrestres e transformados 

em um gráfico por meio de softwares especializados. Pela análise desses gráficos se 

determinam as curvas espectrais de cada alvo em estudo. A caracterização espectral de 

um alvo, também conhecida como assinatura espectral, é a representação gráfica da 

reflectância em faixas de comprimento de onda bem estreitas. 

A radiometria de campo é uma técnica de fundamental importância para o 

sensoriamento remoto, tanto ao nível de pesquisa básica como aplicações operacionais 

(MILTON, 1987). Segundo o autor supracitado, a radiometria atua em pelo menos em 

três áreas do sensoriamento remoto: (a) agindo como ligação entre as medidas de 

laboratório e as condições de campo, dessa forma, útil na calibração de sensores 

orbitais e aerotransportados; (b) predição de bandas espectrais ótimas, configuração de 

visada e horário para realizar uma tarefa particular de sensoriamento remoto; (c) 

fornecer uma ferramenta para o desenvolvimento, refinamento e teste de modelos, 
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relacionando atributos biofísicos com os dados remotamente sensoriados. Nessa 

pesquisa, foi utilizado este último item para estimar diferentes comportamentos 

biofísicos, da estrutura da flora e do fluxo de carbono. 

Sendo assim, para medir a energia radiante da vegetação das quatro parcelas 

estudadas foi utilizado o FieldSpec ® 3 Hi-Res (figura 13). O equipamento, descrito no 

quadro 2, realiza medidas de reflectância, radiância e irradiância. O aparelho 

propriamente referido vem acompanhado de um computador notebook LCD, baterias, 

interface espectroradiômetro – computador (porta paralela bidirecional), o software RS2 

de interface com o usuário, o software para aquisição e armazenamento de dados de 

reflectância, radiância e irradiância (ALVARENGA et al., 2003).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13 – Espectroradiômetro FieldSpec ® 3 Hi-Res 

Fonte: adaptado ASD ind. (2011) 

 

Quadro 2 – Características do FieldSpec ® 3 Hi-Res 

Faixa Espectral 350 – 2500 nm 

Resolução espectral 3 nm – 700 nm 

8.5 nm – 1400 nm 

6.5 nm – 2100 nm 

Intervalo de amostragem 1,4 nm / 350-1050 nm 

2 nm / 1000-2500 nm 

Peso 5,2 Kg 

FOV (Field of View) 1° a 25° 

Entrada 1,5 m de fibra óptica (25 º de 

campo de visão) 

Fonte: adaptado ASD ind. (2011) 
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O radiômetro foi utilizado inicialmente para medidas de dossel (utilizando uma 

pistola que mede o comprimento de onda do alvo sem ter o contato direto) nas 

diferentes parcelas, com um resultado não muito satisfatório, em razão da quantidade 

de ruídos e interferências. Em decorrência disso realizaram-se expedições em campo a 

fim de fazer medidas de contato direto.  

Foram feitos testes experimentais no campus da Universidade Estadual de Feira 

de Santana, com o objetivo de verificar a assinatura espectral de determinadas plantas a 

partir das medidas de contato e a distância. Os resultados variaram com as espécies 

experimentadas. Em plantas de dossel com muitas folhas, a assinatura espectral com a 

pistola apresentou-se semelhante ao resultado com a sonda de contato. Entretanto, as 

plantas com folhas mais espaçadas apresentaram resultados distintos nos testes 

realizados, isso porque, com a pistola houve a mistura dos diversos alvos – folhas, 

galhos, solos. 

 As campanhas de campo ocorreram nos meses de outubro e janeiro. O critério 

de escolha das datas foi em virtude dos diferentes comportamentos fenológicos e a 

sazonalidade. 

As medidas radiométricas das plantas foram coletadas com base no inventário 

florestal e no índice de valor de importância realizado pela Embrapa Semiárido. Com 

base na quantidade amostral das diferentes espécies nas áreas referências, foram 

efetuadas medidas nas diferentes partes das plantas.  

Em ambos os períodos se coletaram amostras das partes do vegetal, como as 

folhas situadas nas diversas posições do dossel, a fim de verificar se há relação entre o 

comportamento espectral e o fluxo de carbono; e medidas em galhos e no tronco das 

plantas.  

Foi comparada a assinatura espectral de plantas da mesma espécie, mas com 

porte e maturidade distintas, a fim de se verificar a variabilidade ou não do 

comportamento espectral dos alvos. De posse das assinaturas espectrais das partes de 

uma dada planta foi realizado o cálculo da média, obtendo-se a resposta espectral da 

planta para análise de fluxo. 

Baseado nos índices de vegetação acima citados (NDVI e sPRI) foram 

calculados os fluxos de CO2 das plantas. Para tal, utilizou-se a mediana dos valores 

medidos nas faixas do azul (450 nm) e do verde (540nm), para compôr o PRI; bem 

como o centro das bandas do vermelho (645 nm) e do infravermelho próximo (910 nm), 
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para constituir o NDVI. Abaixo estão descritas as equações com as bandas do sensor 

hiperespectral. 

 

 

Para a modelagem espectral do capim buffel aplicou-se a metodologia 

desenvolvida por Baptista (2003), em que o autor considerou a assinatura espectal do 

capim seco e verde, fazendo-se a seguinte simulação: 

• 1 – 100% espectro do capim seco; 

• 2 – 100% espectro do capim verde; 

• 3 – 75% de verde e 25% de seco; 

• 4 – 50% de cada espectro;  

• 5 – 25% de verde e 75% de seco. 

Na mangueira utilizaram-se seis espectros, sendo três do período seco e três da 

estação úmida para representar e mostrar o comportamento espectral em ambos os 

períodos.  

Com as plantas da caatinga a modelagem espectral foi feita utilizando os 

espectros de folha e de galho. Foi realizada uma estimativa do comportamento espectral 

das plantas a fim de modelar as espécimes com diferentes quantidades de folhas, desde 

vegetais sem folhas até plantas em seu estado de clímax, ou seja, com uma quantidade 

máxima de folhas com poucos galhos a amostra.  

Essa modelagem foi constituída a partir do módulo spectral math do ENVI 4.7, 

como pode ser verificado na tabela 3 que descreve as equações aplicadas para 

modelagem. 

 

 Tabela 3 – Equações para modelagem espectral dos vegetais da Caatinga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*EG – Espectro dos galhos / EF – Espectro das folhas 

PLANTA EQUAÇÃO 
Somente Galhos EG 

10 % folhas 0,9EG+ 0,1EF 

20 % folhas 0,8EG+ 0,2EF 

30 % folhas 0,7EG+ 0,3EF 

40 % folhas 0,6EG+ 0,4EF 

50 % folhas 0,5EG+ 0,5EF 

60 % folhas 0,4EG+ 0,6EF 

70 % folhas 0,3EG+ 0,7EF 

80 % folhas 0,2EG+ 0,8EF 

90 % folhas 0,1EG+ 0,9EF 

( ) ( ) ( )7645910645910 RRRRNDVI +−=

( ) ( ) ( )8540450540450 RRRRPRI +−=
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4.5 Estabelecimento e análise da relação entre fluxo de CO2 e Carbono 

atmosférico (ICO2) 

O carbono atmosférico é diretamente dependente da absorção do carbono pelas 

plantas. Com base no índice de Carbono Atmosférico (ICO2) desenvolvido em Baptista 

(2003,) foi verificada a relação entre o fluxo de carbono e o carbono atmosférico (ICO2). 

Para tal foi aplicado o tratamento estatístico dos dados utilizando análise de regressão 

simples.  

Esse índice de carbono atmosférico, segundo Baptista (2003), baseou-se na 

correlação com a intensidade da feição espectral do CO2 nos espectros de radiância 

centrada a 2000 nm. Para obter esse índice foi realizada a subtração entre o valor de 

reflectância do comprimento de onda de 2037nm pelo índice do comprimento 2007nm. 

Sendo assim, para que um modelo possa ser considerado estatístico ou 

empírico, é preciso que haja evidência de relacionamento entre as variáveis (JACK 

HARDISTY; TAYLOR, 1993). 

Com isso faz-se importante conhecer os efeitos que algumas variáveis exercem, 

ou que parecem exercer, sobre outras. Hoffmann e Vieira (1983) afirmam que, ainda 

que não haja relação causal entre as variáveis, podemos relacioná-las por meio de uma 

expressão ou modelo, que pode ser útil para estimar o valor de uma das variáveis 

quando conhecemos os valores das outras. 

De acordo com os autores supracitados, essas relações funcionais podem ser 

representadas seguindo a equação abaixo:  

 

 

Onde Y representa a variável dependente e os Xh (h = 1, 2,..., k) representam as 

variáveis independentes.  

Ao se considerar duas variáveis (Y e X) relacionadas por uma função matemática 

Y = f(X), tendo um conjunto de valores Xi (i = 1, 2,..., n), com valores correspondentes 

de Yi = f(Xi), ao plotar os pontos (Yi, Xi) em um gráfico, pode-se verificar que eles 

pertencem à curva a qual representa o modelo matemático que relacionam as duas 

variáveis. 

Em alguns casos, a variável dependente pode ser afetada por outros fatores, 

além dos considerados no modelo adotado. Isso ocorre quando admite-se que a variável 

dependente sofra a influência de k + m variáveis, isto é,  

 

)9(),...,,( 21 hXXXfY =

)10(),...,,,...,,( 121 mkkk XXXXXfY ++=
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e que por vários motivos (não disponibilidade dos valores, impossibilidade de 

mensuração, para simplificar a análise etc.) não se considere a influência das variáveis 

Xk+1,..., Xk+m. Sendo assim, ao se analisar Y como função das k primeiras variáveis 

permanece, então, um resíduo ou erro (ui).  

Ao se admitir que esse erro seja aditivo, o modelo estatístico expresso na 

equação 11 fica:  

 

 

Em contrapartida, se somente uma das variáveis independentes é considerada, 

tem-se a equação 12:  

 

 

Assim, o conjunto de pares de valores (Yi, Xi) corresponde a um conjunto de 

pontos dispersos em torno da curva que representa a função, constituindo um modelo 

estatístico. 

A existência do erro em um modelo estatístico é dada pelos erros de mensuração 

da variável dependente. Em experimentos reais, geralmente existem tantos erros de 

mensuração como efeitos de outras variáveis. Para esses casos, segundo Hoffmann e 

Vieira (1983), o erro residual do modelo adotado será obtido através da soma desses 

dois tipos de erro. 

Análise de regressão é uma técnica de modelagem utilizada para analisar a 

relação entre uma variável dependente (Y) e uma ou mais variáveis independentes (X1, 

X2, X3,..., Xn). O objetivo dessa técnica é identificar (estimar) uma função que descreva, 

o mais próximo possível, a relação entre essas variáveis e assim podermos relacionar o 

valor que a variável dependente (Y) irá assumir para um determinado valor da variável 

independente X. 

Para estabelecer uma regressão linear simples, dados n pares de valores de 

duas variáveis, Xi, Yi (i = 1, 2,..., n), e admitindo que Y é função linear de X, podemos 

usar o seguinte modelo estatístico (equação 13), segundo HOFFMANN & VIEIRA 

(1983):  

 

 

)11(),...,1(),...,,( 21 niuXXXfY ikiiii =+=

)12()( iii uXfY +=

)13(. iii uXY ++= βα
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Onde, α é o coeficiente linear da reta e também é conhecido como termo 

constante da equação de regressão; β é o coeficiente angular da reta, mas também 

recebe a denominação de coeficiente de regressão.  

O coeficiente de regressão (β), indica a magnitude do efeito de uma variável 

independente sobre uma variável dependente e seu sinal (negativo ou positivo) indica a 

direção deste efeito. 

Para Modelagem do fluxo de carbono foi aplicado o Modelo de Regressão 

Simples, onde a variável independente foi o fluxo de carbono determinado pelos índices 

de vegetação e a variável dependente foi o carbono atmosférico. As etapas 

metodológicas da pesquisa estão descritas no fluxograma exposto na figura 14.
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5 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 
5.1 Modelagem espectral dos vegetais  
     

 O fluxo de carbono na vegetação está diretamente ligado as partes que realizam 

a fotossíntese, ou seja, aos componentes verdes (na região do visível) existentes nos 

vegetais. Sendo assim, as folhas têm destaque nesse processo por serem os órgãos 

especializados em captação de luz e trocas gasosas com a atmosfera para realizar a 

fotossíntese e a respiração. Assim, as medidas espectrorradiométricas apontaram 

diferentes assinaturas espectrais, variando, principalmente nos comprimentos de onda 

do visível e do infravermelho próximo, faixas em que a vegetação tem destaque. 

Os resultados obtidos com a utilização da pistola, com medidas das plantas a 

distância, não possibilitaram realizar análises mais detalhadas, uma vez que houve 

mistura de vários objetos. Nesse sentido, a sonda de contato caracterizou 

significativamente o alvo, permitindo uma visualização e uma análise detalhada para 

satisfazer o objetivo proposto. 

 No processo de caracterização espectral das plantas levaram-se em 

consideração os períodos pós-precipitação e de seca, onde a maioria das espécies 

vegetais do bioma estudado estão em pico de deciduidade. Como pode ser observado 

nos gráficos das figuras de 15 a 27 existe uma grande variabilidade no comportamento 

dos espectros, não só porque se trata de indivíduos distintos, mas também pelo fato da 

temporalidade interferir significativamente na estrutura dos espécimes.  

  

Capim Buffel 

A modelagem da assinatura espectral simulou o desempenho dos indivíduos em 

diferentes situações temporais. A figura 15, por exemplo, mostra o comportamento 

espectral do capim nos dois períodos. As absorções da clorofila e dos pigmentos 

fotossintéticos auxiliares (carotenóides) na região do azul apontam um vegetal sadio, 

como pode ser observado na linha em verde que caracteriza o capim buffel no período 

chuvoso. Em contrapartida, no período seco, mostrado na figura 15 pela assinatura do 

espectro em vermelho, o capim buffel se mostra em elevado estresse, com 

comportamento de baixa reflectância na faixa do infravermelho próximo e baixa 

absorção no vermelho e na região do azul. 
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Figura 15 – Comportamento Espectral do Capim Buffel seco e verde 

 

A modelagem dos espectros do capim indica a situação desse vegetal com três 

espectros representando a participação de 75% de espectro de capim verde e 25% de 

seco, de 50% de cada espectro verde e seco, além de 25% de capim verde e 75% de  

capim seco. Esses modelos caracterizaram distintos comportamentos espectrais dessa 

gramínea, a partir das curvas em período seco e chuvoso. Na figura 16 é possível 

verificar como a planta vai se apresentando em situações de variada quantidade hídrica.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 16 – Modelagem Espectral do Capim Buffel 
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Mangueira 

Os espectros eletromagnéticos das folhas da mangueira não tiveram acentuada 

variação. Esse resultado esperado se deveu ao fato dessa parcela ser de plantas 

cultivadas sobre um regime de irrigação e adubação. Apesar disso, como mostra a 

figura 17, no período sem chuva houve uma diminuição na amplitude dos picos de 

reflectância e de absorvância que caracterizam a vegetação, interferindo, mesmo que 

minimamente, nos resultados de fluxos de carbono. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 17 – Assinatura Espectral das folhas da mangueira em estação seca e chuvosa 
 

Na figura 17 foi possível visualizar a variação do comportamento das folhas de 

mangueira. Na estação seca a faixa em que a vegetação tem maior reflectância teve 

uma queda considerável. Essa medida que estava no período úmido variando de 0,65 a 

0,7 em sua reflectância, diminuiu para valores próximos a 0,5. Além disso, registrou-se a 

inversão na região do infravermelho próximo e a diferença de albedo verificado no 

comprimento de onda de 1000 nm. 

 

Plantas da Caatinga 

Devido as condições ambientais da região semiárida, com períodos de altas 

restrições hídrica, as plantas da caatinga apresentam mecanismos de adaptações para 



Modelagem de fluxo de Carbono em Paisagens de Caatinga Preservada e Degradada e em Sistemas Agropecuários               Davi Cerqueira Grilo 

 

78 

 

suportar a pressão do meio e se manter no ambiente. Um dos principais mecanismos 

para suportar a escassez de água é a perda das folhas, na qual os vegetais reduzem 

suas atividades fisiológicas. 

Assim, a maioria dos vegetais da caatinga apresenta esse mecanismo adaptativo 

influenciando na sua estrutura fisioquímica e, por conseguinte, modificando o seu 

comportamento no espectro eletromagnético. A assinatura espectral varia com os 

diferentes alvos. Na vegetação, além de haver uma modificação com as diferentes 

espécies, o comportamento espectral pode variar de planta para planta, dependendo do 

seu estado físico. 

Na modelagem realizada pode-se observar a variação no comportamento 

espectral de espécie por espécie e em diferentes situações fenológicas. Foram 

modeladas as plantas em situação de clímax, contento o total de suas folhas; em estado 

intermediário, ou seja, com os vegetais em abscisão foliar; e estado de total perda de 

folhas (apenas com galhos). 

Como são mostradas nas figuras 18 a 25, as plantas estudadas apresentaram, 

em situação total de presença de folhas, valores de reflectância, no infravermelho 

próximo, que variaram de 0,6 até um pouco mais de 0,9. Esses números representam, 

respectivamente, o Umbuzeiro (figura 25) e a Mororó (figura 23).  

Na faixa do vermelho a Caatingueira Rasteira (figura 20) e a Mororó (figura 23) 

tiveram maiores taxas de reflectância, com valores próximos a 0,4, diferindo dos outros 

vegetais que apresentaram índices de reflectância abaixo de 0,2. No intervalo do verde, 

a maioria dos espécimes variou de 0,12 até 0,28. 

No período seco houve uma suavização na diferença das curvas espectrais, 

como mostram os gráficos das figuras 18 a 23. Nessa estação, as plantas, em sua 

maioria, tiveram sua reflectância do infravermelho próximo reduzida, que corresponde a 

diminuição de albedo dessa faixa do espectro. Nas faixas do visível os gráficos 

tenderam a diminuir a sua variação, na qual a banda do vermelho passa a refletir mais 

que a do verde, e a faixa do azul diminui sua absorção, indicando a mudança da cor da 

vegetação verde para vermelha. 

A transição da faixa do vermelho para o infravermelho próximo passa a ser 

menos abrupta, ou seja, o aumento de reflectância é suavizado. Contrapondo a análise 

supracitada, a Umburana (vide figuras 24 e 27), na estação seca, que somente com 

seus galhos e tronco, apresentou uma assinatura espectral típica de uma planta com 
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folhas. Nesse vegetal há, mesmo que em período de escassez hídrica, presença de 

clorofila em seus galhos e tronco. 

Com essa modelagem é possível  inferir o comportamento do fluxo de carbono. 

Isso porque, como foi afirmado anteriormente, para as plantas absorverem o carbono 

por meio da fotossíntese, é necessária a presença da clorofila e de outros agentes que 

sintetizam a luz. Dessa forma, o fluxo de carbono aumenta em uma razão diretamente 

proporcional a quantidade de folhas. Na figura 26 é mostrado o comportamento 

espectral de todas as plantas estudadas em seu estado completo de folhas. 

Com a análise das figuras a seguir é possível mensurar o fluxo de carbono a 

partir das faixas que evidenciam a diferença entre a reflectância e absorvância de 

comprimentos de ondas ligados a absorção pela clorofila e pigmentos fotossintéticos 

auxiliares (carotenóides), além de comprimentos ligados a densidade e verde das 

plantas. 



Modelagem de fluxo de Carbono em Paisagens de Caatinga Preservada e Degradada e em Sistemas Agropecuários               Davi Cerqueira Grilo 

 

80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F
ig
u
ra
 1
8 
– 
M
o
d
el
ag

em
 e
sp

ec
tr
al
 d
a 
B
ar
aú

n
a 

F
ig
u
ra
 2
0 
– 
M
o
d
el
ag

em
 e
sp

ec
tr
al
 d
a 
C
aa
ti
n
g
u
ei
ra
 R
as
te
ir
a 

F
ig
u
ra
 1
9 
– 
M
o
d
el
ag

em
 e
sp

ec
tr
al
 d
a 
B
u
rr
a 
L
ei
te
ir
a 

F
ig
u
ra
 2
1 
– 
M
o
d
el
ag

em
 e
sp

ec
tr
al
 d
a 
Ju

re
m
a 
P
re
ta

 



Modelagem de fluxo de Carbono em Paisagens de Caatinga Preservada e Degradada e em Sistemas Agropecuários               Davi Cerqueira Grilo 

 

81 

 

 

F
ig
u
ra
 2
3 
– 
M
o
d
el
ag

em
 e
sp

ec
tr
al
 d
a 
M
o
ro
ró

 

F
ig
u
ra
 2
5 
– 
M
o
d
el
ag

em
 e
sp

ec
tr
al
 d
o
 U
m
b
u
ze
ir
o

 

F
ig
u
ra
 2
2 
– 
M
o
d
el
ag

em
 e
sp

ec
tr
al
 d
a 
M
an

iç
o
b
a 

F
ig
u
ra
 2
4 
– 
M
o
d
el
ag

em
 e
sp

ec
tr
al
 d
a 
U
m
b
u
ra
n
a 



Modelagem de fluxo de Carbono em Paisagens de Caatinga Preservada e Degradada e em Sistemas Agropecuários              Davi Cerqueira Grilo 

 

82 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 26 – Modelagem espectral das plantas em estado de clímax 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 27 – Modelagem espectral das plantas em acentuado estresse hídrico 
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5.2 Determinação do fluxo de carbono utilizando sensor multiespectral 
 

A incorporação de carbono realizado pelas plantas significa o processo de 

remoção do elemento da atmosfera por meio da fotossíntese. A absorção desse 

elemento por meio de processos fotossintéticos possibilita aos vegetais a produção de 

energia necessária a sua sobrevivência, além de proporcionar a retirada desse gás de 

efeito estufa. 

Os dois períodos estudados, que correspondem a situações de seca e de chuva, 

apresentaram, como esperado, comportamentos distintos de eficiência de carbono. 

No período seco, as áreas com maior atividade vegetativa, de manejo agrícola, 

mostraram os valores mais elevados de fluxo de CO2, variando de 0,089 a 0,226, como 

estão expressos nas cores mais azuladas da figura 36. Os indivíduos desse local 

recebem regularmente nutrientes por meio de adubações e são constantemente 

irrigados (facilitado pelas proximidades do Rio São Francisco). Isso possibilita as plantas 

estarem bem sadias, consequentemente em boas condições para realizarem suas 

atividades fisioquímicas. 

As mangueiras, que são uma das culturas desse setor irrigado, são árvores de 

porte grande que possuem uma enorme capacidade de absorver carbono em função da 

quantidade de folhas existentes em cada indivíduo e do tamanho da sua área foliar 

(figura 28). O período seco apresentou um comportamento semelhante ao período 

chuvoso em relação ao fluxo de carbono, como está elucidado nas figuras 36 e 37. 

Houve pouca variação na estrutura foliar das plantas, uma vez que elas não sofreram 

acentuado estresse hídrico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28 – Fotografias ilustrando as mangueiras em período seco e úmido nas parcelas 

experimentais Fonte: Dayse Marana (2010) 
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O comportamento espectral da mangueira, nas duas estações, se mostrou 

semelhante como pode ser observado nos gráficos da figura 29 e 30. Verificou-se uma 

alta reflectância na banda 4 do sensor TM (0,76 - 0,90 µm), faixa espectral que expressa 

bem a vegetação por conta das características morfoestruturais da mangueira, 

sobretudo de suas folhas com altas taxas de clorofila. Além disso, a banda do vermelho, 

cujo comprimento de onda de 0,63 a 0,69 µm, mostrou-se com alta absorção 

ressaltando uma vegetação verde e densa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29 – Assinatura Espectral da mangueira em período seco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 30 – Assinatura Espectral da mangueira em período chuvoso 

Essas características de absorção e reflexão das bandas mostraram-se 

mapeadas, atingindo os valores altos do fluxo de CO2, correspondendo as áreas com 

cores mais azuladas das cartas-imagem abaixo (figuras 36 e 37).  
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Em contrapartida, as áreas de pastagem com capim Buffel apontaram os 

menores fluxos de CO2, como ressaltam as cartas-imagem. Mesmo em período chuvoso 

o capim mostrou-se com os valores mais baixos de fluxo de carbono, desconsiderando 

as áreas de solo exposto. 

Em estação seca, esse cultivo de sequeiro apresentou um elevado estresse 

hídrico. As folhas se apresentavam secas, com pouca taxa de clorofila como aponta a 

figura 31. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 31 – Fotografia ilustrando a pastagem em estação seca 

Fonte: Camila Figueredo (2010) 

 

O capim registrou baixos valores de reflectância no infravermelho próximo, como 

está elucidado no gráfico da figura 32. Sendo assim, a baixa reflectância na banda 4, 

influenciou no resultado de baixo fluxo de carbono. A faixa do vermelho apresentou uma 

reflectância maior diminuído a amplitude em relação à região do infravermelho, 

influenciando nos índices de fluxo registrados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 32 – Assinatura Espectral da pastagem em período seco 
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 No período chuvoso os valores de reflectância se apresentaram distintos com 

relação a estação seca. O gráfico da figura 34 aponta uma absorção na banda 3 e uma 

reflexão na região do infravermelho próximo, devido a pastagem apresentar-se mais 

sadia, sem restrições hídricas. A figura 33 evidencia abaixo a pastagem sadia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 33 – Fotografia ilustrando a pastagem em período chuvoso 

Fonte: Camila Figueredo (2010) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 34 – Assinatura Espectral da pastagem em período chuvoso 

 

Os setores da caatinga preservada e antropizada apresentaram comportamentos 

de eficiência de carbono distintos em razão da sazonalidade. 

Em estação seca, ambas as parcelas registraram fluxos de carbono mais baixos 

que as áreas de manuseio irrigado. Isso é justificado pela característica da maioria das 
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plantas da caatinga, pois perdem suas folhas como forma de adaptação ao estado de 

semiaridez, como pode ser observado na figura 35. Consequentemente, essas plantas 

em situação de estresse se limitam na realização das atividades fotossintéticas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 35 – Fotografia ilustrando as parcelas de Caatinga em estado de estresse hídrico 

Fonte: Camila Figueredo (2010) 

 

No semiárido nordestino a produtividade das plantas é limitada pela escassez de 

água, apesar das plantas nativas apresentarem a estratégia adaptativa de perderem 

suas folhas. O estresse é um fator externo que exerce influência desvantajosa sobre a 

planta, induzindo respostas em todos os níveis do organismo, podendo ser reversíveis 

ou permanentes (SALAMONI, 2008). Lechinoski et al., (2007), definem como uma 

pressão excessiva de algum fator adverso que apresenta a tendência de inibir o normal 

funcionamento dos sistemas.  

A falta da água é um dos principais fatores que alteram todo o funcionamento 

bioquímico e morfológico das plantas, uma vez que a mesma é um fator limitante para a 

planta em todas as suas fases de desenvolvimento. 

O estresse hídrico ocorre quando a perda de água excede a absorção. Na 

medida em que o solo seca, torna-se mais difícil às plantas absorverem água, porque 

aumenta a força de retenção e diminui a disponibilidade hídrica no solo para os 
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vegetais. Assim, quanto maior a demanda evaporativa da atmosfera mais elevada será 

a necessidade de fluxo de água no sistema solo-planta-atmosfera. 

Um dos primeiros efeitos da deficiência hídrica nas plantas vasculares manifesta-

se sobre os estômatos. Com a progressão do dessecamento, ocorre a desidratação do 

protoplasma e a redução da capacidade fotossintética (ROCHA e MORAES, 1997).  

A deficiência hídrica provoca reações fisiológicas e morfológicas da planta, como 

murchamento de folhas e redução da área foliar, menor estatura de planta, queda de 

flores e frutos, fechamento de estômatos e ajustamento osmótico, que reduzem a 

fotossíntese e afetam negativamente em seu crescimento, desenvolvimento e 

rendimento. 

A carta-imagem da figura 36 esboça bem esse estado de reduzida atividade 

fotossintética. A flora exposta a um elevado estresse hídrico apresentou valores de fluxo 

que variaram de -0,172 a -0,011. Entretanto, na época de chuva essas áreas tiveram 

uma maior eficiência de sequestro de carbono, assemelhando-se as áreas de plantio 

irrigado, como é apontado na carta-imagem da figura 37.  

O que foi observado é que a caatinga em estado de clímax mostrou uma 

elevação nos índices de carbono absorvidos. Apesar disso, houve uma diversidade de 

valores nas parcelas.  

A área de caatinga preservada apresentou, mesmo em estação de chuva, locais 

com baixos índices de fluxo de carbono, em razão da estrutura das plantas, que 

possuem folhas pequenas. Já a caatinga degradada os valores baixos estão 

diretamente ligados, não só a característica dos vegetais, mas, sobretudo, aos locais de 

solo exposto, por conta do espaçamento entre os vegetais. 
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valores de baixo fluxo de carbono, correspondente as cores laranja e vermelha. Grande 

parte dessas

período chuvoso, como é mostrado na figura 37.

presença de vegetação. Os pixeis que mantiveram os mais baixos valores, 

estação seca como em estação chuvosa indicam setores de solo exposto, estradas, 

construções, dentre outros entes.  

ocorreu pouca variabilidade nos valores de fluxo 

locais mostraram

ambos os períodos, foram as que apresentaram maior simultaneidade, ou seja,

pixeis tiveram maior correspondência por se tratarem de uma representação de uma 

área de plantio, em que há um uso constante de manejo agrícola (irrigação, adubação, 

por exemplo).

 

corresponde aos locais que não tiveram em nenhum momento um aumento do fluxo de 

carbono. A correspondência foi maior nos pixeis com classes mais altas nas duas 

estações. 

correspondência de 36% com os locais de classe 5 do período úmido (0,072 a 0,23), 
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corresponde aos locais que não tiveram em nenhum momento um aumento do fluxo de 

carbono. A correspondência foi maior nos pixeis com classes mais altas nas duas 

estações. 

As áreas de c

correspondência de 36% com os locais de classe 5 do período úmido (0,072 a 0,23), 
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Na análise dessas imagens e da tabulação cruzada, expressa pela tabela 4, 

se verificar que no período seco há uma quantidade significativa de 

valores de baixo fluxo de carbono, correspondente as cores laranja e vermelha. Grande 

parte dessas

período chuvoso, como é mostrado na figura 37.

Essa mudança considerável nos valores de fluxo na mesma área indica a 

presença de vegetação. Os pixeis que mantiveram os mais baixos valores, 

estação seca como em estação chuvosa indicam setores de solo exposto, estradas, 

construções, dentre outros entes.  

Nos setores de plantios irrigados, ou seja, nas áreas localizadas a centro

ocorreu pouca variabilidade nos valores de fluxo 

locais mostraram

Como estão evidenciadas na tabela 4, as classes de maior fluxo de carbono, em 

ambos os períodos, foram as que apresentaram maior simultaneidade, ou seja,

pixeis tiveram maior correspondência por se tratarem de uma representação de uma 

área de plantio, em que há um uso constante de manejo agrícola (irrigação, adubação, 

por exemplo).

TABELA 4 

IMAGENS

0,172 –

040 

011

,034 
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A correspondência de 5 % mostrada entre as classes mais baixas de fluxo 

corresponde aos locais que não tiveram em nenhum momento um aumento do fluxo de 

carbono. A correspondência foi maior nos pixeis com classes mais altas nas duas 

estações. 

As áreas de c

correspondência de 36% com os locais de classe 5 do período úmido (0,072 a 0,23), 
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Na análise dessas imagens e da tabulação cruzada, expressa pela tabela 4, 

se verificar que no período seco há uma quantidade significativa de 

valores de baixo fluxo de carbono, correspondente as cores laranja e vermelha. Grande 

parte dessas

período chuvoso, como é mostrado na figura 37.

Essa mudança considerável nos valores de fluxo na mesma área indica a 

presença de vegetação. Os pixeis que mantiveram os mais baixos valores, 

estação seca como em estação chuvosa indicam setores de solo exposto, estradas, 

construções, dentre outros entes.  

Nos setores de plantios irrigados, ou seja, nas áreas localizadas a centro

ocorreu pouca variabilidade nos valores de fluxo 

locais mostraram

Como estão evidenciadas na tabela 4, as classes de maior fluxo de carbono, em 

ambos os períodos, foram as que apresentaram maior simultaneidade, ou seja,

pixeis tiveram maior correspondência por se tratarem de uma representação de uma 

área de plantio, em que há um uso constante de manejo agrícola (irrigação, adubação, 

por exemplo).
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– -
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A correspondência de 5 % mostrada entre as classes mais baixas de fluxo 

corresponde aos locais que não tiveram em nenhum momento um aumento do fluxo de 

carbono. A correspondência foi maior nos pixeis com classes mais altas nas duas 

estações. 

As áreas de c

correspondência de 36% com os locais de classe 5 do período úmido (0,072 a 0,23), 
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Na análise dessas imagens e da tabulação cruzada, expressa pela tabela 4, 

se verificar que no período seco há uma quantidade significativa de 

valores de baixo fluxo de carbono, correspondente as cores laranja e vermelha. Grande 

parte dessas

período chuvoso, como é mostrado na figura 37.

Essa mudança considerável nos valores de fluxo na mesma área indica a 

presença de vegetação. Os pixeis que mantiveram os mais baixos valores, 

estação seca como em estação chuvosa indicam setores de solo exposto, estradas, 

construções, dentre outros entes.  

Nos setores de plantios irrigados, ou seja, nas áreas localizadas a centro

ocorreu pouca variabilidade nos valores de fluxo 

locais mostraram

Como estão evidenciadas na tabela 4, as classes de maior fluxo de carbono, em 

ambos os períodos, foram as que apresentaram maior simultaneidade, ou seja,

pixeis tiveram maior correspondência por se tratarem de uma representação de uma 

área de plantio, em que há um uso constante de manejo agrícola (irrigação, adubação, 

por exemplo).

TABELA 4 
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A correspondência de 5 % mostrada entre as classes mais baixas de fluxo 

corresponde aos locais que não tiveram em nenhum momento um aumento do fluxo de 

carbono. A correspondência foi maior nos pixeis com classes mais altas nas duas 

estações. 

As áreas de c

correspondência de 36% com os locais de classe 5 do período úmido (0,072 a 0,23), 
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Na análise dessas imagens e da tabulação cruzada, expressa pela tabela 4, 

se verificar que no período seco há uma quantidade significativa de 

valores de baixo fluxo de carbono, correspondente as cores laranja e vermelha. Grande 

parte dessas

período chuvoso, como é mostrado na figura 37.

Essa mudança considerável nos valores de fluxo na mesma área indica a 

presença de vegetação. Os pixeis que mantiveram os mais baixos valores, 

estação seca como em estação chuvosa indicam setores de solo exposto, estradas, 

construções, dentre outros entes.  

Nos setores de plantios irrigados, ou seja, nas áreas localizadas a centro

ocorreu pouca variabilidade nos valores de fluxo 

locais mostraram

Como estão evidenciadas na tabela 4, as classes de maior fluxo de carbono, em 

ambos os períodos, foram as que apresentaram maior simultaneidade, ou seja,

pixeis tiveram maior correspondência por se tratarem de uma representação de uma 

área de plantio, em que há um uso constante de manejo agrícola (irrigação, adubação, 

por exemplo).

TABELA 4 
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A correspondência de 5 % mostrada entre as classes mais baixas de fluxo 

corresponde aos locais que não tiveram em nenhum momento um aumento do fluxo de 

carbono. A correspondência foi maior nos pixeis com classes mais altas nas duas 

estações.  

As áreas de c

correspondência de 36% com os locais de classe 5 do período úmido (0,072 a 0,23), 

Modelagem de fluxo de Carbono em Paisagens de Caatinga Preservada e Degradada e em 

Na análise dessas imagens e da tabulação cruzada, expressa pela tabela 4, 

se verificar que no período seco há uma quantidade significativa de 

valores de baixo fluxo de carbono, correspondente as cores laranja e vermelha. Grande 

parte dessas

período chuvoso, como é mostrado na figura 37.

Essa mudança considerável nos valores de fluxo na mesma área indica a 

presença de vegetação. Os pixeis que mantiveram os mais baixos valores, 

estação seca como em estação chuvosa indicam setores de solo exposto, estradas, 

construções, dentre outros entes.  

Nos setores de plantios irrigados, ou seja, nas áreas localizadas a centro

ocorreu pouca variabilidade nos valores de fluxo 

locais mostraram

Como estão evidenciadas na tabela 4, as classes de maior fluxo de carbono, em 

ambos os períodos, foram as que apresentaram maior simultaneidade, ou seja,

pixeis tiveram maior correspondência por se tratarem de uma representação de uma 

área de plantio, em que há um uso constante de manejo agrícola (irrigação, adubação, 

por exemplo).

TABELA 4 
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A correspondência de 5 % mostrada entre as classes mais baixas de fluxo 

corresponde aos locais que não tiveram em nenhum momento um aumento do fluxo de 

carbono. A correspondência foi maior nos pixeis com classes mais altas nas duas 

 

As áreas de c

correspondência de 36% com os locais de classe 5 do período úmido (0,072 a 0,23), 
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Na análise dessas imagens e da tabulação cruzada, expressa pela tabela 4, 

se verificar que no período seco há uma quantidade significativa de 

valores de baixo fluxo de carbono, correspondente as cores laranja e vermelha. Grande 

parte dessas

período chuvoso, como é mostrado na figura 37.

Essa mudança considerável nos valores de fluxo na mesma área indica a 

presença de vegetação. Os pixeis que mantiveram os mais baixos valores, 

estação seca como em estação chuvosa indicam setores de solo exposto, estradas, 

construções, dentre outros entes.  

Nos setores de plantios irrigados, ou seja, nas áreas localizadas a centro

ocorreu pouca variabilidade nos valores de fluxo 

locais mostraram

Como estão evidenciadas na tabela 4, as classes de maior fluxo de carbono, em 

ambos os períodos, foram as que apresentaram maior simultaneidade, ou seja,

pixeis tiveram maior correspondência por se tratarem de uma representação de uma 

área de plantio, em que há um uso constante de manejo agrícola (irrigação, adubação, 

por exemplo).

TABELA 4 

0,040)

0,011)

0,034)

0,08

226)

A correspondência de 5 % mostrada entre as classes mais baixas de fluxo 

corresponde aos locais que não tiveram em nenhum momento um aumento do fluxo de 

carbono. A correspondência foi maior nos pixeis com classes mais altas nas duas 

As áreas de c

correspondência de 36% com os locais de classe 5 do período úmido (0,072 a 0,23), 

Modelagem de fluxo de Carbono em Paisagens de Caatinga Preservada e Degradada e em 

Na análise dessas imagens e da tabulação cruzada, expressa pela tabela 4, 

se verificar que no período seco há uma quantidade significativa de 

valores de baixo fluxo de carbono, correspondente as cores laranja e vermelha. Grande 

parte dessas 

período chuvoso, como é mostrado na figura 37.

Essa mudança considerável nos valores de fluxo na mesma área indica a 

presença de vegetação. Os pixeis que mantiveram os mais baixos valores, 

estação seca como em estação chuvosa indicam setores de solo exposto, estradas, 

construções, dentre outros entes.  

Nos setores de plantios irrigados, ou seja, nas áreas localizadas a centro

ocorreu pouca variabilidade nos valores de fluxo 

locais mostraram

Como estão evidenciadas na tabela 4, as classes de maior fluxo de carbono, em 

ambos os períodos, foram as que apresentaram maior simultaneidade, ou seja,

pixeis tiveram maior correspondência por se tratarem de uma representação de uma 

área de plantio, em que há um uso constante de manejo agrícola (irrigação, adubação, 

por exemplo).

TABELA 4 
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11)

34)
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226)

A correspondência de 5 % mostrada entre as classes mais baixas de fluxo 

corresponde aos locais que não tiveram em nenhum momento um aumento do fluxo de 

carbono. A correspondência foi maior nos pixeis com classes mais altas nas duas 

As áreas de c

correspondência de 36% com os locais de classe 5 do período úmido (0,072 a 0,23), 

Modelagem de fluxo de Carbono em Paisagens de Caatinga Preservada e Degradada e em 

Na análise dessas imagens e da tabulação cruzada, expressa pela tabela 4, 

se verificar que no período seco há uma quantidade significativa de 

valores de baixo fluxo de carbono, correspondente as cores laranja e vermelha. Grande 

 áreas passam a ter índices de absorção de carbono mais elevado no 

período chuvoso, como é mostrado na figura 37.

Essa mudança considerável nos valores de fluxo na mesma área indica a 

presença de vegetação. Os pixeis que mantiveram os mais baixos valores, 

estação seca como em estação chuvosa indicam setores de solo exposto, estradas, 

construções, dentre outros entes.  

Nos setores de plantios irrigados, ou seja, nas áreas localizadas a centro

ocorreu pouca variabilidade nos valores de fluxo 

locais mostraram

Como estão evidenciadas na tabela 4, as classes de maior fluxo de carbono, em 

ambos os períodos, foram as que apresentaram maior simultaneidade, ou seja,

pixeis tiveram maior correspondência por se tratarem de uma representação de uma 

área de plantio, em que há um uso constante de manejo agrícola (irrigação, adubação, 

por exemplo). 
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A correspondência de 5 % mostrada entre as classes mais baixas de fluxo 

corresponde aos locais que não tiveram em nenhum momento um aumento do fluxo de 

carbono. A correspondência foi maior nos pixeis com classes mais altas nas duas 

As áreas de c

correspondência de 36% com os locais de classe 5 do período úmido (0,072 a 0,23), 
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Na análise dessas imagens e da tabulação cruzada, expressa pela tabela 4, 

se verificar que no período seco há uma quantidade significativa de 

valores de baixo fluxo de carbono, correspondente as cores laranja e vermelha. Grande 

áreas passam a ter índices de absorção de carbono mais elevado no 

período chuvoso, como é mostrado na figura 37.

Essa mudança considerável nos valores de fluxo na mesma área indica a 

presença de vegetação. Os pixeis que mantiveram os mais baixos valores, 

estação seca como em estação chuvosa indicam setores de solo exposto, estradas, 

construções, dentre outros entes.  

Nos setores de plantios irrigados, ou seja, nas áreas localizadas a centro

ocorreu pouca variabilidade nos valores de fluxo 

locais mostraram

Como estão evidenciadas na tabela 4, as classes de maior fluxo de carbono, em 

ambos os períodos, foram as que apresentaram maior simultaneidade, ou seja,

pixeis tiveram maior correspondência por se tratarem de uma representação de uma 

área de plantio, em que há um uso constante de manejo agrícola (irrigação, adubação, 
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A correspondência de 5 % mostrada entre as classes mais baixas de fluxo 

corresponde aos locais que não tiveram em nenhum momento um aumento do fluxo de 

carbono. A correspondência foi maior nos pixeis com classes mais altas nas duas 

As áreas de c

correspondência de 36% com os locais de classe 5 do período úmido (0,072 a 0,23), 
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Na análise dessas imagens e da tabulação cruzada, expressa pela tabela 4, 

se verificar que no período seco há uma quantidade significativa de 

valores de baixo fluxo de carbono, correspondente as cores laranja e vermelha. Grande 

áreas passam a ter índices de absorção de carbono mais elevado no 

período chuvoso, como é mostrado na figura 37.

Essa mudança considerável nos valores de fluxo na mesma área indica a 

presença de vegetação. Os pixeis que mantiveram os mais baixos valores, 

estação seca como em estação chuvosa indicam setores de solo exposto, estradas, 

construções, dentre outros entes.  

Nos setores de plantios irrigados, ou seja, nas áreas localizadas a centro

ocorreu pouca variabilidade nos valores de fluxo 

locais mostraram

Como estão evidenciadas na tabela 4, as classes de maior fluxo de carbono, em 

ambos os períodos, foram as que apresentaram maior simultaneidade, ou seja,

pixeis tiveram maior correspondência por se tratarem de uma representação de uma 

área de plantio, em que há um uso constante de manejo agrícola (irrigação, adubação, 

– 
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A correspondência de 5 % mostrada entre as classes mais baixas de fluxo 

corresponde aos locais que não tiveram em nenhum momento um aumento do fluxo de 

carbono. A correspondência foi maior nos pixeis com classes mais altas nas duas 

As áreas de c

correspondência de 36% com os locais de classe 5 do período úmido (0,072 a 0,23), 
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Na análise dessas imagens e da tabulação cruzada, expressa pela tabela 4, 

se verificar que no período seco há uma quantidade significativa de 

valores de baixo fluxo de carbono, correspondente as cores laranja e vermelha. Grande 

áreas passam a ter índices de absorção de carbono mais elevado no 

período chuvoso, como é mostrado na figura 37.

Essa mudança considerável nos valores de fluxo na mesma área indica a 

presença de vegetação. Os pixeis que mantiveram os mais baixos valores, 

estação seca como em estação chuvosa indicam setores de solo exposto, estradas, 

construções, dentre outros entes.  

Nos setores de plantios irrigados, ou seja, nas áreas localizadas a centro

ocorreu pouca variabilidade nos valores de fluxo 

locais mostraram-

Como estão evidenciadas na tabela 4, as classes de maior fluxo de carbono, em 

ambos os períodos, foram as que apresentaram maior simultaneidade, ou seja,

pixeis tiveram maior correspondência por se tratarem de uma representação de uma 

área de plantio, em que há um uso constante de manejo agrícola (irrigação, adubação, 

 Tabulação cruzada em percentagem das imagens em época sec
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A correspondência de 5 % mostrada entre as classes mais baixas de fluxo 

corresponde aos locais que não tiveram em nenhum momento um aumento do fluxo de 

carbono. A correspondência foi maior nos pixeis com classes mais altas nas duas 

As áreas de c

correspondência de 36% com os locais de classe 5 do período úmido (0,072 a 0,23), 
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Na análise dessas imagens e da tabulação cruzada, expressa pela tabela 4, 

se verificar que no período seco há uma quantidade significativa de 

valores de baixo fluxo de carbono, correspondente as cores laranja e vermelha. Grande 

áreas passam a ter índices de absorção de carbono mais elevado no 

período chuvoso, como é mostrado na figura 37.

Essa mudança considerável nos valores de fluxo na mesma área indica a 

presença de vegetação. Os pixeis que mantiveram os mais baixos valores, 

estação seca como em estação chuvosa indicam setores de solo exposto, estradas, 

construções, dentre outros entes.  

Nos setores de plantios irrigados, ou seja, nas áreas localizadas a centro

ocorreu pouca variabilidade nos valores de fluxo 

-se com os maiores índices de eficiência de carbono. 

Como estão evidenciadas na tabela 4, as classes de maior fluxo de carbono, em 

ambos os períodos, foram as que apresentaram maior simultaneidade, ou seja,

pixeis tiveram maior correspondência por se tratarem de uma representação de uma 

área de plantio, em que há um uso constante de manejo agrícola (irrigação, adubação, 
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1  (

A correspondência de 5 % mostrada entre as classes mais baixas de fluxo 

corresponde aos locais que não tiveram em nenhum momento um aumento do fluxo de 

carbono. A correspondência foi maior nos pixeis com classes mais altas nas duas 

As áreas de c

correspondência de 36% com os locais de classe 5 do período úmido (0,072 a 0,23), 
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Na análise dessas imagens e da tabulação cruzada, expressa pela tabela 4, 

se verificar que no período seco há uma quantidade significativa de 

valores de baixo fluxo de carbono, correspondente as cores laranja e vermelha. Grande 

áreas passam a ter índices de absorção de carbono mais elevado no 

período chuvoso, como é mostrado na figura 37.

Essa mudança considerável nos valores de fluxo na mesma área indica a 

presença de vegetação. Os pixeis que mantiveram os mais baixos valores, 

estação seca como em estação chuvosa indicam setores de solo exposto, estradas, 

construções, dentre outros entes.  

Nos setores de plantios irrigados, ou seja, nas áreas localizadas a centro

ocorreu pouca variabilidade nos valores de fluxo 

se com os maiores índices de eficiência de carbono. 

Como estão evidenciadas na tabela 4, as classes de maior fluxo de carbono, em 

ambos os períodos, foram as que apresentaram maior simultaneidade, ou seja,

pixeis tiveram maior correspondência por se tratarem de uma representação de uma 

área de plantio, em que há um uso constante de manejo agrícola (irrigação, adubação, 
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A correspondência de 5 % mostrada entre as classes mais baixas de fluxo 

corresponde aos locais que não tiveram em nenhum momento um aumento do fluxo de 

carbono. A correspondência foi maior nos pixeis com classes mais altas nas duas 

As áreas de c

correspondência de 36% com os locais de classe 5 do período úmido (0,072 a 0,23), 
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Na análise dessas imagens e da tabulação cruzada, expressa pela tabela 4, 

se verificar que no período seco há uma quantidade significativa de 

valores de baixo fluxo de carbono, correspondente as cores laranja e vermelha. Grande 

áreas passam a ter índices de absorção de carbono mais elevado no 

período chuvoso, como é mostrado na figura 37.

Essa mudança considerável nos valores de fluxo na mesma área indica a 

presença de vegetação. Os pixeis que mantiveram os mais baixos valores, 

estação seca como em estação chuvosa indicam setores de solo exposto, estradas, 

construções, dentre outros entes.  

Nos setores de plantios irrigados, ou seja, nas áreas localizadas a centro

ocorreu pouca variabilidade nos valores de fluxo 

se com os maiores índices de eficiência de carbono. 

Como estão evidenciadas na tabela 4, as classes de maior fluxo de carbono, em 

ambos os períodos, foram as que apresentaram maior simultaneidade, ou seja,

pixeis tiveram maior correspondência por se tratarem de uma representação de uma 

área de plantio, em que há um uso constante de manejo agrícola (irrigação, adubação, 
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0,29 

A correspondência de 5 % mostrada entre as classes mais baixas de fluxo 

corresponde aos locais que não tiveram em nenhum momento um aumento do fluxo de 

carbono. A correspondência foi maior nos pixeis com classes mais altas nas duas 

As áreas de c

correspondência de 36% com os locais de classe 5 do período úmido (0,072 a 0,23), 
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Na análise dessas imagens e da tabulação cruzada, expressa pela tabela 4, 

se verificar que no período seco há uma quantidade significativa de 

valores de baixo fluxo de carbono, correspondente as cores laranja e vermelha. Grande 

áreas passam a ter índices de absorção de carbono mais elevado no 

período chuvoso, como é mostrado na figura 37.

Essa mudança considerável nos valores de fluxo na mesma área indica a 

presença de vegetação. Os pixeis que mantiveram os mais baixos valores, 

estação seca como em estação chuvosa indicam setores de solo exposto, estradas, 

construções, dentre outros entes.  

Nos setores de plantios irrigados, ou seja, nas áreas localizadas a centro

ocorreu pouca variabilidade nos valores de fluxo 

se com os maiores índices de eficiência de carbono. 

Como estão evidenciadas na tabela 4, as classes de maior fluxo de carbono, em 

ambos os períodos, foram as que apresentaram maior simultaneidade, ou seja,

pixeis tiveram maior correspondência por se tratarem de uma representação de uma 

área de plantio, em que há um uso constante de manejo agrícola (irrigação, adubação, 

Tabulação cruzada em percentagem das imagens em época sec

0,29 

A correspondência de 5 % mostrada entre as classes mais baixas de fluxo 

corresponde aos locais que não tiveram em nenhum momento um aumento do fluxo de 

carbono. A correspondência foi maior nos pixeis com classes mais altas nas duas 
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indicando áreas de vegetação que no período seco se apresentavam estressada, e 

depois com a presença de água passaram a ter uma melhor eficiência de CO2. 

A classe 1 no período chuvoso (valores de fluxo de -0,083 a -0,29) indica áreas 

sem vegetação. Sendo assim, os pixeis que possuem baixo fluxo no período chuvoso 

não apresentam, na estação seca, índices de fluxo de carbono elevados. A relação das 

classes de baixo fluxo de CO2 em época seca que migraram para classes intermediárias 

na estação chuvosa é acentuada, em razão da vegetação de caatinga. Essas plantas 

ficam sem folhas e quando aumenta a umidade, estas retornam, elevando o fluxo de 

carbono. 
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5.3 Determinação do fluxo de carbono usando espectrorradiometria 

 

O fluxo de CO2 determinado a partir das medidas espectrais tiveram resultados 

próximos aos índices gerados a partir das imagens do sensor TM do Landsat 5. Os 

valores encontrados ressaltaram o fluxo de carbono das parcelas pesquisadas com um 

nível de detalhamento maior, não apenas com relação a resolução espectral, mas por 

serem medidas diretas sobre as plantas, sem haver mistura com outros alvos. 

Com base no índice de valor de importância (IVI), foi calculado o fluxo de carbono 

de cada indivíduo, além das plantas dos setores de sequeiro e da parcela irrigada. A 

tabela 5 mostra o valor do fluxo das plantas pesquisadas.  

 

TABELA 5 – Fluxo de CO2 das plantas no período seco e chuvoso 

 

PLANTAS 
FLUXO DE CO2 

 SECO 
FLUXO DE CO2  

ÚMIDO 

Baraúna 0,189 0,204 

Burra Leiteira 0,000 0,208 

Caatingueira 0,000 0,206 

Capim Buffel 0,049 0,211 

Jurema Preta 0,000 0,208 

Mangueira 0,168 0,237 

Maniçoba 0,185 0,196 

Mororó 0,155 0,167 

Umbuzeiro 0,000 0,204 

Umburana 0,254 0,290 
 

 Verifica-se que a Umburana foi a planta que teve maior fluxo em ambos os 

períodos. Essa planta tem característica bem rústica e é adaptável as condições de 

períodos regulares de seca. Com este estado, a mesma perde suas folhas e entra em 

dormência que só é quebrado quando começa o período chuvoso.  

A Umburana tem destaque pela forma e coloração do tronco e dos galhos, como 

mostra a figura 38. Essa característica propicia a planta, mesmo na seca e sem folhas, 

produzir seu próprio alimento, pois são dotados de pigmentos (clorofilas - pigmento 

verde) capazes de captar a energia solar e a partir de substâncias inorgânicas simples 

(água e gás carbônico), transformá-la em alimento orgânico. Na estação seca a 

Umburana registrou um fluxo de CO2 de 0,254, valor alcançado apenas pela Mangueira 
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no período chuvoso. Já com a presença de folha ela possuiu valores próximos a 0,30, 

pois ambos os órgãos que compõem a planta realizam a fotossíntese. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
Figura 38 – Fotografia da Umburana no período seco 
Fonte: Camila Figueredo (2010) 
 

A Burra Leiteira, a Caatingueira Rasteira, a Jurema Preta e o Umbuzeiro tiveram 

valores nulos de fluxo de carbono. Tal resultado reflete as espécies em período de seca, 

onde ficam totalmente sem folhas, e seus galhos são lenhosos e secos. A figura 39 

mostra a Jurema Preta, planta colonizadora que perde suas folhas em período de 

escassez hídrica. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 39 – Fotografia da Jurema Preta no período seco 
Fonte: Camila Figueredo (2010) 

 

Em época chuvosa os índices desses vegetais tiveram considerável aumento: 

Burra Leiteira – 0,208, Caatingueira Rasteira – 0,206, Jurema Preta – 0,208 e o 

Umbuzeiro – 0,204. 
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 As variações no fluxo de carbono variaram com as folhas, sobretudo no que se 

refere ao índice de área foliar, estrutura e arquitetura das folhas, bem como quantidade 

e os teores de pigmentos fotossintetizantes (clorofilas) existentes em cada tipo de 

espécie. As figuras abaixo ressaltam o aspecto físico de cada vegetal da caatinga que 

foi estudado.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 40 – Estrutura das folhas das plantas da Caatinga (Imagem (a) Baraúna; (b) Burra 
Leiteira; (c) Caatingueira Rasteira; (d) Jurema Preta; (e) Maniçoba; (f) Mororó; (g) Umburana; 
(h) Umbuzeiro.  
Fonte: Camila Figueredo (2010) 

(a) (b) (c) 

(d) (e) (f) 

(g) (h) 
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5.4 Relação entre fluxo de CO2 e carbono atmosférico nas plantas da Caatinga 
 

 A análise da relação entre a razão fotossintética (CO2 flux) e o carbono 

atmosférico foi possível, com o cálculo do índice de carbono atmosférico a partir das 

medidas espectrorradiométricas in-situ e do CO2 flux equivalente, obtido na imagem. 

Esse carbono atmosférico (ICO2) corresponde, segundo Baptista (2003), a intensidade 

da feição espectral do CO2 que está próximo ao alvo. 

As análises realizadas no período chuvoso em seis plantas do bioma caatinga 

mostraram uma relação inversa entre o fluxo de CO2 e o ICO2. Essas relações puderam 

ser verificadas nas figuras a seguir.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 41 – Regressão Linear entre RF e ICO2 da Maniçoba 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 42 – Regressão Linear entre RF e ICO2 da Umburana 
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As regressões lineares expressas nas figuras mostram que quanto maior a razão 

fotossintética, ou seja, quando há maior biomassa, existe menos carbono atmosférico, 

ressaltando sua variação com o decorrer do dia. Apesar disso, pelos resultados 

apresentados, a atividade fotossintética das plantas das caatingas, embora com suas 

folhas e sem estresse hídrico, não apresentaram acentuados níveis de absorção de 

CO2, uma vez que existem significativos valores de carbono atmosférico. 

Pode-se verificar na análise das regressões que os coeficientes de correlação (R) 

se mostraram com valores próximos a 1, correspondendo a um nível satisfatório de 

correlação. A menor correlação encontrada entre os índices foi a da Burra Leiteira 

(0,70), seguida da Baraúna com 0,81. Em contrapartida, a Caatingueira Rasteira (0,99) 

mostrou-se com uma excelente correlação se aproximando do valor máximo. 

Aliado a isso, os coeficientes de determinação (R2) variaram de 0,49, na Burra 

Leiteira, até 0,99, na Caatingueira Rasteira. As variações dos coeficientes ocorreram 

devido as diferenças estruturais de cada espécie, sobretudo no que se refere ao seu 

conteúdo hídrico.  

Se os valores de R2 estão próximos de 1, isso significa que a variação explicada 

responde por uma grande percentagem da variação total, ou seja, que a maior parte da 

variação no eixo do carbono atmosférico está relacionada com a variação da razão 

fotossintética.  

A maioria das plantas estudadas apresentou um relacionamento satisfatório entre 

a Razão fotossintética e o carbono atmosférico, pois os dados observados estiveram 

próximos ou contidos na reta, ou seja, a dispersão dos pontos em relação a reta foi 

pequena. Isso evidencia que outras variáveis, que não entram na análise de regressão, 

pouco influenciaram nos valores do ICO2. 

As figuras corroboraram que todas as espécies tiveram fluxos de carbono 

variando de 0,15 a 0,25, com destaque a Jurema Preta que apresentou fluxos variando 

de 0,20 até 0,25. Essa planta mostrou-se com valores de fluxos maiores que o carbono 

atmosférico. Já a Caatingueira Rasteira obteve os valores mais baixos de fluxo e os 

maiores índices de ICO2. 

De maneira geral, o que pode ser observado nas regressões expostas acima, é 

que os valores entre as variáveis não possuem elevada amplitude. Ou seja, tanto a 

absorção quanto o carbono atmosférico possuíram estimativas elevadas.  
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

O objetivo principal deste estudo foi desenvolver uma modelagem do fluxo de 

carbono em paisagens de caatinga preservada e degradada, bem como em áreas do 

semiárido que apresentam interferência antrópica de uso (agricultura irrigada e de 

sequeiro), fazendo uso de ferramental geotecnológico. Essa perspectiva foi atendida por 

meio do levantamento das informações vinculadas ao sistema ambiental local. Com este 

estudo foi possível verificar que: 

• O fluxo de carbono está associado diretamente a estrutura das plantas, 

sobretudo, das folhas no que se refere ao índice de área, estrutura e 

arquitetura das mesmas e a quantidade e os teores de pigmentos 

fotossintetizantes (clorofilas) existentes em cada tipo de espécie. 

• A caatinga possui grande variação de absorção de carbono em razão da 

sua grande variabilidade sazonal, ou seja, devido as condições ambientais 

da região semiárida, com períodos se altas restrições hídrica, as plantas 

apresentam mecanismos de adaptações para suportar a pressão do meio 

e se manter no ambiente. Um dos principais mecanismos para suportar a 

escassez de água é a perda das folhas, na qual os vegetais reduzem suas 

atividades fisiológicas e consequentemente, reduz a absorção nesse 

período. 

• Os modelos espectrais, gerados a partir de medidas 

espectrorradiométricas, caracterizaram distintas assinaturas espectrais 

das plantas. A partir dele foi possível realizar estudos sobre o 

comportamento físico dos vegetais, verificando como se portam diante de 

situações ambientais que variam de seca a úmida. 

• A simulação de diferentes situações nas parcelas de cultivo de capim 

Buffel, a partir das curvas espectrais de capim seco e verde, possibilita 

ajudar em estudos voltados à análise química e física dos vegetais em 

situações diversas, tais como a análise fluxos de gases, teor de nutrientes, 

dentre outros aspectos biológicos e fisioquímicos. 

• As mangueiras apresentaram nos dois períodos assinaturas espectrais 

distintas do ponto de vista da reflectância nas faixas do infravermelho 

próximo e visível, mesmo em regime de cultivo com irrigação e adubação 

constante.  
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• A modelagem dos espectros das plantas da caatinga possibilitou simular o 

comportamento espectral desses vegetais em diferentes períodos, 

podendo estabelecer uma simulação de diferentes estágios de 

murchamento, e, por conseguinte, auxiliando na análise do fluxo de 

carbono em escala temporal. 

• A determinação do fluxo de carbono usando medidas de sensor 

multiespectral, aponta na estação seca a parcela de mangueira com maior 

absorção do gás e a área de capim buffel com índices mais baixos de CO2 

flux. Os setores de caatinga preservada e degradada apresentaram 

também índices mais baixos devidos à perda foliar da maioria dos 

vegetais. Em período úmido o fluxo torna-se maior em todas as parcelas. 

• A variação dos fluxos de carbono da estação seca para chuvosa é 

considerável, pois áreas que antes estavam inseridas nas classes com 

valores mais baixos de absorção passam a compor as classes com maior 

fluxo de carbono. As áreas que apresentam menores valores em ambas 

as imagens correspondem aos locais de solo exposto, estradas ou 

quaisquer construções. 

• O sensor não-imageado hiperespectral mostrou respostas pontuais de 

fluxo de carbono, ou seja, foi possível verificar o comportamento da 

absorção do CO2 por planta.  

• Os índices de vegetação sPRI e NDVI foram eficientes na determinação 

do CO2flux tanto com dados do sensor TM do Landsat, quanto do 

espectroradiômetro Fieldspec® Hi-Res 3. No primeiro é possível obter 

valores de fluxos por área, mesmo com respostas mais generalistas, 

enquanto o segundo mostra uma resposta por alvo e mais detalhada. 

• A partir do fluxo medido com o espectroradiômetro foi possível observar, 

por meio de uma regressão simples, que o carbono atmosférico está 

relacionado inversamente com a absorção de carbono pelas plantas. Em 

contrapartida, tanto a absorção do carbono pelos vegetais como o carbono 

atmosférico apresentaram acentuados valores. 

De maneira geral, apesar de se tratar de um estudo relativamente novo na 

caatinga, a modelagem do fluxo de carbono na vegetação mostrou-se como uma 

alternativa para as pesquisas desse elemento no semiárido. Isso se faz importante em 
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razão do carbono ser um elemento essencial no ambiente terrestre, necessário para o 

equilíbrio energético do planeta.  

Dessa forma, o desenvolvimento de modelos locais de fluxo propicia investigar 

como se constitui a dinâmica de absorção do CO2, principalmente por meio da 

calibração de sensores imageadores hiperespectrais. Isso pode ser realizado a partir da 

construção de uma rede de torres de carbono na caatinga, que iriam dar suporte na 

elaboração de um monitoramento de estoque e fluxo desse elemento em um processo 

rápido e não-destrutivo. 

Sendo assim, esses mapeamentos podem servir de base na construção de 

mecanismos e tecnologias para o controle, organização e ordenamento territorial, a fim 

de conservar o bioma e promover novas formas de desenvolvimento sócio-econômico 

para as populações que vivem no semiárido brasileiro. 
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ANEXO 2 – Posição geográfica das parcelas estudadas 
 
 

Ponto Latitude (S) Longitude (W) 

Capim Buffel 1 9° 05.457  40° 19.474 

Capim Buffel 2 9° 05.457  40° 19.506 

Capim Buffel 3 9° 05.417  40° 19.500 

Capim Buffel 4 9° 05.429  40° 19.457 

Capim Buffel 5 9° 05.524  40° 19.497 

Capim Buffel 6 9° 05.507  40° 19.522 

Capim Buffel 7 9° 05.481  40° 19.543 

Capim Buffel 8 9° 05.494  40° 19.485 

Mangueira 1 9° 08.044  40° 18.602 

Mangueira 2 9° 08.032  40° 18.597 

Mangueira 3 9° 08.040  40° 18.589 

Mangueira 4 9° 08.040  40° 18.596 

Mangueira 5 9° 08.023  40° 18.599 

Mangueira 6 9° 08.030  40° 18.586 

Jurema 1 9° 03.778  40° 19.063 

Jurema 2 9° 03.773  40° 19.063 

Jurema 3 9° 03.766  40° 19.065 

Jurema 4 9° 03.757  40° 19.066 

Jurema 5 9° 03.752  40° 19.067 

Maniçoba 1 9° 08.115  40° 18.410 

Maniçoba 2 9° 08.103  40° 18.401 

Maniçoba 3 9° 08.097  40° 18.392 

Maniçoba 4 9° 08.094  40° 18.384 

Maniçoba 5 9° 08.086  40° 18.386 

Mororó 1 9° 03.740  40° 19.071 

Mororó 2 9° 03.739  40° 19.063 

Mororó 3 9° 03.751  40° 19.051 

Mororó 4 9° 03.750  40° 19.048 

Mororó 5 9° 03.750  40° 19.043 
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Ponto Latitude (S) Longitude (W) 

Barauna 1 9° 03.332  40° 18.880 

Barauna 2 9° 03.237  40° 18.986 

Barauna 3 9° 03.324  40° 18.899 

Barauna 4 9° 03.322  40° 18.911 

Barauna 5 9° 03.314  40° 18.938 

Barauna 6 9° 03.306 40° 18.949 

Barauna 7 9° 03.300  40° 18.957 

Barauna 8 9° 03.287  40° 18.991 

Barauna 9 9° 03.286  40° 18.991 

Barauna 10 9° 03.265  40° 18.994 

Burra leiteira 1 9° 03.321  40° 18.903 

Burra leiteira 2 9° 03.268  40° 18.997 

Burra leiteira 3 9° 03.265  40° 18.996 

Burra leiteira 4 9° 03.322  40° 18.908 

Burra leiteira 5 9° 03.319  40° 18.911 

Burra leiteira 6 9° 03.317  40° 18.919 

Burra leiteira 7 9° 03.318  40° 18.924 

Burra leiteira 8 9° 03.315  40° 18.925 

Burra leiteira 9 9° 03.316  40° 18.930 

Burra leiteira 10 9° 03.289  40° 18.984 

Burra leiteira 11 9° 03.279  40° 19.001 

Caatingueira 1 9° 03.346  40° 18.873 

Caatingueira 2 9° 03.309  40° 18.940 

Caatingueira 3 9° 03.300  40° 18.959 

Caatingueira 4 9° 03.292  40° 18.978 

Caatingueira 5 9° 03.279  40° 19.000 

Caatingueira 6 9° 03.242  40° 18.999 

Caatingueira 7 9° 03.237  40° 18.983 

Caatingueira 8 9° 03.235  40° 18.982 

Caatingueira 9 9° 03.229  40° 18.988 

Caatingueira 10 9° 03.220  40° 18.991 

Caatingueira 11 9° 03.339  40° 18.875 

Caatingueira 12 9° 03.333  40° 18.877 

Caatingueira 13 9° 03.324  40° 18.880 

Caatingueira 14 9° 03.319  40° 18.881 

Caatingueira 15 9° 03.318  40° 18.881 

Caatingueira 16 9° 03.315  40° 18.885 

Caatingueira 17 9° 03.323  40° 18.911 

Caatingueira 18 9° 03.314  40° 18.932 

Jurema Preta 1 9° 03.338  40° 18.878 
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Jurema Preta 2 9° 03.261  40° 18.997 

Jurema Preta 3 9° 03.245  40° 18.988 

Jurema Preta 4 9° 03.211  40° 19.003 

Jurema Preta 5 9° 03.203  40° 19.012 

Jurema Preta 6 9° 03.205  40° 19.015 

Jurema Preta 7 9° 03.204  40° 19.021 

Jurema Preta 8 9° 03.196  40° 19.022 

Jurema Preta 9 9° 03.197  40° 19.023 

Jurema Preta 10 9° 03.332  40° 18.882 

Jurema Preta 11 9° 03.206  40° 19.025 

Jurema Preta 12 9° 03.208  40° 19.025 

Jurema Preta 13 9° 03.323  40° 18.881 

Jurema Preta 14 9° 03.318  40° 18.882 

Jurema Preta 15 9° 03.317  40° 18.892 

Jurema Preta 16 9° 03.313  40° 18.937 

Jurema Preta 17 9° 03.314  40° 18.939 

Jurema Preta 18 9° 03.293  40° 18.977 

Jurema Preta 19 9° 03.250  40° 18.995 

Jurema Preta 20 9° 03.239  40° 18.984 

Jurema Preta 21 9° 03.304  40° 18.951 

Maniçoba 1 9° 03.325  40° 18.879 

Maniçoba 2 9° 03.290  40° 18.970 

Maniçoba 3 9° 03.321  40° 18.881 

Maniçoba 4 9° 03.318  40° 18.892 

Maniçoba 5 9° 03.316  40° 18.897 

Maniçoba 6 9° 03.322  40° 18.904 

Maniçoba 7 9° 03.321  40° 18.914 

Maniçoba 8 9° 03.314  40° 18.929 

Maniçoba 9 9° 03.313  40° 18.934 

Maniçoba 10 9° 03.307  40° 18.944 

Umbuzeiro 1 9° 03.289  40° 18.994 

Umbuzeiro 2 9° 03.247  40° 19.000 

Umbuzeiro 3 9° 03.225  40° 18.990 

Umbuzeiro 4 9° 03.201  40° 19.013 

Umburana 1 9° 03.344  40° 18.871 

Umburana 2 9° 03.301  40° 18.960 

Umburana 3 9° 03.278  40° 18.993 

Umburana 4 9° 03.276  40° 18.999 

Umburana 5 9° 03.273  40° 18.997 

Umburana 6 9° 03.269  40° 18.999 

Umburana 7 9° 03.257  40° 18.997 

Umburana 8 9° 03.248  40° 18.990 

Umburana 9 9° 03.242  40° 18.986 
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Umburana 10 9° 03.235  40° 18.981 

Umburana 11 9° 03.218  40° 18.997 

Umburana 12 9° 03.330  40° 18.877 

Umburana 13 9° 03.317  40° 18.894 

Umburana 14 9° 03.316  40° 18.902 

Umburana 15 9° 03.321  40° 18.902 

Umburana 16 9° 03.319  40° 18.906 

Umburana 17 9° 03.323  40° 18.919 

Umburana 18 9° 03.317  40° 18.915 


