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RESUMO 

 

Esta pesquisa apresenta estimativas inéditas do balanço de emissões de CO2 por mudanças no 

uso e cobertura da terra (LUCC) para vegetação de Caatinga do RN. Como ferramenta foi 

utilizado o modelo de emissões INPE-EM (INPE-Emission Model) do Instituto Nacional de 

Pesquisas Espaciais, adaptado para as atividades mais relevantes relacionadas às LUCC para a 

região de estudo. Na adaptação do modelo, foram utilizados dados espaciais de desmatamento 

(2000 - 2010) e biomassa, além de outros parâmetros disponíveis na literatura, como por 

exemplo, a porcentagem de biomassa removida e queimada acima e abaixo do solo, o 

decaimento do corte e o número de anos para o abandono das áreas. Uma base de dados entre 

1900 e 1999 foi simulada para incluir as contribuições do passado nos cenários de emissões. 

Considerando a dinâmica de corte da vegetação da região, foram aplicados submodelos para 

vegetação primária (PF1, PF2 e PF3). Em PF1 considerou-se que durante o processo de 

desmatamento são extraídas e queimadas 100% das raízes, em PF2 considerou-se o corte de 

50% das raízes durante o processo de desmatamento e em PF3 considerou-se a preservação 

das raízes. Com a finalidade de verificar as respostas relacionadas aos processos de absorção 

de CO2 pelo crescimento da vegetação secundária de Caatinga do RN, também foram 

consideradas submodelos (SF1 e SF2) que melhor representassem o crescimento da vegetação 

depois que as áreas são colocadas em pousio. Desta forma, em SF1, considerou-se que uma 

percentagem de 50% da área abandonada após o uso cresceria novamente como vegetação 

secundária e em SF2, o crescimento seria de 100%, respectivamente. As médias anuais das 

estimativas das emissões para o período analisado foram de 2,5 x 10
3
 (Mg CO2 ano

-1
) para o 

submodelo PF1, de 2,3 x 10
3
 (Mg CO2 ano

-1
) para o submodelo PF2 e de 2,1 x 10

3
 (Mg CO2 

ano
-1

) para PF3. Enquanto que as taxas de absorção de CO2 resultantes do processo de 

regeneração da vegetação secundária apresentaram valores médios anuais de 1,9 x 10
3
 (Mg 

CO2 ano
-1

) em SF1 e 3,8 x 10
3
 (Mg CO2  ano

-1
) em SF2. Os resultados permitiram a geração de 

uma base de dados inédita das emissões de CO2 nessa região com resolução espacial de 5 km x 5 

km. Estes resultados servirão para outros estudos regionais/globais de balanço de carbono, 

assim como para a melhoria de inventários de emissões da região. As estimativas também são 

de fundamental importância para a modelagem da geração, transporte e deposição de 

poluentes químicos na atmosfera, tanto para estudos ambientais de curto prazo quanto para 

estudos climáticos. O estudo poderá servir para (i) melhorar inventários de emissões nacionais 

e globais para a região usados para a modelagem químico-atmosférica e climática, (ii) para 

elaborar análises de impactos da ação antrópica no Bioma Caatinga e, (iii) consequentemente, 

servir para tomadas de decisões na política ambiental da região. 



 

 

Palavras-chave: Emissões de CO2; Modelo de emissões INPE-EM; Mudanças no uso e 

cobertura da terra; Bioma Caatinga. 

  



 

 

ABSTRACT 

 

This research presents estimates of CO2 emission rates from land use change (LUCC) in the 

Caatinga Biome of Rio Grande do Norte. The main objective was to quantify CO2 emissions 

from LUCC, adapting the INPE-EM emission model to the most relevant activities related to 

LUCC in the region from 2000 - 2010. For this purpose, annual deforestation data from 2000 

to 2010 was combined, as well as recent biomass data and a set of alternative parameters, 

such as percentage of above and below ground removed biomass, the percentage of burning of 

aboveground biomass after deforestation in the first year, fire cycle, slash decay rate, number 

of years it takes for land use areas to be abandoned, all based on recent literature to adapt the 

model for the Caatinga biome. A first data base from 1900 to 1999 was simulated to include 

the past contributions of deforestation processes in the model. Three submodels were applied 

to include the dynamics of the primary vegetation cut in the region (PF1, PF2 and PF3). In 

PF1 we considered that during the deforestation process 100% of the roots are extracted 

everything burns during the first year, PF2 considered a 50% root cut during the deforestation 

process and PF3 considered the preservation of all roots. In order to verify the related 

response to the CO2 absorption of secondary vegetation, two submodels were considered (SF1 

and SF2). For this reason, in SF1, we considered that a percentage of 50% of abandoned area 

after its use regrows as secondary vegetation and in SF2 regrowth would be 100%, 

respectively. The annual averages of CO2 emissions for the analyzed period were 2.5 x 10
3
 

(Mg CO2 yr
-1

) to PF1, 2.3 x 10
3
 (Mg CO2 yr

-1
) to PF2 submodel and 2.1 x 10

3
 (Mg CO2 yr

-1
) 

to PF3. The absorption CO2 rates resulting from the vegetation regeneration process showed 

annual averages of 1.9 x 10
3
 (Mg CO2 yr

-1
) to SF1 and 3.8 x 10

3
 (Mg CO2 yr

-1
) to SF2 for the 

same period. The results allowed the generation of a unique CO2 emissions database in the 

region with a spatial resolution of 5 km x 5 km. With these estimates it is possible to better 

understand the regional impacts caused by land use change in the region, such as 

inappropriate land use and illegal native vegetation deforestation. The results can be used (i) 

to improve national and global emission inventories for the region for atmospheric chemistry 

and climate modeling, (ii) to analyze the impacts of anthropogenic activities in the Caatinga 

biome, and (iii) as a consequence, serve as a basis for policy decision-making.  

Key words: CO2 emissions; INPE-EM Model; land use; land use change; Caatinga Biome.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

Os processos antrópicos no meio ambiente que contribuem para as mudanças 

climáticas têm sido foco de recentes estudos e têm dominado os fóruns de discussão sobre 

mudanças no uso da terra (LUCC, do inglês: Land Use Cover Change), (BUSTAMANTE et 

al., 2012; IPCC, 2014). Dentre os impactos provenientes das LUCC associadas às atividades 

humanas, podem ser consideradas mudanças no albedo da superfície, evapotranspiração, 

fontes e sumidouros de gases do efeito estufa (GEE) ou outras características do sistema 

climático, o que pode acarretar sérios impactos no clima local, regional ou até mesmo global 

(IPCC, 2014).  

Conceitualmente, mudança no uso da terra refere-se a mudanças provocadas na 

utilização da terra por ações antrópicas, o que pode levar a uma alteração da cobertura. Já o 

termo uso da terra é utilizado no sentido social e econômico quando a terra é utilizada para 

fins de pastagem, extração da madeira e conservação (IPCC, 2014). 

Cobrindo aproximadamente 35% das superfícies continentais, a agricultura e a 

pecuária estão entre as principais atividades que mais demandam áreas do planeta 

(NEPSTAD et al., 2002) e; por isso estão no centro dos debates sobre LUCC e mudanças 

climáticas.  

O último Censo Agropecuário, apresentado pelo IBGE em 2006, mostra que o 

território brasileiro vem sofrendo constantes alterações com relação à distribuição espacial 

do uso da terra nas últimas décadas. Por exemplo, o Censo 2006 mostrou um aumento sobre 

as áreas de lavoura de 19,4% em relação ao Censo de 1996 em todas as regiões do País. A 

Figura 1 mostra a variação percentual da utilização das terras, por grandes regiões, segundo 

os principais tipos de utilização. Na região Nordeste do Brasil (NEB), verifica-se um 

aumento de aproximadamente 30% nas áreas de lavoura. O mesmo percentual de 30% é 

observado para pastagem plantada. A Figura 1 mostra também que houve uma redução nas 

áreas de pastagem natural para o Nordeste Brasileiro (IBGE, 2006). 

Em se tratando de pastagem natural, ao longo dos últimos anos a vegetação de 

Caatinga do NEB vem sendo impactada através das mais variadas atividades antropogênicas. 

O desmatamento, as atividades agrícolas e a pecuária são alguns exemplos de práticas que, 

normalmente, não levam em consideração os danos ambientais e o tempo de recuperação da 

vegetação (ARAÚJO FILHO, 2013). Geralmente, estas atividades são realizadas de forma 

insustentável e sem planejamento, o que acelera e intensifica os processos de degradação do 

Bioma Caatinga (GARIGLIO et al, 2010; ARAÚJO FILHO, 2013). 



 

 

 
Figura 1: Variação percentual da utilização das terras, por Grandes Regiões, segundo os principais tipos de 

utilização – Censo agropecuário 2006 (IBGE, 2006). 

 

Estes processos de degradação geram consequências danosas para o ambiente, tais 

como a redução da biomassa vegetal original do Bioma ou até mesmo o desaparecimento da 

mesma; a invasão de outras espécies vegetais e a perda parcial ou total da biomassa do solo 

devido aos processos de erosão, salinização e alcalinização (ROSS, 2001; ALVES; 

ARAÚJO; DO NASCIMENTO, 2009).  

O Bioma Caatinga tem apresentado sérios problemas ambientais em virtude destas 

intensas atividades antrópicas (ROSS, 2001; ALVES; ARAÚJO; DO NASCIMENTO, 

2009; GARIGLIO et al., 2010; ARAÚJO FILHO, 2013). Mas não são esses os únicos 

fatores que afetam o Bioma. A região apresenta uma significativa variabilidade climática 

espacial e temporal com ocorrência de secas severas e com precipitação média anual baixa. 

Como por exemplo, nas áreas mais secas a precipitação anual chega a ser inferior a 500 mm 

e ocorre em poucos meses do ano (SAMPAIO, 1995; CHIANG; KOUTAVAS, 2004; 

NOBRE, 2004; ARAÚJO et al., 2005; LEAL et al., 2005; MARENGO, 2010; SCHMIDT; 

MATTOS, 2013).   

Mesmo sendo o único Bioma exclusivamente brasileiro, pouca atenção tem sido dada 

a conservação da heterogeneidade da biodiversidade da Caatinga pelos órgãos públicos e, os 

escassos trabalhos científicos desenvolvidos na região estão concentrados em poucos pontos 



 

 

(LEAL; TABARELLI; SILVA, 2003; PRADO, 2003; SILVA et al., 2004; LEAL et al., 

2005). Sendo assim, a Caatinga é a região natural brasileira menos protegida, com cerca de 

7,5% do seu território protegido por Unidades de Conservação, de acordo com as 

informações do Ministério do Meio Ambiente (MMA) para o Bioma Caatinga disponíveis 

no site http://www.mma.gov.br. 

Enquanto o Poder Público não desperta para a importância da Caatinga, o bioma segue 

sendo explorado de forma não sustentável e corre riscos, inclusive, de perder diversas 

espécies da flora e fauna que são únicas e exclusivas da Caatinga. Além disso, a região é 

considerada atualmente a mais susceptível à desertificação dentre as regiões do Brasil 

(OYAMA; NOBRE, 2004; SOUZA; OYAMA, 2011).  

Diante dos problemas ambientais expostos, o Bioma Caatinga necessita estudos mais 

aprofundados a respeito das mudanças no uso da terra e seus impactos para o clima desta 

região. Estudos mostram que as mudanças na cobertura vegetal afetam diretamente o clima, 

uma vez que a atmosfera é sensível às condições da superfície (COX et al., 2000; CLARK et 

al., 2001; TAYLOR et al., 2002; TWINE; KUCHARIK; FOLEY, 2004;  XUE et al., 2004; 

FINDELL et al., 2007; MARENGO, 2010; SOUZA; OYAMA, 2011).  

A remoção da vegetação original, por exemplo, com processos de queimada da 

biomassa vegetal removida, seguida da decomposição dos restos abandonados no solo após 

o corte, aumentam a liberação de CO2 e outros gases do efeito estufa para a atmosfera 

(RAMANKUTTY et al., 2007). Por outro lado, o crescimento da vegetação secundária 

apresenta um importante papel no balaço de carbono regional, visto que durante a 

regeneração da vegetação acontece o processo de absorção de CO2 da atmosfera para a 

biomassa vegetal e para o solo (RAMANKUTTY et al., 2007). 

Segundo o Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas (IPCC), as atividades 

de LUCC são a segunda fonte emissora de CO2 ficando atrás somente dos combustíveis 

fósseis. As estimativas das emissões globais de CO2 acumuladas no período de 1750 – 2011 

são de 365 GtC para os combustíveis fósseis e cimento e de 180 GtC para o desmatamento e 

outras mudanças no uso da terra (agricultura, pastagem, etc.) (IPCC, 2014). No entanto, as 

emissões decorrentes das LUCC são mais difíceis de quantificar e, portanto, geram grandes 

incertezas nas estimativas (LE QUÉRÉ et al, 2009; OMETTO; AGUIAR; MARTINELLI, 

2011).   

As incertezas apresentadas nas estimativas das emissões de CO2 decorrentes das 

LUCC estão associadas tanto à complexidade dos processos de desmatamento quanto às 

várias metodologias empregadas e a fonte de dados utilizada para o cálculo destas 

estimativas (OMETTO et al, 2005; RAMANKUTTY et al., 2007). Portanto, o grande 



 

 

desafio da comunidade científica que trabalha com estimativa de emissões de GEE por 

processos de mudanças no uso da terra é a obtenção de dados confiáveis de desmatamento e 

biomassa (AGUIAR et al, 2012).  

Outros fatores como: o processo de desmatamento (como as árvores são removidas e 

quanto tempo leva para limpar completamente a área desmatada); quanto tempo leva para a 

área em uso ser abandonada; a inclusão do histórico de mudança no uso do solo durante 

várias décadas; o tempo que leva para recuperação da vegetação secundária após o abandono 

da área em uso; como a madeira é utilizada e quanto tempo leva para liberar o CO2 para a 

atmosfera após o desmatamento; quanto de CO2 é imediatamente liberado pelo fogo e 

quanto da biomassa é deixada no solo como restos para decompor lentamente, também 

contribuem para a redução das incertezas (RAMANKUTTY et al., 2007).  

Estes dados são importantes, não somente do ponto de vista científico, mas também 

para melhorar os inventários de emissões a nível regional e até mesmo global. Sendo 

também de fundamental importância para a modelagem da geração, transporte e deposição 

de poluentes na química da atmosfera, tanto para estudos ambientais de curto prazo quanto 

para estudos climáticos.  

Diversos autores afirmam que o aumento na concentração de CO2 na atmosfera e sua 

importância para as mudanças climáticas enfatizam o interesse do conhecimento mais 

aprofundado sobre o ciclo de carbono. No entanto, os dados disponíveis até o momento são 

escassos, dificultando um fechamento de um balanço de captação e liberação de carbono 

para o semiárido brasileiro (DE OLIVEIRA, 2006; ALMAGRO et al., 2010; MENDOZA-

PONCE; GALICIA, 2010; SAMPAIO; DA COSTA, 2011).  

Para a área de estudo, o Rio Grande do Norte, onde há predominância de vegetação de 

Caatinga e clima semiárido, não foi encontrado nenhum estudo relacionado às emissões de 

CO2 devido às LUCC. Este fato chama a atenção e reforça a importância do 

desenvolvimento deste estudo mais aprofundado no que diz respeito às emissões de CO2 por 

atividades antropogênicas na região.  

Desta maneira, pode-se afirmar que o conhecimento aplicado leva a uma redução das 

incertezas apresentadas em inventários de emissões de GEE a nível global, podendo 

contribuir também para o conhecimento dos impactos no clima desta região, adicionando 

uma nova ferramenta para o uso sustentável dos recursos naturais utilizados. 

Neste contexto, foi adaptado para a vegetação de Caatinga do estado do Rio Grande do 

Norte o modelo INPE - Emission Model (INPE-EM), um modelo de emissões do Centro de 

Ciência do Sistema Terrestre (CCST) do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE). 

A primeira versão do arcabouço descrita por Aguiar et al. (2012) baseia-se no trabalho 



 

 

publicado por Houghton et al. (2000) para a Amazônia brasileira e foi adaptado para incluir 

alguns parâmetros, como a heterogeneidade biofísica e socioeconômica e a dimensão 

espacial da região amazônica. O modelo INPE-EM pode ser aplicado para todos os Biomas, 

desde que considerados os parâmetros corretos (AGUIAR et al., 2012). 

Na adaptação do modelo para a vegetação de Caatinga do estado do Rio Grande do 

Norte para estimar as emissões anuais de CO2, foram utilizados dados de desmatamento 

anuais entre 2000 e 2010 distribuídos espacialmente e taxas históricas de desmatamentos 

não espaciais de 1900 a 1999 para incluir as contribuições do passado nos cenários de 

emissões. 

 Além disso, foram utilizados dados de biomassa e uma série de parâmetros 

disponíveis na literatura, como: a porcentagem de biomassa removida acima e abaixo do 

solo, a porcentagem de biomassa queimada acima do solo após o desmatamento no primeiro 

ano, o ciclo de queimadas, o decaimento do corte, o número de anos para o abandono de 

uma área de agricultura, e a dinâmica de regeneração da vegetação secundária. Para uma 

melhor estimativa das emissões de CO2 foi incluído no modelo INPE-EM os processos de 

destoca e queima das raízes durante o processo de corte da vegetação de Caatinga como 

forma de explorar as incertezas apresentadas no processo de desmatamento.  

Para melhor entender o desenvolvimento desta pesquisa, esta tese está dividida em 5 

capítulos. No capítulo 2 apresenta-se uma revisão geral das principais atividades de LUCC 

praticadas no Bioma Caatinga, além da descrição do modelo INPE-EM. A descrição da área 

de estudo e as adaptações do modelo de emissões INPE-EM, para incorporar a dinâmica do 

Bioma Caatinga do RN, é apresentado no capítulo 3. No capítulo 4 são apresentados os 

resultados e a respectiva discussão. Por fim, no capítulo 5, são apresentadas as conclusões e 

as perspectivas para trabalhos futuros. 

  

1.1. Hipóteses 

 

h(1) - O processo de LUCC determina maiores emissões de CO2, quando o 

desmatamento é praticado com remoção das raízes, quando comparado ao desmatamento 

sem extração das raízes, para qualquer uso e mudança do uso da terra. 

h(2) – O crescimento da vegetação secundária é muito significativo no balanço de 

carbono da Caatinga do RN. 

  



 

 

1.2. Objetivo Geral 

 

O principal objetivo desta pesquisa é estimar as emissões de CO2 por LUCC na região 

de Caatinga do RN no período entre 2000 – 2010, utilizando como ferramenta o modelo de 

emissões INPE-EM (INPE- Emission Model) do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, 

que será adaptado neste trabalho para a Caatinga. 

1.3. Objetivos Específicos 

 

 Preparar um banco de dados espaciais de LUCC para o RN através de dados 

fornecidos pelo projeto denominado “Sistema de Alerta Precoce de Desertificação” (SAP), 

desenvolvido pelo INPE em parceria com o Ministério de Meio Ambiente (MMA) para o 

período 2000 – 2010;  

 Simular uma base de dados não-espacial de LUCC para os passados 100 anos, de 

forma a verificar as influências do passado no cenário de emissões de CO2 no RN; 

 Adaptar e parametrizar o modelo INPE-EM para a Caatinga com informações da 

literatura específicas para o Bioma e considerando a dinâmica do desmatamento praticado na 

região;  

 Estimar as emissões de CO2 provenientes dos processos de LUCC para vegetação 

primária do RN utilizando o modelo INPE-EM;  

 Avaliar o papel da regeneração da vegetação secundária do Bioma Caatinga do RN 

no cenário de emissões.  

  



 

 

2. FUNDAMENTAÇÃO 

 

2.1. Mudanças no Uso da Terra (LUCC) no Bioma Caatinga 

 

No Brasil o termo mudança no uso da terra, isto é, a conversão de terras florestais em 

terras agropecuárias, é uma das principais causas do desmatamento. Pode-se destacar 

também a degradação florestal, que implica na redução dos estoques de biomassa das 

florestas e a diminuição de sua taxa de crescimento, o que gera importantes emissões de CO2 

e reduz sua capacidade para fixar CO2 atmosférico, tanto na biomassa viva quanto na 

biomassa morta, bem como carbono no solo (GARIGLIO et al., 2010; JAIN, 2013).   

Historicamente, a prática dominante de uso da terra na região Nordeste do Brasil 

estava vinculada a duas atividades: a pecuária extensiva e o cultivo do algodão. A primeira 

desenvolvida por grandes proprietários e a segunda responsável pela geração de renda de 

pequenos produtores (MOURA; RAMOS, 2004). A partir dos anos 80, a cultura do algodão 

herbáceo sofreu um significativo declínio em decorrência da praga do bicudo e pela 

disseminação de práticas de algumas culturas agrícolas de subsistência como feijão, milho e 

mandioca. Isso gerou, consequentemente, alterações na estrutura do uso da terra para NEB 

(GARIGLIO et al., 2010). 

Atualmente nas regiões de domínio da Caatinga (Figura 2) predominam as 

atividades agrícolas, de pecuária e silvicultura. Todas utilizando, na maioria das vezes, 

técnicas rudimentares e sem acompanhamento técnico adequado, o que vem acelerando o 

desgaste dos recursos naturais do Bioma (ARAÚJO FILHO, 2013). Podem-se destacar ainda 

as atividades de mineração e petrolíferas que também exploram significativamente os 

recursos naturais da Caatinga. 

No referente às atividades agrícolas, geralmente é utilizada a agricultura itinerante 

onde é praticado o desmatamento e a queima da madeira no terreno (Figura 3) e a 

agricultura de subsistência (Figura 4). Esta ultima é praticada apenas para consumo das 

famílias, mas geralmente utilizam-se as mesmas técnicas de corte e queima no terreno a ser 

cultivado. Esse tipo de cultivo leva em torno de cinco anos devido ao empobrecimento da 

fertilidade natural do solo, que fica exposto durante o tempo de pousio, contribuindo para os 

elevados índices de erosão (MOREIRA et al., 2006; GARIGLIO et al., 2010; SAMPAIO; 

DA COSTA, 2011; ARAÚJO FILHO, 2013).  

 



 

 

 
Figura 2: Bioma Caatinga (Dados fornecidos pela FUNCATE, 2010). 

 
Figura 3: Desmatamento e queima para uso agrícola em área de Caatinga. FOTO: EMBRAPA, 2014. 



 

 

 As mudanças no uso da terra (LUCC) da Caatinga têm causado danos irreversíveis 

no seu ecossistema, como perdas da biodiversidade, erosão do solo e aterramento dos 

reservatórios, isso traz consequências ruins para a qualidade de vida da população.  É sabido 

que nos últimos anos houve uma grande evasão da população rural em direção às cidades, 

principalmente em decorrência dos problemas já expostos (IBGE, 2010). 

  

 
Figura 4: Prática agrícola em área de Caatinga - agricultura de subsistência. Foto da autora. 

 

Outra atividade que demanda grande exploração dos recursos naturais da Caatinga é 

a pecuária e tem como destaque a criação de bovinos, caprinos e ovinos, que representa 

cerca de 90% da criação de animais nas propriedades do Nordeste brasileiro (Tabela 1). Na 

Tabela 1 estão representados os rebanhos e percentuais referentes ao efetivo nacional das 

principais espécies de animais domésticos criados na região Nordeste entre 2010 e 2013 

(IBGE, 2013). 

Neste tipo de atividade, a vegetação de Caatinga constitui, na maioria das vezes, a 

principal fonte de alimento para os rebanhos, o que muitas vezes leva a um esgotamento da 

utilização dos recursos da vegetação e do solo, que por sua vez é intensamente pisoteado 

pelos aninais no sistema de pastoreio (ARAÚJO FILHO; CRISPIM, 2002; ALVES et al., 



 

 

2009; GARIGLIO et al., 2010; ARAÚJO FILHO, 2013) (Figura 5). A pecuária extensiva é 

uma prática de soltura dos animais em determinada área para que os animais se alimentem 

da vegetação disponível naquele local e geralmente se pratica até o esgotamento dos 

recursos florísticos daquele local. 

 

Tabela 1: Rebanhos e percentuais referentes ao efetivo nacional das principais espécies de 

animais domésticos criados na região Nordeste entre 2010 e 2013 (Adaptado do IBGE, 

2013). 

Rebanhos  
Região Nordeste 

(cabeças) 2010 

Variação anual 

(%)2011/2010 

Variação anual 

(%)2012/2011 

Variação anual 

(%)2013/2012 

Bovinos   28.762.119 2,9 - 4,5 2,5 

Ovinos   9.857.754 2,6 - 7,8 4,8 

Caprinos   8.458.578 0,9 - 8,2 2,3 

Equinos   1.367.895 -2,0 - 4,7 - 2,6 

 

Embora esse tipo de prática contribua para os processos de desertificação e erosão do 

solo da Caatinga, ainda é uma forma de uso mais sustentável que a agricultura, ajudando a 

preservar grande parte do que ainda resta de vegetação nativa (GARIGLIO et al., 2010). Isso 

ocorre devido à capacidade de regeneração da vegetação logo nas primeiras chuvas 

(AB’SABER, 1999; ALVES et al., 2009; GARIGLIO et al, 2010).  



 

 

 
Figura 5: Pastoreio de animais em área de Caatinga no período seco. Fotos da autora. 

 

O corte da vegetação para extração da lenha, a silvicultura, é outro fato preocupante 

no que se diz respeito ao uso sustentável e conservação dos recursos naturais do Bioma 

Caatinga (Figura 6). A lenha representa a segunda maior fonte de energia da Região 

Nordeste, sendo utilizada nas indústrias ceramistas, olaria, para produção de carvão, nas 

padarias, queijeiras, para construção de cercas e para uso doméstico (CAMPELLO, 1999; 

GIULIETTE et al., 2004; SILVA et al, 2008; GARIGLIO et al., 2010; ARAÚJO FILHO, 

2013). Cerca de 30% da energia utilizada nos setores industrial e comercial da região de 

Caatinga tem origem na biomassa florestal (GARIGLIO et al., 2010; ARAÚJO FILHO, 

2013). A Figura 7 (a, b, c) mostra alguns exemplos de utilização da lenha da Caatinga.  

 O processo de extração da lenha tido como uma das principais formas de geração de 

renda para as famílias de pequenas propriedades se intensifica ainda mais nas épocas de seca 

e ao redor dos polos industriais (SILVA, 2008; GARIGLIO et al., 2010; ARAÚJO FILHO, 

2013). Um fato preocupante é que a maior parte da extração é feita de forma insustentável, o 

que acelera o processo de exaustão dos recursos naturais da Caatinga (GARIGLIO et al., 

2010). 

Dados de estudos técnicos (Projeto MMA/PNUD/GEF/BRA/02/G31) do Programa 

Nacional de Florestas do MMA estimam uma demanda de 25 milhões de metros cúbicos de 



 

 

lenha por ano para atender a matriz energética da região (GARIGLIO et al., 2010). Essa 

demanda é intensificada em alguns pontos, como por exemplo, na Região do Araripe (CE, 

PE e PI), o Sudoeste Baiano e o Vale do Açu/RN (SILVA, 2008; GARIGLIO et al., 2010). 

 O manejo florestal sustentável é a melhor forma de manter a existência das espécies 

nativas e está previsto na legislação ambiental em vigor, nos artigos 17 a 24 da Lei n° 

12.651, de 25 de Maio de 2012, do Novo Código Florestal:  

“Dispõe sobre a proteção da vegetação nativa; altera as 

Leis n
º
 6.938, de 31 de agosto de 1981, 9.393, de 19 de 

dezembro de 1996, e 11.428, de 22 de dezembro de 2006; 

revoga as Leis n
os

 4.771, de 15 de setembro de 1965, e 

7.754, de 14 de abril de 1989, e a Medida Provisória 

n
o
 2.166-67, de 24 de agosto de 2001; e dá outras 

providências.”  

 

 
Figura 6: Extração de lenha na vegetação de Caatinga no Município de Jardim do Seridó – RN. Fotos da 

autora. 

 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2012.651-2012?OpenDocument
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Figura 7: Uso da lenha na Caatinga: a) na indústria de cerâmica, b) em queijeiras e  

c) na construção de cercas. Fotos da autora. 
 

2.2. Manejo Sustentável da Caatinga 

 

De acordo com o Ministério do Meio Ambiente, o manejo sustentável é um conjunto 

de técnicas de intervenções praticadas em uma área de floresta, visando a obtenção 

continuada dos recursos naturais da floresta, de forma que sua capacidade produtiva se 

mantenha. Desta forma, deve-se considerar o potencial existente na floresta, com o objetivo 

de obter-se uma maior produção sustentável do ponto de vista socioeconômico e ambiental. 

 No manejo sustentável é de fundamental importância definir claramente quais são os 

objetivos do manejo para que seja sugerida a melhor técnica de intervenção florestal a ser 

aplicada. Os objetivos podem estar relacionados à exploração da lenha, carvão, madeira para 

serraria ou para produção de forragem, frutos, sementes, resinas, óleos, entre outros. É 

importante frisar que na Caatinga, a legislação ambiental estabelece que 20% da área da 

propriedade seja destinada para a Reserva Legal, além de ser obrigatório proteger as Áreas 

de Preservação Permanente. O restante da área pode ser utilizado para atividades agrícola, 

pecuária ou florestal de forma sustentável (BRASIL, 2008). 

Na Caatinga as principais técnicas de intervenção baseiam-se em dois tipos de corte: 

corte raso ou talhadia simples e corte seletivo ou talhadia seletiva. É comum nestes dois 



 

 

tipos de corte, que os restos culturais após a exploração (galhos e folhas), também 

conhecidos como serapilheira, fiquem espalhados na área para decomposição, servindo 

como proteção do solo e reciclagem dos nutrientes (BRASIL, 2008). A Figura 8 mostra 

uma área desmatada de Caatinga do RN onde parte dos restos culturais é queimada no local 

e parte é deixada à decomposição. A recuperação da vegetação se dá principalmente pela 

rebrota dos tocos e raízes ou pela germinação das sementes.  

Sendo assim, é fundamental conhecer o tempo de pousio necessário para que a 

vegetação se regenere, de forma que seja obtido o rendimento máximo para uma exploração 

sustentável. Este período é o ciclo de corte, ou número de anos entre um corte e o seguinte 

(BRASIL, 2008). Segundo Araújo Filho (2013), o tempo de pousio necessário para 

regeneração da vegetação de Caatinga deveria ser de pelo menos 50 anos. Porém, na prática, 

esse tempo é reduzido em torno de 10 a 13 anos em grandes áreas do domínio da Caatinga 

(GARIGLIO et al., 2010; SAMPAIO; FREITAS, 2008; ARAÚJO FILHO, 2013). Já se 

afirma que a maior parte da Caatinga é coberta por vegetação secundária, em diversas fases 

de sucessão, dependendo das práticas e intervenções passadas (CASTELLETTI et al., 2003; 

GARIGLIO et al., 2010; ARAÚJO FILHO, 2013). Araújo Filho (2013) afirma que cerca de 

80% da cobertura vegetal da Caatinga é secundária e que aproximadamente 25% do 

território total de Caatinga já atinge o estágio de desertificação. 

 



 

 

 
Figura 8: Área de Caatinga desmatada, onde parte dos restos culturais é queimada no local e parte é deixada à 

decomposição. Foto do autor: Foto da autora. 

 

2.2.1. Corte Raso  
 

 Neste tipo de prática são cortadas todas as árvores e arbustos independentes do 

tamanho, diâmetro e espécie e o corte pode acontecer com destoca e queima das raízes ou 

sem destoca das raízes. O corte raso é praticado principalmente para retirada de lenha ou 

para a obtenção de estacas, mourões, varas, etc (BRASIL, 2008; GARIGLIO et al., 2010). A 

Figura 9 mostra uma área de Caatinga do RN desmatada por corte raso com destoca e 

queima das raízes.  

 



 

 

 
Figura 9: Corte raso com destoca e queima das raízes em área de Caatinga do RN. Foto do autor: Foto da 

autora. 

Poucos estudos que investigam os aspectos de sucessão ecológica em ambientes de 

Caatinga são encontrados na literatura. Pode-se destacar o trabalho de Sampaio et al. (1998) 

que avaliam os efeitos do corte associados à queima em diferentes intensidades na 

regeneração da vegetação de Caatinga em uma área em Serra Talhada, Pernambuco.  Já De 

Andrade et al. (2005) compararam a estrutura fitossociológica de duas áreas de Caatinga 

com diferentes históricos de ações antrópica, com o objetivo de conhecer o comportamento 

da regeneração da vegetação diante das várias intervenções praticadas, após 30 anos de 

regeneração natural. Mendes Junior et al. (2009) observaram diversidade florística, 

distribuição espacial e regeneração natural de uma área de Caatinga após 20 anos de corte 

raso em Floresta, Pernambuco.  

Figueirôa et al. (2008) investigaram o comportamento da regeneração e produção de 

biomassa de populações de Caesalpinia pyramidalis após corte raso nas estações chuvosa e 

seca, num intervalo de 3 anos, e implicações para o manejo desta espécie em três áreas de 

Caatinga, Serra Talhada, Sertânia e Carolina no Estado do Pernambuco. Calixto Júnior e 

Drumond (2011) avaliaram a composição florística e a estrutura fitossociológica de um 

fragmento de dois hectares de Caatinga hiperxerófila que sofreu corte raso ha 30 anos, e 



 

 

desde então se recupera sem intervenção antrópica, localizado na Estação Experimental da 

Embrapa Semiárido, Petrolina, PE.  

Marangon  et al. (2013) analisaram a estrutura e o padrão espacial de espécies de 

uma área de Caatinga, localizada no sertão do Pernambuco, afim de obter subsídios para um 

manejo sustentável da região. Calixto Júnior e Drumond (2014) fizeram um comparativo da 

estrutura fitossociológica de dois fragmentos de Caatinga com níveis de sucessão ecológica 

primária e secundária localizados na Embrapa Semiárido, Petrolina, PE. Os resultados 

mostraram que as áreas estudadas apresentam riqueza de espécies compatível a ambientes de 

Caatinga, mas que 30 anos de regeneração não foram suficientes para que todas as áreas 

observadas alcançassem um nível de desenvolvimento ecológico semelhante à área melhor 

conservada. 

 Nesta tese serão assumidos no modelo a aplicação do corte raso com destoca e 

queima das raízes e o corte sem destoca das raízes para obtenção das estimativas das 

emissões de CO2 por serem as práticas de exploração da vegetação mais comumente 

utilizadas no Bioma Caatinga do Rio Grande do Norte. 

2.2.2. Corte Seletivo  

 

 O corte seletivo é feito de duas maneiras: por diâmetro mínimo ou por diâmetro e 

espécie. No primeiro caso, diâmetro mínimo, cortam-se todas as árvores acima de um 

determinado diâmetro, dependendo do produto desejado e conservam-se as restantes. No 

segundo caso, por diâmetro e espécie, é aplicado para a obtenção de produtos de 

determinados espécimes florestais. Para cada espécie são aplicados os tratos silviculturais 

que garantam a sustentabilidade da produção. Este corte é mais aplicado para a obtenção de 

estacas, mourões e toras. (BRASIL, 2008; GARIGLIO et al, 2010). 

Segundo Barreira et al. (2000), uma das alternativas mais viáveis para a exploração 

da vegetação de maneira sustentável, do ponto de vista econômico e ambiental, é por meio 

da utilização do sistema silvicultural de corte seletivo. Este define previamente quantas e 

quais espécies vão ser removidas da área, com base em critérios de sustentabilidade da 

vegetação. Dentre os vários sistemas de manejo, o sistema de corte seletivo é o mais 

recomendado a ser aplicado às florestas tropicais naturais brasileiras, por apresentar um 

processo de mortalidade semelhante ao processo natural (SOUZA, 2003).   

Na aplicação desse método de manejo, é feito um levantamento da composição 

florística, da estrutura fitossociológica e das distribuições diamétricas e espaciais das 



 

 

espécies antes da exploração, de forma que o manejo da floresta seja feito de maneira 

sustentável, bem como respeitadas as regras impostas pela legislação (SOUZA, 2003).  

2.2.3. Manejo para produção de forragem no Bioma Caatinga 

 

Dentro do contexto de manejo sustentável da Caatinga, a produção de forragem é de 

fundamental importância para a manutenção da pecuária em regiões de Caatinga. Sendo 

assim, existem técnicas específicas de manejo que visam o aumento da produção de 

forragem e o melhor desempenho dos rebanhos. As mais comumente utilizadas são: o 

raleamento, o rebaixamento com manejo da rebrotas e o enriquecimento.  

O raleamento tem como característica o controle da seleção das espécies lenhosas. 

Nesta técnica mantêm-se as espécies nativas de maior porte e são retirados os arbustos 

indesejáveis. O objetivo principal é aumentar a produção de forragem para alimentar os 

rebanhos (Figura 10). 

 

 
Figura 10: Caatinga raleada no início do período chuvoso. Foto da autora. 

 

No raleamento, os riscos de erosão são mais intensos devido à exposição do solo, 

sendo recomendado, portanto, a orientação de técnicos para verificação dos aspectos 



 

 

topográficos da área e o melhor modelo de raleamento a ser aplicado. Existem três tipos de 

raleamento: tipo savana, tipo bosque e em faixas (ARAÚJO FILHO, 2013). 

No raleamento tipo savana, as árvores de maior porte são mantidas dando um aspecto 

de savana, geralmente esse modelo é aplicado em áreas de Caatinga arbustivo-arbórea ou 

arbóreo-arbustiva e em terrenos com declividade máxima de 10%. 

No tipo bosque mantem-se as árvores por grupos que ocorrem naturalmente na área e 

é aplicado principalmente em Caatinga arbórea e arbóreo-arbustiva. Nesse tipo de 

raleamento geralmente se perdem muitas árvores pelo ressecamento ou até mesmo pela 

queda devido o vento. A declividade máxima deve ser a mesma recomendada para o tipo 

savana. 

O raleamento em faixas é recomendado para terrenos mais acidentados, com 

declividade entre 10% e 25%, mantendo a vegetação nativa de maior porte em faixas e 

perpendicular a declividade do terreno a fim de conter a erosão. 

Segundo Araújo Filho (2013), o modelo de raleamento mais indicado para a maioria 

das áreas cobertas por vegetação de Caatinga é o tipo savana. O autor enfatiza que o maior 

problema na aplicação deste método é a manutenção da estabilidade da composição 

florística do estrato herbáceo, já que os animais possuem o hábito de comer as folhas das 

árvores ao seu alcance.  

O rebaixamento com manejo das rebrotas é outra técnica comumente utilizada na 

Caatinga com o objetivo de aumentar o acesso à forragem de árvores e arbustos para os 

animais e prolongar a produção de folhagem verde durante a estação seca. Neste caso, o 

corte é feito a uma altura máxima de aproximadamente 10 cm acima do solo, geralmente 

durante a estação seca (ARAÚJO FILHO, 2013). A altura do tronco resulta no rebrote de 

várias gêmeas basais na maioria das espécies arbóreas da Caatinga, o que gera uma massa de 

folhagem por um longo tempo e de fácil acesso aos animais (Figura 11).  

A terceira técnica de abertura de áreas para pastos na Caatinga é o enriquecimento. 

Em muitas regiões com domínio de Caatinga, é comum encontrar áreas cuja vegetação já 

perdeu a diversidade florística devido às intensas explorações antrópicas. Dentro destas 

condições, muitas vezes é aplicado o método de recuperação por enriquecimento, que 

consiste na introdução e ressemeio de forrageiras nativas e/ ou exóticas adaptadas às 

condições climáticas do local (ARAÚJO FILHO, 2013). Aplicado também com o objetivo 

de aumentar a pastagem para criação de animais, esse método é bastante agressivo ao 

Bioma, visto que muitas vezes se baseia na destruição total da vegetação original para a 

implantação de monoculturas de gramíneas, como o capim, por exemplo. 

 



 

 

 
Figura 11: Caatinga rebaixada já rebrotando várias gêmeas basais. Foto da autora. 

 

2.3. Biomassa no Bioma Caatinga 

 

 Biomassa diz respeito a toda matéria orgânica viva ou necromassa, acima ou abaixo 

do solo. Se tratando de biomassa florestal, significa toda biomassa existente na floresta, 

incluindo a fração arbórea acima e abaixo do solo (SANQUETTA; BALBINOT, 2002).  

Para determinação mais precisa da biomassa florestal de uma dada área é necessário 

a execução de uma amostra destrutiva, com método direto, para a análise dos diversos 

componentes da árvore em laboratório: caule, folhas, galhos, fuste, raízes e casca 

(SOCHER; RODERJAN; GALVÃO, 2008; VIEIRA et al., 2009; SOUZA et al., 2013). No 

entanto, esse tipo de análise demanda muito tempo, o custo é alto e não é indicado aplicar 

em grandes áreas (SANQUETTA; BALBINOT, 2002; SOCHER; RODERJAN; GALVÃO, 

2008). As coletas, neste caso, são feitas em pontos estratégicos e depois são aplicados 

métodos de extrapolação para toda a área pesquisada. 

Para facilitar os estudos de biomassa, o método indireto é o mais indicado, pois 

otimiza o trabalho de campo e diminui os custos da coleta de dados. Este método vem sendo 

bastante estudado e aplicado (AMARAL et al., 1996; JAKUBAUSKAS; PRICE, 1997; 



 

 

SOUZA; PONZONI, 1998; DOS SANTOS et al., 1998; XAVIER et al., 1998; LINHARES; 

PONZONI; SHIMABUKURO, 2000; QI et al., 2000) e baseia-se no relacionamento 

empírico entre a biomassa e a radiância, medida por sensores orbitais, podendo-se utilizar 

como variável intermediária o índice de área foliar (IAF).  

Poucos trabalhos sobre o tema biomassa são encontrados para o Bioma Caatinga, 

geralmente estes são a respeito da biomassa presente na lenha, ou seja, biomassa acima do 

solo (TIESSEN et al., 1998; SAMPAIO; FREITAS, 2008). Trabalhos a respeito da 

determinação da biomassa abaixo do solo são ainda mais escassos (SAMPAIO; FREITAS, 

2008; SAMPAIO; DA COSTA, 2011). 

Estudos referentes à quantificação de biomassa podem ter vários objetivos, como poe 

exemplo, a quantificação de carbono existente em determinado tipo de vegetação, ciclagem 

de nutrientes e até mesmo para orientar na exploração racional dos recursos ambientais 

disponíveis em uma região, contribuindo assim para a preservação das espécies nativas 

(DRUMOND et al., 2008). 

A quantificação do acúmulo de biomassa pode apresentar grandes variações dentro 

de uma determinada área de floresta ou Bioma dependendo da heterogeneidade de espécies, 

tamanho das árvores e também da densidade da madeira presente nas espécies 

(SCHNEIDER et al., 2005; BARICHELLO; SCHUMACHER; VOGEL, 2007).  

No entanto, esta quantificação é de suma importância para as estimativas da 

quantidade de carbono presente na biomassa, que por sua vez, são usadas nas estimativas da 

quantidade de CO2 liberado durante os processos de queimadas ou por mudanças no uso da 

terra (LUCC) (JARAMILLO et al, 2003; SAMPAIO; DA COSTA, 2011). Por outro lado, se 

as florestas permanecem intactas ou são deixadas à regeneração agem como sumidouros de 

CO2 devido a sua capacidade de armazenamento de carbono na biomassa.  

Em geral, a vegetação de Caatinga apresenta um acúmulo de biomassa baixo quando 

comparado a outros Biomas. Por exemplo, a biomassa da floresta Amazônica por unidade de 

área é pelo menos cinco vezes maior (SAMPAIO; FREITAS, 2008; SAMPAIO; DA 

COSTA, 2011; SAATCHI et al., 2011). Como a Caatinga está situada no país da floresta 

amazônica, pouca importância tem sido dada em relação ao seu estoque de carbono apesar 

deste ser maior do que o de muitos países do mundo (SAMPAIO; DA COSTA, 2011). 

De acordo com Tiessen et al. (1998), a biomassa da vegetação de Caatinga pode 

variar de 5 a 10 ton ha
-1

 em locais mais abertos e de 50 a 100 ton ha
-1

 em locais de 

formações vegetais mais densas. A biomassa da Caatinga foi avaliada por Accioly et al. 

(2002) para 16 locais com diferentes níveis de degradação no núcleo de desertificação do 

Seridó. Os valores de biomassa encontrados variaram entre 2 e 45 ton ha
-1

. Outro estudo, 



 

 

realizado por De Amorim; Sampaio; De Lima Araújo (2005) na Estação Ecológica do 

Seridó, Rio Grande do Norte, apresentou uma biomassa média de 25 ton ha
-1

.  

No trabalho desenvolvido por Drumond et al., (2008) com o objetivo de avaliar a 

produção e distribuição de biomassa de algumas espécies arbóreas introduzidas, de uso 

múltiplo para uma região de Caatinga no município de Petrolina - PE, observou que a 

biomassa varia em torno de 26 ton ha
-1

 até aproximadamente 52 ton ha
-1

 na parte aérea, 

enquanto que as raízes apresentaram valores de até 12 ton ha
-1

, sendo menores em algumas 

espécies. Um trabalho mais recente desenvolvido por Lima Júnior et al. (2014) na vegetação 

de Caatinga no município de Petrolina, PE, estimou valores de biomassa variando entre 5 e 

61 ton ha
-1

 aproximadamente. Neste trabalho não foram incluídas as raízes.  

Como se pode verificar, há realmente uma variação considerável nos valores de 

estoque de biomassa na Caatinga, podendo chegar até 160 ton ha
-1

 na vegetação de maior 

porte e densidade, e nas áreas de recuperação das atividades antrópicas, as médias podem 

variar entre 30 e 50 ton ha
-1

 (SAMPAIO; FREITAS, 2008). 

 

2.4. Método de Estimativa das Emissões de CO2 

 

O modelo INPE-EM (INPE- Emission Model) é um produto do Centro de Ciência do 

Sistema Terrestre (CCST) do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. A primeira versão 

do arcabouço descrita por Aguiar et al. (2012) baseia-se no trabalho publicado por Houghton 

et al. (2000) para a Amazônia brasileira e foi adaptado para incluir alguns parâmetros, como 

a heterogeneidade biofísica e socioeconômica e a dimensão espacial da região amazônica. O 

modelo INPE-EM tem por objetivo estimar as emissões anuais de GEE provocadas por 

mudanças na cobertura da terra no Brasil, como por exemplo, CO2, CH4, N2O, CO e NOx. 

Sua primeira aplicação, feita por Aguiar et al. (2012), foi para estimar as emissões anuais de 

CO2 provenientes de mudanças no uso da cobertura original da floresta tropical e dinâmica 

da vegetação secundária para o Bioma Amazônico.  

A principal característica do arcabouço INPE-EM é ser bastante flexível com relação 

à representação dos processos de emissão, o que permite um refinamento das estimativas de 

acordo com os dados disponíveis. O modelo pode ser aplicado para todos os Biomas, desde 

que considerados os parâmetros corretos. Dentro dos parâmetros, são considerados os vários 

processos associados ao desmatamento incluindo a exploração madeireira, as queimadas, a 

decomposição da biomassa abaixo e acima do solo e a decomposição de produtos 

secundários como o carbono elementar e produtos da madeira (AGUIAR et al., 2012). 



 

 

A Figura 12 ilustra uma representação esquemática do modelo INPE – EM, onde é 

possível observar como são realizadas as emissões a partir da exploração das vegetações 

primária e secundária. O componente da vegetação primária representa o processo de 

remoção e queima da vegetação original, o que consequentemente gera emissões imediatas 

de CO2 para atmosfera. Enquanto que o componente da vegetação secundária representa o 

processo de regeneração da vegetação (absorção de CO2), seguido da remoção e queima de 

parte desta para possíveis áreas agrícolas. Através dessas componentes, é possível 

determinar anualmente as emissões advindas da vegetação primária (PF) e da vegetação 

secundária (SF). 

De acordo com a Figura 12, o cálculo das emissões correspondentes ao 

desmatamento da vegetação primária é a soma dos componentes referentes à biomassa 

acima do solo, através da queima e decomposição. Já para a vegetação secundária, o cálculo 

das emissões é feito considerando o desmatamento e queima da biomassa acima do solo, de 

parte da vegetação, após o tempo de pousio da agricultura itinerante. 

O balanço de CO2 é calculado somando-se as emissões por queima da vegetação 

secundária com as emissões da vegetação primária, subtraindo o que foi absorvido pela 

vegetação secundária durante o processo de crescimento.  

De maneira geral, o modelo INPE-EM incorpora a dinâmica temporal relacionada a 

estes processos, levando-se em consideração a heterogeneidade biofísica e socioeconômica 

da região em estudo combinando dois modos, um espacial e outro não-espacial. O modo 

espacial combina dados de biomassa e de desmatamento distribuídos espacialmente em 

células e o modo não-espacial é aplicado para o período em que essas taxas de 

desmatamento e biomassa não estão disponíveis espacialmente. Os resultados das emissões 

são gerados no modo acoplado do modelo INPE-EM, este modo liga os dois modos 

(espacial e não-espacial), de forma que inclui as contribuições do passado ao cenário de 

emissões (AGUIAR et al., 2012).  

As saídas do modelo INPE – EM geram as estimativas das emissões apresentadas em 

tabelas com os totais anuais, bem como células regulares distribuídas espacialmente.  

 



 

 

 
Figura 12: Representação esquemática do modelo INPE-EM (versão 1.0) para as estimativas de emissões de 

CO2 (Adaptada de Aguiar et al, 2012). 

 

2.4.1. Componente de Floresta Primária (PF) 
 

Para cada ano, o componente da floresta primária no modelo considera a nova área 

desmatada em uma determinada célula para calcular a quantidade de biomassa removida 

acima do solo (AGB). Esta quantidade de AGB é convertido em carbono (C), considerando 

um teor médio (% de C determinado por carbonPercBiomass) na biomassa vegetal. A 

quantidade de carbono acima do solo AGB também é utilizada para o cálculo da biomassa 

abaixo do solo (BGB), dado pela razão BGB/AGB (BGBPercAGB). O modelo INPE-EM 

para o componente da floresta primária considera que parte da BGB irá decair ao longo dos 

anos de acordo com uma taxa de decaimento (decayRateBGB). Estes parâmetros AGB e 

BGB são dados por um submodelo de biomassa que define os valores dos parâmetros, 

dependendo da fonte de dados de biomassa (ver Tabela 2). 

A quantidade de carbono proveniente do desmatamento AGB é dividido em quatro 

caminhos possíveis, como proposto por Houghton et al (2000): (a) uma porcentagem 

removida como madeira (percWood), assumindo que o carbono derivado de produtos 

madeireiro será liberado para atmosfera ao longo dos anos, considerando uma taxa de 



 

 

decaimento linear (decayRateWood); (b) uma porcentagem da biomassa, após a exploração 

da madeira, é queimada e o carbono é liberado imediatamente para a atmosfera, no mesmo 

ano (percFireFirstYear); (c) uma percentagem é deixada no chão para decompor 

(PercSlash), considerando uma taxa de decaimento exponencial (decayRateSlash), e que 

pode queimar novamente nos anos seguintes de acordo com o parâmetro do modelo 

(slashFireCycle); (d) uma percentagem é convertida em carbono elementar pelo fogo 

(percElementalCarbon), que decai com taxas muito lentas (decayRateElemCarb). 

Para explicar a heterogeneidade da área de estudo, o modelo permite que essas 

porcentagens sejam representadas espacialmente, de modo que, os parâmetros podem ser 

específicos de cada célula, de acordo com as práticas de uso da terra. Esses parâmetros 

definem o componente da vegetação primária, e vários submodelos podem ser definidos 

para testar valores alternativos, para que melhor seja representada a dinâmica da região de 

estudo. 

 

2.4.2. Cálculo de Emissões de CO2
 
para o componente de Floresta Primária (PF) 

 

As emissões resultantes do corte da floresta primária (M
PF

co2) correspondem à soma 

dos componentes anuais referentes à decomposição gradual da biomassa acima e abaixo do 

solo (M
PF

co2ds), com as componentes de queima da biomassa acima do solo (M
PF

co2fire):    

 

M
PF

co2 = ∑M
PF

co2ds + ∑M
PF

co2fire                                                               (eq. 2.1) 

 

As emissões de dióxido de carbono emitidas pelos processos de decaimento 

(M
PF

co2ds)  são a soma de cada processo envolvido: decomposição dos restos deixados no 

solo e que irão queimar ao longo dos anos, dos produtos madeireiros e do carbono 

elementar, além de considerar o decaimento das raízes para cada célula e ano: 

 

M
PF

co2ds = Tds x EFBco2 + Tdr x EFBco2+ Tdw x EFBco2 + Tde x EFBco2   ,       (eq. 2.2) 

 

Onde EFBco2 é o  fator de emissão de CO2 para decomposição de biomassa e Tds, Tdr, Tdw, e 

Tde são os decaimentos do corte, raízes, produtos madeireiros e do carbono elementar, 

respectivamente. 

A somatória das emissões de CO2 oriundas da liberação imediata pelo fogo, os 

processos de queimadas na área desmatada nos correntes anos para cada célula são: 

 



 

 

 M
PF

co2fire = MBBfire x EFBco2fire + Mfs x EFBco2fire   ,                                       (eq. 2.3) 

 

onde EFBco2fire é o  fator de emissão de CO2 para queimadas e MBBfire e Mfs são a biomassa 

queimada e os restos da biomassa deixada no solo após a queima, respectivamente. 

2.4.3. Componente de Floresta Secundária (SF) 

 

O componente de floresta secundária representa as diferentes formas de crescimento 

da floresta secundária utilizando parâmetros espacialmente distribuídos, dependendo das 

práticas dominantes de uso da terra (Ramankutty et al., 2007). Os parâmetros são:  

• parâmetro de aparecimento da vegetação depois do desmate: número de anos que 

leva para que a área em uso agrícola seja abandonada ou colocada em pousio após o 

desmatamento (agriculturalUseCycle);  

• parâmetro de distribuição espacial: porcentagem da área desmatada que irá virar 

vegetação secundária (AreaPercVegSec);  

• parâmetro de crescimento: curva de crescimento da vegetação depois do abandono 

da área utilizada para uso agrícola ou para outro fim (modelRegrow).  

 Também com relação aos componentes da floresta secundária, nesta versão do 

modelo é utilizado o parâmetro HalfLife, com base nas ideias de Almeida (2009), para 

estimar a taxa de remoção de vegetação secundária em cada célula. O parâmetro HalfLife 

indica o número de anos que leva para que 50% da vegetação secundária (depois de 

identificada em imagens de sensoriamento remoto) seja removida, seguindo uma curva 

exponencial. O outro parâmetro necessário é uma estimativa do número de anos de 

abandono antes que uma área de vegetação secundária possa ser identificada em imagens de 

sensoriamento remoto (initialAbandonmentCycle) (ver Tabela 2). 

Assim como para a floresta primária, vários submodelos podem ser definidos para 

testar valores dos parâmetros que melhor represente a dinâmica da região de estudo para o 

componente de floresta secundária. 

 

2.4.4. Cálculo de Emissões de CO2
 
para o componente de Floresta Secundária (SF) 

 

O componente do modelo que calcula as emissões de CO2 da floresta secundária (SF) 

apresenta diferentes vias na dinâmica de crescimento da vegetação utilizando parâmetros 

espacialmente distribuídos, dependendo das práticas de uso da terra para cada região (Aguiar 



 

 

et al., 2012). As equações 2.4 e 2.5 descrevem como é calculada a emissão de CO2 e a 

absorção de CO2 para a vegetação secundária, respectivamente. 

 

M
SF

co2 = M
SF

BBfire x EFBco2fire                                                          (eq. 2.4)        

e 

  M
SF

co2abs = M
SF

Cabs x EABco2                                                            (eq. 2.5) 

As emissões de CO2 para vegetação secundária (M
SF

co2) dependem dos processos de 

queimadas da biomassa dessa vegetação secundária e da frequência com que essas 

queimadas acontecem.  A biomassa disponível para queima é calculada de acordo com o 

número de anos que leva para que a vegetação de uma área abandonada após o 

desmatamento, seja identificada em imagens de satélite (initialAbandonmentCycle) e com o 

número de anos que leva para que 50% da vegetação secundária, depois de ser identificada 

em imagens de satélite, seja removida novamente (halfLife) (ver Tabela 2).  

O componente da floresta secundária do modelo INPE-EM considera todo o carbono, 

tanto acima como abaixo do solo (BGB e AGB), a ser lançado pelo fogo durante o processo 

de desmatamento, assumindo que não há decaimento biológico ou do carbono elementar 

(AGUIAR et al., 2012). 

O processo de absorção de CO2 da floresta secundária (M
SF

co2abs) é calculado com 

base no carbono absorvido pela vegetação secundária ao longo dos anos (M
SF

Cabs), tanto 

acima como abaixo do solo. Esse cálculo depende do ciclo agrícola (agriculturalUseCycle), 

da porcentagem da área desmatada que irá virar vegetação secundária (AreaPercVegSec), 

dos parâmetros de crescimento da vegetação secundária (modelRegrow) e do fator de CO2 

na biomassa (EABco2). Na eq. 2.5, este fator (EABco2) é calculado multiplicando a 

porcentagem de carbono na biomassa com a quantidade de carbono que contém na molécula 

de CO2. 

Para cada ano, o modelo INPE-EM calcula o equilíbrio de todo carbono que é 

liberado e absorvido, tanto no modo espacial quanto no modo não-espacial, de acordo com 

os dados de desmatamento e os submodelos (Biomassa, PF e SF) distribuídos na escala 

temporal e espacial da área de estudo. Submodelos alternativos podem ser definidos para o 

processo de explorar incertezas em uma determinada área de estudo (Tabela 2). O modelo 

INPE-EM foi implementado usando o ambiente do TerraME (CARNEIRO, 2006) e possui 

código aberto que permite facilmente a criação de modelos de aplicação que melhor 

represente os processos dos componentes de PF e SF, dependendo da área de estudo. 

Os fatores de emissão apresentados nas equações 2.2, 2.3 e 2.4 para a Caatinga foram 

adotados de Andreae; Merlet (2001) que consideraram a biomassa queimada para savana e 



 

 

gramíneas, tipo de vegetação que mais se assemelha à vegetação de Caatinga e estão 

descritos na Tabela 3. 



 

 

Tabela 2: Parâmetros do modelo INPE-EM (Versão 1.0) para as emissões de GEE provocados por mudanças no uso da terra (AGUIAR et al., 

2012). 

 Parâmetro Descrição Unidade Dimensão 

Espacial 

Dimensão Temporal 

Biomassa (B) 

AGB 
Biomassa acima do solo, considerando 

somente biomassa florestal. 
Mg ha

-1
 

Obrigatório para o 

modo espacial 
Não obrigatório 

carbonPercBiomass 
Porcentagem de carbono na biomassa 

seca. 
% Não obrigatório Não obrigatório 

BGBPercAGB 
Porcentagem da AGB para cálculo da 

biomassa abaixo do solo (BGB).  
% Opcional Não obrigatório 

Floresta 

Primária (PF) 

percWood 

Porcentagem da AGB removida como 

madeira (para produtos madeireiros) 

durante o processo de desmatamento.  

% Opcional Opcional 

percFireFirstYear 

Porcentagem da AGB (depois da 

remoção da madeira) queimada no 

primeiro ano durante o processo de 

desmatamento. 

% Opcional Opcional 

percSlash 

Porcentagem da AGB (depois da 

remoção da madeira) deixada no 

terreno como restos após a queima. 

% Opcional Opcional 

percElementalCarbon 

Porcentagem da AGB (depois da 

remoção da madeira) deixada no 

terreno e que decairá lentamente. 

% Opcional Opcional 

SlashFireCycle 

Número de anos para queimar 

novamente os restos deixados no 

terreno. 

anos Opcional Opcional 

decayRateWood 
Taxa de decaimento dos produtos 

madeireiros. 
n.a. Não obrigatório Não obrigatório 

decayRateSlash 

Taxa de decaimento dos restos 

deixados no terreno. 

 

n.a. Não obrigatório Não obrigatório 



 

 

Tabela 2. Cont.: Parâmetros do modelo INPE-EM (Versão 1.0) para as emissões de GEE provocados por mudanças no uso da terra do Bioma 

Caatinga (AGUIAR et al., 2012). 

 
decayRateElemCarbon 

Taxa de decaimento do carbono 

elementar. 
n.a. Não obrigatório Não obrigatório 

decayRateBGB 
Taxa de decomposição das raízes 

(BGB). 
n.a. Não obrigatório Não obrigatório 

Floresta 

secundária 

(SF) 

agriculturalUseCycle 

Parâmetro de aparecimento depois do 

desmate: 

Número de anos para que a área em uso 

agrícola seja abandonada ou colocada 

em pousio após o desmatamento. 

anos Opcional Opcional 

AreaPercVegSec 

Parâmetro de distribuição espacial: 

Porcentagem da área desmatada que irá 

virar vegetação secundária. 

% Opcional Opcional 

halfLife 

Parâmetro de corte: 

Número de anos para que 50% de uma 

área de vegetação secundária (depois de 

identificada em imagens de 

sensoriamento remoto) seja removida 

novamente. 

anos Opcional Não obrigatório 

 

InitialAbandonmentCycle 

Parâmetro complementar à meia vida: 

Número de anos de abandono antes que 

uma área de vegetação secundária possa 

identificada em imagens de 

sensoriamento remoto. 

anos Opcional Não obrigatório 

 

modelRegrow 

Modelo biofísico de regeneração da 

vegetação adotado para uma 

determinada região.  

Código 

do 

modelo 
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Tabela 3: Fatores de emissão (média ± desvio padrão) para biomassa queimada (savana e 

gramíneas), determinados por Andreae e Merlet (2001). 

 

Unidade 
CO2 CH4 N2O 

(g kg
-1

) 1613 ± 95 2.3  ± 0.9 0.21  ± 0.10 

Tonelada 1.1613 0.0023 0.00021 
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3. MATERIAIS E PROCEDIMENTOS 

 

3.1. O modelo INPE-EM para o Bioma Caatinga do Rio Grande do Norte-RN 

 

3.1.1 Caracterização da Área de Estudo  

  

De acordo com informações do censo do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatísticas (IBGE, 2010), o Rio Grande do Norte (Figura 13) abrange uma área de 

aproximadamente 52.811 km
2
 e está localizado na Região Nordeste do Brasil, entre os 

paralelos 4°49’53” e 6°58’57” de latitude sul e os meridianos de 34°58’06” e 38°34’54” de 

longitude a oeste de Greenwich (IDEMA, 2002). É o Estado do Nordeste que apresenta maior 

proporção de área semiárida 93.93% da sua área total (PEREIRA JR., 2007). Sua vegetação 

predominante é a vegetação de Caatinga hiperxerófila (Caatinga arbustiva- arbórea densa e de 

estrutura irregular), Caatinga hiperxerófila subdesértica (Caatinga aberta da região do Seridó) 

e Caatinga hipoxerófila (Caatinga arbustiva densa que perde toda sua folhagem em grande 

parte da estação seca). O Estado apresenta também áreas de cerrados, floresta de várzea e 

campos de várzea (com distribuição bem restrita), formações de praias e dunas na faixa 

litorânea, áreas desprovidas de vegetação e vegetação de manguezal também presente ao 

longo do litoral (IDEMA, 2007).  

Geralmente os solos com predominância de vegetação de Caatinga, como é o caso do 

RN, variam dos férteis e profundos aos menos férteis e rasos, sendo que estes últimos 

apresentam pouca capacidade de armazenamento de água e baixo teor de nutrientes 

(SAMPAIO, 1995; RODAL; SAMPAIO, 2002; ALVES et al., 2009; GARIGLIO et al., 

2010).  

Devido a sua localização próxima ao Equador, grande parte do território do RN 

apresenta elevadas taxas de evapotranspiração, alta insolação e baixa umidade relativa do ar, 

alta radiação solar e baixa nebulosidade (ANA, 2006; ALVES et al., 2009; GARIGLIO et al., 

2010). Em geral, a temperatura tem uma média anual pouco variável, tanto espacial quanto 

temporal, em torno de 26°, com valores máximos de aproximadamente 31° e mínima de 21°, 

o que é condizente com as características de temperatura de uma região semiárida (IDEMA, 

2002; SAMPAIO, 2003; ALVES et al., 2009). Ao contrário das médias anuais de 

temperatura, a disponibilidade hídrica, varia muito tanto temporal quanto espacialmente, 

decorrente dos processos de formação das chuvas e escoamento das águas (ANA, 2006; 

GARIGLIO et al., 2010). 
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A precipitação média anual varia de 400 mm a 1.200 mm, se apresenta de forma 

irregular e se concentra em poucos meses do ano, geralmente de 3 a 6 meses. Outra 

característica marcante são os anos de secas severas (SAMAPIO, 1995; CHIANG; 

KOUTAVAS, 2004; NOBRE, 2004; ARAÚJO et al., 2005; LEAL et al., 2005; MARENGO, 

2010; GARIGLIO et al., 2010; SCHMIDT; MATTOS, 2013). O sistema atmosférico que 

mais contribui para distribuição das chuvas no RN é a Zona de Convergência Intertropical 

(ZCIT) que está localizada quase que paralela ao Equador, variando entre 10° N e 5°S, onde 

os ventos alísios dos Hemisférios Norte e Sul se encontram. O deslocamento da ZCIT 

determina o regime pluviométrico na região semiárida central, oeste e norte do Estado no 

período de fevereiro a maio. Na faixa litorânea Leste e no Agreste, os principais sistemas 

causadores do regime pluviométrico são os Distúrbios Ondulatórios de Leste que atuam de 

maio a agosto (SAMAPIO, 1995; CHIANG; KOUTAVAS, 2004; NOBRE, 2004; ARAÚJO 

et al., 2005; LEAL et al., 2005; MARENGO, 2010; GARIGLIO et al., 2010).  

 

 
Figura 13: Localização do Estado do Rio Grande do Norte, área de estudo. 

 

3.1.2. Construção e Escala do Banco de Dados  

 

 Para a construção do banco de dados foi utilizado o programa TerraView 4.2.0, um 

Sistema de Informação Geográfica, construído pelo INPE, sobre a biblioteca de 

geoprocessamento TerraLib, de distribuição gratuita e código aberto que tem como principal 
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objetivo apresentar à comunidade um visualizador de dados geográficos com recursos de 

consulta e análise de dados. Este programa está disponível em: www.dpi.inpe.br/terraview.  

 No TerraView foi possível criar o espaço celular para homogeneizar as informações 

provenientes de diferentes fontes e de formatos distintos (dados vetoriais, matriciais), 

agregando-os em uma mesma base celular, que foi utilizada nas atividades de modelagem, no 

INPE-EM e análises estatísticas.  

A escala espacial deste estudo divide o Estado do Rio Grande do Norte em células 

regulares de 5 x 5 km
2
. A escala temporal foi aplicada de 1900 – 2010, em etapas anuais. 

Durante este período de tempo, o modelo INPE-EM foi utilizado no modo espacial e/ou não-

espacial dependendo da disponibilidade dos mapas de desmatamento espacialmente 

explícitos. A Figura 14 mostra a interface do programa TerraView com visualização do plano 

de células  de 5 x 5 km
2
 criado para o Estado do Rio Grande do Norte.   

 

 
Figura 14: interface do programa TerraView com visualização do  plano de células  de 5 x 5 km

2
 para o Estado 

do RN. 

 

3.1.3. Dados de Desmatamento  

 

Um ponto importante para representar corretamente o desmatamento de uma 

determinada região e, consequentemente, reduzir as incertezas apresentadas nas estimativas 

de CO2, é considerar as atividades socioeconômicas e heterogeneidade biofísica (AGUIAR et 

al, 2012).  

 Nesta pesquisa foram utilizados os dados de desmatamento do Sistema de Alerta de 

secas e Desertificação – SAP, um projeto desenvolvido pelo Instituto Nacional de Pesquisas 
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Espaciais (INPE) em parceria com o Ministério do Meio Ambiente (MMA). O SAP contém 

um banco de dados com informações biofísicas e socioeconômicas de toda a região semiárida 

do Brasil, que foi construído com o objetivo de avaliar e entender melhor o processo de 

desertificação na região Nordeste do Brasil. Sua importância está relacionada principalmente 

ao combate à degradação do solo e a desertificação para uma melhor convivência com o 

semiárido, esse fato levou o projeto SAP a ser premiado ao pelo programa Dryland 

Champions, da Convenção das Nações Unidas para o Combate à Desertificação (UNCCD, na 

sigla em inglês) em 2014. 

Os mapas de desmatamento anuais para todo o Nordeste do Brasil (período de 2000 – 

2010) foram elaborados por meio de interpretação visual de imagens Landsat-TM (resolução 

de 30 m) e escala 1:500.000 (DA SILVA PINTO VIEIRA et al., 2015). As imagens do 

Landsat-TM formam utilizadas para atualizar o mapa de uso e cobertura do solo derivado do 

projeto ROVEG (VIEIRA et al., 2013), baseado em imagens do Landsat-TM de 2000. Além 

disso, mapas de uso e ocupação da terra do Projeto de Conservação e Utilização Sustentável 

da Diversidade Biológica (PROBIO, 2007), com uma escala espacial de 1: 500 000, e 

imagens de alta resolução do Google Earth foram usadas para auxiliar a atualização dos dados 

(DA SILVA PINTO VIEIRA et al., 2015). Por fim, com a disponibilidade dos dados de 

desmatamento para o NEB foi feito um recorte para o Estado do Rio Grande do Norte. 

  Os dados forneceram informações espaciais sobre os totais desmatados até 

determinado ano (ha) (chamado “extensão”), com base nestes dados foi possível calcular as 

novas áreas desmatadas para cada ano utilizado (2000-2010) (chamado “incremento”). Figura 

15 a e b apresenta o total de área desmatada espacialmente até 2000 e até 2010, 

respectivamente, de acordo com os dados do SAP (Da Silva Pinto Vieira, et al., 2015) (os 

mapas de extensão espacial disponíveis para os demais anos são apresentados no ANEXO A). 

De acordo com os dados, até o ano de 2000, aproximadamente 60% da vegetação de Caatinga 

do RN já havia sofrido alguma alteração antrópica e, até o ano de 2010, essas alterações 

sofreram um acréscimo de 7%, totalizando 67% de alterações no uso da terra do Bioma do 

RN. 

De acordo com o mapeamento de uso e cobertura da terra para o NEB, desenvolvido 

dentro do projeto PROVEG do INPE (VIEIRA et al., 2013), a vegetação de Caatinga que 

ocupava em 1993 cerca 352.364 km², passados 7 anos, em 2001 ocupava  apenas 273.590 

km², uma redução de aproximadamente de 22%. Vieira et al., (2013) ressaltam que a 

vegetação nativa de Caatinga vem sendo intensamente explorada para abertura de áreas para 

atividades agropecuárias, em sua maior parte.  
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Para se ter uma idéia, um estudo realizado por Castelletti et al. (2003) chegou a 

conclusão que as atividades agrícolas ocupavam aproximadamente 28% da área total da 

Caatinga e que cerca de 45,32% da área total da vegetação de Caatinga já teria sido alterada; o 

que coloca o Bioma como um dos ecossistemas mais alterados pelo homem no Brasil, ficando 

atrás apenas da Mata Atlântica e do Cerrado (CASTELLETTI et al., 2003; MMA, 2010).  

O monitoramento do desmatamento para o Bioma Caatinga realizado pelo Ministério do 

Meio Ambiente (MMA) com cooperação do Instituto Brasileiro de meio Ambiente (IBAMA), 

mostra que até 2008 aproximadamente 45,39% da vegetação de Caatinga já teria sido alterada 

e até 2009 essa porcentagem subiu para 45,62%, o que significa que quase metade do Bioma 

já havia sido alterado por ações antrópicas (MMA, 2010; MMA, 2011).  

Optou-se por estimar as emissões de carbono usando os incrementos. Com isso, as 

estimativas de emissão de CO2 seriam compatíveis com as taxas de desmatamento daquele 

ano. O cálculo do incremento (ha) para todos os anos (2000-2010) disponíveis espacialmente, 

foi feito através da diferença da extensão de um ano para outro. As Figuras 16 a e b 

representam a distribuição espacial das novas áreas desmatadas (incrementos) identificadas 

nos anos 2001 e 2010, respectivamente. As Figuras 16 a e b ilustram como o processo de 

desmatamento é distribuído por toda a região e apresenta um padrão de desmatamento 

espacialmente concentrado em torno das áreas já desmatadas em anos anteriores. Os mapas de 

incremento espacial disponíveis para os demais anos são apresentados no ANEXO B. 

 

Total desmatado (ha) 2000 
 

(a)  
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Figura 15: Distribuição espacial do total de área desmatada da vegetação da Caatinga do Rio Grande do Norte  

em células de 5x5 km até (a) 2000 e até (b) 2010. Dados do Projeto SAP, adaptado de Da Silva Pinto Vieira, et 

al. (2015). 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Total desmatado (ha) 2010 
 

(b)  
 

Novas áreas desmatadas (ha) 2001 
 

(a)  
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Figura 16: Distribuição espacial das novas áreas desmatadas da vegetação de Caatinga do Rio Grande do Norte 

em células de 5x5 km em (a) 2001 e (b) 2010. Dados do Projeto SAP, adaptado de Da Silva Pinto Vieira et al. 

(2015). 

O INPE-EM foi utilizado no modo não-espacial para o período de 1900-1999 e no modo 

espacial de 2000-2010. Considerou-se o período de 1900-1999, onde não havia dados de 

desmatamento espacialmente explícitos, importante para incluir as contribuições dos impactos 

ocasionados pelas mudanças no uso e ocupação do solo do Bioma Caatinga do RN do 

passado, nas estimativas das emissões de CO2. Para o cálculo dos dados de desmatamento 

não-espaciais (1900 - 1999) foi utilizado o total de área desmatada até o ano de 2000 indicado 

pelos dados do SAP (DA SILVA PINTO VIEIRA et al., 2015) dividindo-se este total por 100 

(número de anos estimados). Este valor médio para cada ano forneceu o incremento do 

desmatamento em cada ano.  

 

3.1.4.  Dados de Biomassa 

 

Referente aos dados de espaciais de biomassa acima do solo (AGB) na Caatinga foi 

gerado um mapa de biomassa a partir das estimativas de dados de densidade média de 

carbono nas fisionomias vegetais do Bioma Caatinga, cedidos pela FUNCATE (Fundação de 

Ciência, Aplicações e Tecnologia Espaciais). Os dados de espaciais de AGB cedidos pela 

FUNCATE para o Bioma Caatinga foram elaborados por meio de interpretação visual de 

imagens Landsat-TM (escala 1:250.000 e resolução de 30 m). 

Novas áreas desmatadas (ha) 2010 
 

(b)  
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No Segundo Inventário Brasileiro de Emissões e Remoções Antrópicas de Gases de 

Efeito Estufa apresentado pela FUNCATE (2010), foram utilizados como base os anos 1994 e 

2002 para dados de uso e cobertura do solo e para a obtenção do estoque de carbono na 

biomassa da Caatinga foram utilizadas informações da literatura referentes às tipologias de 

savana estépica (Ta, Td, Tg e Tp). As fisionomias Ta, Td, Tg e Tp significam savana estépica 

arborizada, savana estépica arbórea densa, savana estépica gramíneo - lenhosa e savana 

estépica de parque, respectivamente. As demais fisionomias que compõem o Bioma foram 

obtidos das fisionomias vegetais dos Biomas vizinhos, como Mata Atlântica e Cerrado. Os 

valores de carbono na vegetação variam de acordo com esta fisionomia.  

Para a obtenção do mapa espacial de biomassa (AGB) para o RN nesta pesquisa (Figura 

17), foi considerado que a porcentagem de carbono contido na biomassa 

(carbonPercBiomass), média para vários tipos de plantas, é de aproximadamente 43% 

(SAMPAIO; DA COSTA, 2011). Como pode ser observado na Figura 17, a distribuição 

espacial da AGB no espaço celular 5 x 5 km apresenta uma variação entre 20 e 250 Mg ha
-1

, 

porém com a maior parte do estado apresenta uma variação entre 30 e 40 Mg ha
-1

(FUNCATE, 

2010).   

Combinando as fontes de dados de desmatamento e biomassa foi aplicado o modelo 

INPE-EM para a vegetação de Caatinga do RN no modo não-espacial para o período de 1900 

a 1999 e no modo espacial para o período de 2000 a 2010. No modo espacial do INPE-EM 

aplicado para a Caatinga do RN (2000 – 2010) considera-se os valores de biomassa acima do 

solo (AGB) gerados a partir dos dados da FUNCATE em células de 5 x 5 km
2
, já para o modo 

não-espacial (1900 – 1999), a média da biomassa considerada foi de aproximadamente 40 Mg 

ha
-1 

(SAMPAIO; DA COSTA, 2011). A Tabela 4 resume os valores dos parâmetros de 

biomassa adotada para o Bioma Caatinga do RN. No que diz respeito à biomassa abaixo do 

solo, considerou-se, em média, 18% para a porcentagem de biomassa abaixo do solo, raízes 

(BGB) em relação à biomassa viva acima do solo (BGBPercAGB = 18%) (SAMPAIO; DA 

COSTA, 2011). Este é um valor médio, considerando que trabalhos a respeito da 

determinação da biomassa abaixo do solo na Caatinga são ainda mais escassos na literatura 

(SAMPAIO; FREITAS, 2008).  
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Figura 17: Distribuição da biomassa do RN (Mg ha

-1
) representada no espaço celular de 5 x 5 km (FUNCATE, 

2010). 

 

3.1.5. Parâmetros para representação do desmatamento na Caatinga do RN 

 

3.1.5.1.  Parâmetros da vegetação primária 
 

 Para representar os processos de desmatamento da vegetação primária de Caatinga do 

RN, os parâmetros do modelo INPE-EM (AGUIAR et al, 2012) foram adaptados com 

informações da literatura para a região. O modelo representa o destino do carbono da 

biomassa removida para extração da madeira, por queimada e por decomposição. Portanto, é 

definida a porcentagem da biomassa que é utilizada como produto madeireiro (PercWood), o 

que é queimado e lançado na atmosfera logo no primeiro ano (PercFireFirstYear), o que é 

deixado no solo para decompor (PercSlash) e o que é convertido em carbono elementar 

(PercElementarCarbon). 

 Um fato importante de observar é que a madeira retirada da Caatinga geralmente é 

usada em fornos a lenha, para uso doméstico, na indústira local de cerâmica, na produção de 

carvão, olarias, queijeiras, caieiras e padarias. (SILVA et al., 2008). Desta forma, não é 

comum a madeira ser utilizada para produtos madereiros, como por exemplo, para contrução 

de casas e na fabricação de móveis. Portanto, a porcentagem de biomassa acima do solo 

(AGB) removida para produto madereiro (percWood) foi considerada com valor zero, 

consequentemente a taxa de decaimento dos produtos madeireiros (DecayRateWood) também 

foi considerado zero nesta versão do modelo para a Caatinga do RN. Este valor pode estar 
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subestimado e poderá ser melhorado em trabalhos futuros com o surgimento de novos 

resultados de pesquisas relacionadas ao tema para a Caatinga. 

 Outro parâmetro que apresenta incerteza é a quantidade de biomassa (AGB), após a 

exploração, que é queimada logo no primeiro ano (PercFireFirstYear), e consequentemente 

quanto é deixado no solo para se decompor biologicamente (PercSlash).  Estes parâmetros 

são cruciais para as estimativas das emissões (RAMANKUTTY et al, 2007). Como na 

Caatinga a maior parte da madeira explorada é utilizada em indústrias da região ou para uso 

doméstico, considerou-se que em média 80% desta é queimada logo no primeiro ano 

(SAMPAIO; DA COSTA, 2011). Foi considerado que uma proporção fixa de 2% da biomassa 

remanescente depois da exploração de madeira é transformada em carbono elementar 

(PercElementarCarbon), o mesmo valor utilizado para o modelo INPE-EM na Amazônia 

Brasileira (AGUIAR et al, 2012) por falta de dados para a Caatinga. Segundo Aguiar et al. 

(2012) a soma dos três parâmetros percFireFirstYear, percSlash e percElementalCarbon é 

igual a 100% , então, o parâmetro PercSlash teve um valor de aproximadamente 18% nesta 

versão do modelo. Como não é comum que nas áreas desmatadas da Caatinga haja queimas 

periódicas dos restos deixados no solo, considera-se que os restos deixados no solo após a 

queima não voltam a queimar novamente (slashFireCycle), então este parâmetro foi 

extrapolado para 1000 anos no modelo. 

 Os valores das taxas de decaimento dos restos deixados no terreno (DecayRateSlash) e 

taxa de decomposição das raízes (DecayRateBGB) foram de 0,3 e 0,058, respectivamente 

(COSTA, 2012). No trabalho de Costa (2012) para a Caatinga, essas taxas não apresentam 

valores tão baixos em relação aos apresentados para a Amazônia, o que poderia ser pensado 

devido às características do clima semiárido da região de Caatinga. No entanto, todos esses 

parâmetros representados para o Bioma Caatinga apresentam grandes incertezas devido a 

pouca disponibilidade de trabalhos relacionados ao tema para a região. A Tabela 4 resume os 

parâmetros do modelo para vegetação primária da Caatinga do RN (Ver código do modelo 

INPE-EM para vegetação primária no ANEXO C). 

3.1.5.2.  Submodelos da vegetação primária 

 

Para representar os processos de desmatamento da vegetação primária de Caatinga 

foram adicionados três parâmetros à versão 1.0 do INPE-EM de  Aguiar et al. (2012) para 

incluir a dinâmica de corte e queima das raízes (BGB) durante o processo de desmatamento. 

Estes parâmetros estão relacionados à porcentagem da biomassa das raízes que será perdida 

durante o processo de desmatamento (CutRatioBGB), a porcentagem da biomassa das raízes 
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perdida que será queimada no primeiro ano (PercFireBGBFirstYear) e a porcentagem da 

biomassa das raízes perdida que irá se decompor (DecayPercBGB). Com isso, foram 

aplicados três submodelos (PF1, PF2 e PF3) para vegetação primária, conforme já descrito no 

capítulo 2, seção 2.2, por ser a prática mais comum de desmatamento no Bioma Caatinga do 

RN.  

No primeiro submodelo (PF1) é considerado o corte raso com destoca e queima das 

raízes durante o processo de desmatamento. Considerou-se que 100% das raízes da área 

desmatada morrem através de destoca e queima, sendo representado no modelo da seguinte 

forma: porcentagem da biomassa das raízes que será perdida será de 100% (CutRatioBGB = 

100%), destes, a porcentagem da biomassa das raízes perdida que será queimada no primeiro 

ano também será de100% (PercFireBGBFirstYear) e a porcentagem da biomassa das raízes 

perdida que irá decompor será de 0% (DecayPercBGB).  

No segundo submodelo (PF2) é considerado que durante o processo de desmatamento, 

50% das raízes da área desmatada irão permanecer vivas, sendo representado no modelo da 

seguinte forma: porcentagem da biomassa das raízes que será perdida será de 50% 

(CutRatioBGB = 100%), destes, a porcentagem da biomassa das raízes perdida que será 

queimada no primeiro ano também será de 100% (PercFireBGBFirstYear) e a porcentagem 

da biomassa das raízes perdida que irá se decompor será de 0% (DecayPercBGB).  

No terceiro submodelo (PF3) é considerado o corte sem destoca das raízes, de modo 

que durante o processo de desmatamento, 0% das raízes da área desmatada morre (corte 

somente da parte superior da vegetação), sendo representado no modelo da seguinte forma: 

porcentagem da biomassa das raízes que será perdida será de 0% (CutRatioBGB = 0%), 

destes, a porcentagem da biomassa das raízes perdida que será queimada no primeiro ano 

também será de 0% (PercFireBGBFirstYear) e a porcentagem da biomassa das raízes perdida 

que irá decompor será de 0% (DecayPercBGB). Os três submodelos para vegetação primária 

da Caatinga do RN (PF1, PF2 e PF3) estão descritos resumidamente na Tabela 4. 

 

. 
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Tabela 4: Parâmetros utilizados no modelo INPE-EM para a Caatinga do RN na floresta primária (adaptado de AGUIAR et. al., 2012). 

 Parâmetro Descrição  Fonte 

Biomassa (B) 

AGB 
Biomassa acima do solo, considerando 

somente biomassa florestal. 
40 Mg ha

-1
 

Sampaio e 

Da Costa 

(2011) 

CarbonPercBiomass Porcentagem de carbono na biomassa seca. 43% 

Sampaio e 

Da Costa 

(2011) 

BGBPercAGB 
Porcentagem da AGB para cálculo da 

biomassa abaixo do solo (BGB).  
18% 

Sampaio e 

Da Costa 

(2011) 

Floresta Primária 

(PF) 

PercWood 

Porcentagem da AGB removida como 

madeira (para produtos madeireiros) durante o 

processo de desmatamento.  

0 % § 

PercFireFirstYear* 

Porcentagem da AGB (depois da remoção da 

madeira) queimada no primeiro ano durante o 

processo de desmatamento.  

80% 

Sampaio e 

Da Costa 

(2011) 

PercSlash* 

Porcentagem da AGB (depois da remoção da 

madeira) deixada no terreno como restos após 

a queima. 

18% -- 

PercElementarCarbon* 

Porcentagem da AGB (depois da remoção da 

madeira) deixada no terreno e que decairá 

lentamente. 

2 % 
Aguiar et 

al. (2012) 

SlashFireCycle 
Número de anos para queimar novamente os 

restos deixados no terreno. 
1000 anos  § 

DecayRateWood 
Taxa de decaimento dos produtos 

madeireiros. 
0 § 
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Tabela 4. Cont.: Parâmetros utilizados no modelo INPE-EM para a Caatinga do RN na floresta primária (adaptado de AGUIAR et. al., 2012). 

 
DecayRateSlash 

Taxa de decaimento dos restos deixados no 

terreno. 
0,3 

Costa 

(2012) 

DecayRateElemCarbon Taxa de decaimento do carbono elementar. 0,001 
Aguiar et 

al. (2012) 

DecayRateBGB Taxa de decomposição das raízes (BGB). 0,058 
Costa 

(2012) 

PF1 (Caatinga)* * 

CutRatioBGB 
Porcentagem da biomassa das raízes que será 

perdida (arranca 100% das raízes) 
100% ** 

PercFireBGBFirstYear 
Porcentagem da biomassa das raízes perdida 

que será queimada no primeiro ano. 
100% ** 

DecayPercBGB 
Porcentagem da biomassa das raízes perdida 

que irá decompor. 
0% ** 

PF2 (Caatinga)* * 

CutRatioBGB 
Porcentagem da biomassa das raízes que será 

perdida  

50% 

(arranca 

50% das 

raízes) 

** 

PercFireBGBFirstYear 
Porcentagem da biomassa das raízes perdida 

que será queimada no primeiro ano.  
100% ** 

DecayPercBGB 
Porcentagem da biomassa das raízes perdida 

que irá decompor. 
0% ** 

PF3 (Caatinga)* * 

CutRatioBGB 
Porcentagem da biomassa das raízes que será 

perdida 
0% ** 

PercFireBGBFirstYear 
Porcentagem da biomassa das raízes perdida 

que será queimada no primeiro ano. 
0% ** 

DecayPercBGB 
Porcentagem da biomassa das raízes perdida 

que irá decompor. 
0% ** 
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*A soma dos três parâmetros percFireFirstYear, percSlash e percElementalCarbon é igual a 100% de acordo com Aguiar et al. (2012)  

** Parâmetros adicionados para o Bioma Caatinga com valores estipulados de acordo com cada submodelo 

§ Valores estipulados através de comunicação com pesquisadores da região, como: Professor Dr. Romulo C. S. Menezes (UFPE), 

Professor Dr. Everardo V. S. Sampaio (UFPE), Dr. Tiago Diniz Althoff (UFPE), Professor Dr. Jean P. H. Balbaud Ometto (INPE), 

Ana Paula Dutra Aguiar (INPE), dado não encontrado na literatura. 
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3.1.5.3.  Parâmetros da vegetação secundária 

  

Para a vegetação secundária, o modelo INPE-EM representa o processo de emissão e 

absorção de CO2 com base nos três grupos de parâmetros apresentados na seção 2.4.3 (Tabela 

2): porcentagem da área desmatada que irá virar vegetação secundária (AreaPercVegSec) após 

alguns anos de uso agrícola (agriculturalUseCycle); curva de crescimento da vegetação 

depois do abandono da área utilizada para uso agrícola ou para outro fim (modelRegrow) e o 

tempo de aparecimento da vegetação secundária em imagens de satélite (halflife) após alguns 

anos de abandono (initialAbandonmentCycle). 

O parâmetro (modelRegrow) é representado no modelo INPE-EM pela porcentagem 

da biomassa que vai recuperar no período de pousio (RecoveryPeriodPerc), e quantos anos 

em média, levará para que a vegetação atinja um estágio de arbustivo-arbóreo 

(RecoveryPeriod). Para o parâmetro RecoveryPeriodPerc foi considerado que 100% da 

vegetação de Caatinga, em condições naturais e sem perturbação antrópica, levaria em média 

de 50 anos (RecoveryPeriod) para se regenerar (ARAÚJO FILHO, 2013) (Tabela 5). 

Para o parâmetro de distribuição espacial (AreaPercVegSec) que significa a 

porcentagem da área desmatada que irá virar vegetação secundária anos depois do abandono 

da área em uso, foram adotados dois submodelos (SF1 e SF2).  Para SF1 seguiu-se a regra do 

submodelo PF2, onde não são arrancadas todas as raízes e parte da vegetação volta a crescer 

alguns anos depois, e parte da área abandonada regeneraria como vegetação secundária 

(AreaPercVegSec = 50%). Em SF2 seguiu-se a regra do submodelo PF3, de não arrancar as 

raízes e a vegetação volta a crescer alguns anos depois (AreaPercVegSec = 100%).  

  Assim como nos parâmetros da vegetação primária, os parâmetros a vegetação 

secundária também apresentam grandes incertezas pela inexistência de dados disponíveis na 

literatura. Com relação ao tempo de remoção da vegetação secundária de Caatinga, 

considerou-se que em média após 13 anos as áreas abandonadas após o desmatamento 

começam a ser desmatadas novamente (SAMPAIO; FREITAS, 2008). Estes dados também 

são confirmados no trabalho de Diniz Althoff (2010).  

Sendo assim, foi estimado que o tempo médio (halfLife) seria de 6,5 anos para que 

metade da vegetação regenerada fosse cortada novamente. Esse valor foi arredondado para 6 

anos no modelo. O parâmetro initialAbandonmentCycle está relacionado ao número de anos 

antes que uma área de vegetação secundária possa ser identificada em imagens de 

sensoriamento remoto, este parâmetro é complementar à meia vida (halfLife) no modelo. Para 

este parâmetro foi considerado que após o abandono da área, a partir de 3 anos já é possível 
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identificar a vegetação de Caatinga em imagens de satélite, pois ela já vai estar em estádio 

herbáceo (DA SILVA PINTO VIEIRA et al., 2015).  

 Outro parâmetro importante para estimativa da emissão e absorção de CO2 pela 

vegetação secundária é o número de anos para que a área em uso agrícola seja abandonada ou 

colocada em pousio após o desmatamento (agriculturalUseCycle). Segundo Sampaio e Da 

Costa (2011), anualmente novas áreas de vegetação de Caatinga são abertas para dar lugar a 

áreas agrícolas e parte destas áreas que vinham sendo exploradas são abandonadas, o que 

permite a regeneração natural da vegetação. A duração do ciclo agrícola dura em média 5 

anos e as áreas totais envolvidas que são deixadas à regeneração nunca foram contabilizadas. 

Os parâmetros do INPE-EM para vegetação secundária de Caatinga do RN estão descritos 

resumidamente na Tabela 5. 

Depois de homogeneizar todas as informações dos dados vindas das diferentes fontes, 

agregando-as em uma mesma base celular e parametrizar o modelo INPE-EM para o Bioma 

Caatinga do RN com informações da literatura, foi possível executar o modo acoplado do 

modelo, onde é possível agregar os modos espacial e não-espacial, gerando os resultados com 

as influências do passado. Os resultados de emissões referentes aos submodelos aplicados 

para vegetação de Caatinga do RN, tanto para vegetação primária quanto para a secundária, 

estão descritos e discutidos no próximo capítulo.  
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Tabela 5: Parâmetros utilizados no modelo INPE-EM adaptado para a Caatinga do RN na floresta secundária (cenários SF1 e SF2) (adaptado de 

AGUIAR et. al., 2012). 

 

 
Parâmetro Descrição  Fonte 

Floresta 

secundária (SF1) 

AgriculturalUseCycle 

Parâmetro de aparecimento depois do desmate: 

Número de anos para que a área em uso agrícola seja 

abandonada ou colocada em pousio após o 

desmatamento. 

5 anos 

Sampaio; Da 

Costa (2011) 

AreaPercVegSec 

Parâmetro de distribuição espacial: 

Porcentagem da área desmatada que irá virar vegetação 

secundária. 

50% para 

PF2 

e 

100 % 

para PF3 

 

 

RecoveryPeriod1 
Parâmetro de crescimento: 

Percentagem da biomassa que vai recuperar no período 1. 
99% 

Sampaio; 

Freitas. (2008) 

RecoveryPeriod1 
Parâmetro de tempo de crescimento: 

Período 1 em anos. 

49 anos 

 

Araújo Filho 

(2013) 

 
RecoveryPeriod2 

Parâmetro de crescimento: 

Percentagem da biomassa que vai recuperar no período 2. 
1% 

 

 
RecoveryPeriod2 

Parâmetro de tempo de crescimento: 

Período 2 em anos. 
1 ano 

 

 

HalfLife 

Parâmetro de corte: 

Número de anos para que 50% de uma área de vegetação 

secundária (depois de identificada em imagens de 

sensoriamento remoto) seja removida novamente. 

6 anos 

Sampaio; 

Freitas. (2008) 

Da Silva 

PintoVieira et 

al 

(2015) 
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Tabela 5 Cont.: Parâmetros utilizados no modelo INPE-EM adaptado para a Caatinga do RN na floresta secundária (cenários SF1 e SF2) 

(adaptado de AGUIAR et. al., 2012). 

 

InitialAbandonmentCycle 

Parâmetro complementar à meia vida: 

Número de anos de abandono antes que uma área de 

vegetação secundária possa identificada em imagens de 

sensoriamento remoto. 

3 anos 

Da Silva 

PintoVieira et 

al 

 (2015) 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

 Neste capítulo são apresentados os resultados do modelo de emissões INPE-EM pelos 

processos de mudanças no uso da terra (LUCC) para o Bioma Caatinga do RN. 

4.1. Vegetação Primária 

 

Os resultados da Figura 18 mostram as estimativas das emissões totais de CO2 da 

vegetação primária de Caatinga do RN, obtidas pelo modo agregado do modelo INPE-EM, 

nos submodelos PF1, PF2 e PF3. No submodelo PF1, onde se supõe a destoca e queima de 

100% das raízes, o gráfico mostra que a emissão total de CO2 no período 2000-2010 estimada 

pelo modelo foi de 27,3 x 10
3
 (Mg CO2), com média anual de 2,5 x 10

3 
(Mg CO2 ano

-1
). No 

submodelo PF2, com destoca e queima de 50% das raízes arrancadas durante o processo de 

desmatamento, a estimativa da emissão de CO2 foi um pouco menor totalizando 25,2 x 10
3
 

(Mg CO2) durante o período de dez anos com média anual de 2,3 x 10
3
 (Mg CO2 ano

-1
). Para 

o submodelo PF3, onde não se considerou destoca e queima das raízes, a estimativa da 

emissão de CO2 foi um pouco menor totalizando 23,3 x 10
3
 (Mg CO2) durante o mesmo 

período, com média anual de 2,1 x 10
3 
(Mg CO2 ano

-1
). 

As estimativas anuais de gases do efeito estufa no Brasil publicadas pelo Ministério da 

Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI, 2013) apresentam emissões de CO2 por mudanças de 

uso da terra entre 1990 e 2010 para todos os Biomas Brasileiros. Para o Bioma Caatinga, as 

estimativas das emissões brutas de CO2 em dois anos consecutivos, 2009 e 2010, por 

exemplo, foram de 13.980 x 10
3
 (Mg CO2 ano

-1
) para cada ano (MCTI, 2013). O inventário do 

MCTI não especifica seus dados a nível estadual. Os valores obtidos pelo modelo INPE-EM 

para a Caatinga do estado do Rio Grande do Norte, no mesmo período (2009 e 2010), foram 

de 2,5 x 10
3
 (Mg CO2 ano

-1
) e  2,4 x 10

3
 (Mg CO2 ano

-1
) para PF1, 2,3 x 10

3
 (Mg CO2 ano

-1
) e  

2,3 x 10
3
 (Mg CO2 ano

-1
) para PF2 e 2,1 x 10

3
 (Mg CO2 ano

-1
) e 2,1 x 10

3
 (Mg CO2 ano

-1
) 

para PF3, para estes dois anos respectivamente. O modelo INPE-EM estimou valores 

constantes para os anos 2009 e 2010 nos dois últimos submodelos (PF2 e PF3).  

Fazendo uma análise comparativa, a vegetação de Caatinga do RN emite 

aproximadamente 0,02% do total de CO2 emitido por todo o Bioma Caatinga do NEB. Esta 

estimativa das emissões CO2 apresentadas pelo INPE-EM pode está subestimada devido às 

incertezas apresentadas nos dados de entrada do modelo. Porém, é importante enfatizar que 

esses valores menores podem ser relacionados ao tamanho da área analisada, pois o RN 

representa aproximadamente 6% da área total do Bioma Caatinga e nem todas as áreas 
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possuem iguais atividades de LUCC. Estes dados apresentados são os únicos existentes até 

então na literatura para comparação especificamente do bioma Caatinga no mesmo período 

analisado nesta tese. 

Como se pode observar na Figura 18, as estimativas das emissões de CO2 para 

vegetação primária de Caatinga do RN apresentam uma pequena queda em relação às 

oscilações da taxa de desmatamento (aumentos e quedas) para os três submodelos (PF1, PF2 e 

PF3), devido às influências do passado, ou seja, carregam as influências dos processos de 

decomposição e queima de anos anteriores. As estimativas das emissões de CO2 para 

vegetação primária de Caatinga do RN para todo o período (1900-2010) estão disponíveis no 

Anexo D. 

 
Figura 18: Desmatamento e emissões de CO2 para vegetação primária de Caatinga do RN com destoca e queima 

de 100% das raízes (PF1), com destoca e queima de 50% das raízes (PF2) e sem destoca e sem queima das raízes 

(PF3), usando o modo agregado do modelo INPE-EM. 

Uma importante fonte de incerteza da vegetação primária diz respeito à quantidade de 

biomassa acima e abaixo do solo (AGB e BGB) que é queimada no primeiro ano após a 

exploração da madeira. Desta forma, a Figura 19 mostra uma análise comparativa entre 

parâmetros alternativos para a biomassa abaixo do solo queimada no primeiro ano 

(PercFireBGBFirstYear) em PF1, PF2 e PF3, considerando que 80% da biomassa explorada 

acima do solo queima no primeiro ano (PercFireFirstYear).  

Os valores médios anuais apresentados através do modelo INPE-EM para as estimativas 

de emissões de CO2 geradas por fogo para cada submodelo foram de 1,97 x 10
3
 (Mg CO2 ano

-

1
) para PF1, 1,79 x 10

3 
(Mg CO2 ano

-1
) para PF2 e 1,61 x 10

3 
(Mg CO2 ano

-1
) para PF3, 

respectivamente. Esta variação apresentada nos valores das estimativas de emissões de CO2 
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ocorre devido à porcentagem de biomassa abaixo do solo (PercFireBGBFirstYear) queimada 

no primeiro ano, considerada para cada submodelo. 

Assim, em 2002, por exemplo, quando os dados apresentam um pico máximo no 

desmatamento para a região de estudo, a emissão de CO2 por fogo foi em média 2,1 x 10
3 

(Mg 

CO2 ano
-1

) para PF1, 1,9 x 10
3 

(Mg CO2 ano
-1

) para PF2 e 1,7 x 10
3 

(Mg CO2 ano
-1

) para PF3. 

Os menores valores apresentados para a emissão de CO2 em PF2 e PF3 no ano de 2002, e nos 

demais anos, em relação a PF1 ocorrem devido às considerações feitas para queima da 

biomassa abaixo do solo em cada submodelo como descrito no item 3.1.5.2.   

 
Figura 19: Desmatamento e emissões de CO2 por fogo no primeiro ano para vegetação primária de Caatinga 

comparando os submodelos PF1, PF2 e PF3, modo agregado do modelo INPE-EM. 

 

A Figura 20 a e b mostram os resultados espacialmente explícitos das emissões de CO2 

(Mg CO2 ano
-1

) por queima no primeiro ano para o submodelo PF1, em células regulares de 5 

x 5 km para os dois anos consecutivos 2009 e 2010 (os demais mapas anuais estão disponíveis 

no Anexo E). 
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Figura 20: Distribuição espacial em células de 5 x 5 km das emissões de CO2 por fogo no primeiro ano (Mg 

CO2 ano
-1

)  para PF1 a) 2009 e b) 2010. 

Os resultados da Figura 21 a e b mostram a distribuição espacial em células regulares 

de 5 x 5 km das emissões de CO2 (Mg CO2 ha
-1

) por queima no primeiro ano para os anos 

2009 e 2010, considerando as premissas do submodelo PF2, onde conserva-se as raízes em 

parte da área desmatada (Demais mapas estão disponíveis no Anexo F). 

Os resultados da Figura 22 a e b mostram a distribuição espacial em células regulares 

de 5 x 5 km das emissões de CO2 (Mg CO2 ha
-1

) por queima no primeiro ano para o 

a) Emissões CO2 por queima (Mg CO2 ano-1) em 2009  

 

b) Emissões CO2 por queima (Mg CO2 ano-1) em 2010 
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submodelo PF3, para os anos 2009 e 2010. Observa-se que os valores das emissões de CO2 

para este caso, são menores que os do cenário PF1. Considerando que as raízes são 

conservadas em PF3, uma menor quantidade de biomassa fica disponível para queima, 

gerando uma redução nos valores das emissões de CO2 (Demais mapas estão disponíveis no 

Anexo G). 

Os mapas de distribuição espacial (Figuras 20, 21 e 22) mostram que dentre as regiões 

que apresentam maior intensidade nas emissões CO2, podem-se destacar a Central e o Oeste 

Potiguar. Já as regiões que apresentam menores taxas de emissões de CO2 por LUCC no RN, 

estão representadas na cor cinza dos mapas.  

Na região central está localizada a região Seridó que se destaca por suas intensas 

atividades de desmatamento, principalmente para retirada da lenha. Geralmente, a madeira do 

processo de desmatamento nesta região é aproveitada como fonte de energia em fornos da 

indústria local de cerâmicas, na produção de carvão, olarias, queijeiras, caieiras e padarias 

(SILVA et al, 2008). Na região Oeste Potiguar, está localizado um dos principais pólos 

industriais de produção de cerâmica vermelha, o Vale do Açu. Como essa atividade requer 

muito a utilização de fornos à lenha, muito provavelmente essa seja a justificativa para uma 

maior concentração das emissões de CO2 nesta porção do RN.  

 

 

a) Emissões CO2 por queima (Mg CO2 ano-1) em 2009 

 

b) Emissões CO2 por queima (Mg CO2 ano-1) em 2010 
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Figura 21: Distribuição espacial em células de 5 x 5 km das emissões de CO2 por fogo no primeiro ano (Mg 

CO2 ano
-1

)  para PF2 a) 2009 e b) 2010. 

 

 
 

a) Emissões CO2 por queima (Mg CO2 ano-1) em 2009 

 

b) Emissões CO2 por queima (Mg CO2 ano-1) em 2010 
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Figura 22: Distribuição espacial em células de 5 x 5 km das emissões de CO2 por fogo no primeiro ano (Mg 

CO2 ano
-1

)  para PF3 a) 2009 e b) 2010. 

 

4.2. Vegetação Secundária 

 
O abandono das áreas exploradas permite que parte da vegetação nativa se regenere, o 

que enfatiza a importância do crescimento da vegetação secundária no balanço das emissões 

de CO2 obtidos do modelo INPE-EM.  Com o objetivo de representar este processo no 

modelo, foram combinados os submodelos da vegetação primária PF2 e PF3 com os 

submodelos da vegetação secundária SF1 e SF2, respectivamente, visando explorar como a 

regeneração da vegetação secundária influencia no balanço de emissões para o Bioma 

Caatinga do RN.  

Para SF1 foi fixado o submodelo PF2 (extrai somente parte das raízes da área 

desmatada e parte vegetação se regenera alguns anos depois) e considerou-se 

AreaPercVegSec = 50%.  Para SF2 foi fixado o submodelo PF3 (não extrai as raízes e a 

vegetação se regenera alguns anos depois) e considerou-se AreaPercVegSec = 100%.  

A Figura 23 apresenta os resultados do balanço de CO2 (Mg CO2 ano
-1

), calculados 

através da diferença entre o que é emitido pelas vegetações primária e secundária e o que é 

absorvido da atmosfera através da regeneração da vegetação secundária, combinando os 

submodelos em PF2SF1 e PF3SF2.  

Como se pode observar, a média do balanço de CO2 estimado (2000-2010) é de 1,55 

x10
3
 (Mg CO2 ano

-1
) para PF2SF1 e 0,62 x10

3
 (Mg CO2 ano

-1
) para PF3SF2. A Tabela do 
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Anexo H apresenta o balanço das emissões de CO2 para todo período analisado (1900-2010), 

usando PF2SF1 e PF3SF2.  

 
Figura 23: Balanço de Emissões de CO2 das vegetações primária e secundária de Caatinga do RN, para a 

combinação dos submodelos em PF2SF1 e PF3SF2 (período 2000-2010). 

As estimativas do balanço de emissões de CO2 por mudanças no uso da terra entre 

1990 e 2010 para o Bioma Caatinga, apresentadas pelo MCTI (2013), foram de 5.200 x 10
3
 

(Mg CO2 ano
-1

). Já os valores obtidos através do modelo INPE-EM para as estimativas das 

emissões de CO2 na Caatinga do RN, no mesmo período (2009 e 2010), foram de 1,5 x 10
3
 

(Mg CO2 ano
-1

) e  1,4 x 10
3
 (Mg CO2 ano

-1
) para PF2SF1 e 0,6 x 10

3
 (Mg CO2 ano

-1
) e 0,5 x 

10
3
 (Mg CO2 ano

-1
) para PF3SF2, respectivamente. 

 Comparando os resultados, o balanço de emissões estimado para a vegetação de 

Caatinga do RN é aproximadamente 0,03% do total de CO2 emitido por todo o Bioma 

Caatinga do NEB na primeira combinação dos submodelos PF2SF1 e de aproximadamente 

0,01% na segunda combinação dos submodelos PF3SF2. Como exposto anteriormente, estas 

estimativas das emissões CO2 calculadas através do modelo INPE-EM podem está 

subestimadas devido às incertezas apresentadas nos dados de entrada do modelo. 

Com o intuito de analisar como a porcentagem de área desmatada (AreaPercVegSec) 

influencia nas estimativas de emissões de CO2 para o Bioma Caatinga do RN, a Figura 24 a e 

b apresenta as estimativas das emissões de CO2 (Mg CO2 ano
-1

) encontradas nos submodelos 

SF1 e SF2 comparadas com a curva de desmatamento apresentada para a vegetação 

secundária.   
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A média das estimativas foram de 1,2 x 10
3 

(Mg CO2 ano
-1

)  para SF1 e 3,8 x 10
3 

(Mg 

CO2 ano
-1

) para SF2 no período de 2000 - 2010. A Figura 24 mostra que em comparação a 

SF1, o submodelo SF2 apresenta uma maior taxa de emissão de CO2, sendo que o parâmetro 

AreaPercVegSec = 100% para SF2 explica este resultado.  

As taxas de emissões de CO2 apresentam um aumento ao longo do período analisado 

(2000-2010) nos dois submodelos SF1 e SF2 porque, principalmente, uma maior quantidade 

de biomassa da vegetação secundária será removida depois de alguns anos, de acordo com o 

parâmetro halfLife. Isto pode ser observado na curva de desmatamento apresentada na Figura 

24 a e b. 

 

820

920

1020

1120

1220

1320

1420

1520

1620

1720

1820

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

3.50

4.00

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

 d
es

m
a

ta
m

en
to

 (
K

m
2

a
n

o
-1

) 

E
m

is
sõ

es
 (

x
1

0
3

 M
g

C
O

2
a

n
o

-1
) 

a) SF1 

SF1 curva desmatamento SF1



75 

 

 

 

 
Figura 24: Emissões de CO2 e curva de desmatamento da vegetação secundária de Caatinga do RN a) em SF1e 

b) em SF2  para o período 2000 – 2010. 

Os resultados do modelo INPE-EM chamam atenção para a importância da 

regeneração da vegetação secundária de Caatinga do RN. A Figura 25 a e b mostra as 

estimativas de absorção e a curva de crescimento para a vegetação secundária nos submodelos 

SF1 e SF2. De acordo com as estimativas apresentadas para os submodelos SF1 e SF2, a 

Caatinga apresenta-se como bom sumidouro de CO2. A Figura 25 a e b mostra que quanto 

maior for a área de vegetação secundária (AreaPercVegSec) e o tempo disponível para 

regeneração desta vegetação (RecoveryPeriod), sem interferências antrópicas, maiores serão 

as taxas de absorção de CO2 pela vegetação. Isto explica o aumento nas taxas de absorção de 

CO2 para vegetação secundária de Caatinga do RN observados para os dois submodelos. Os 

dados mostram que se deixada à regeneração, a vegetação secundária consegue absorver em 

média 1,9 x10
3
 (Mg CO2 ano

-1
) para SF1 e 3,8 x10

3
 (Mg CO2 ano

-1
) para SF2. 
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Figura 25: Absorção de CO2 e curva de crescimento da vegetação secundária de Caatinga do RN a) SF1 e b) 

SF2 (2001-2010). 

Comparando com PF1, os resultados do modelo INPE-EM mostram que a vegetação 

de Caatinga do RN é capaz de absorver todo CO2 emitido pela vegetação primária, se deixada 

à regeneração sem interferências antrópicas e considerando um período de regeneração de 50 

anos. Porém estes dados podem estar superestimados devido às incertezas apresentadas nos 

parâmetros de entrada do modelo e também pelas incertezas apresentadas nos dados de 

desmatamento e biomassa. Apesar dos dados absorção de CO2 pela vegetação secundária se 

mostrarem bastante significantes, sabe-se que o processo de crescimento da vegetação  
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processo pode não durar muito tempo. Em alguns casos, as áreas em regeneração são 

novamente devastadas e o desmatamento consequentemente gera um novo processo de 

emissão do CO2 e outros gases. 
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5. CONCLUSÕES E PERSPECTIVAS 

 

Os resultados apresentados nesta tese são de suma importância para a caracterização 

da região em termos de emissões, além de contribuir para uma análise futura da química da 

atmosfera na região da Caatinga. Estes resultados também contribuem para a criação de 

inventários de emissões inéditos da região, sendo fundamental para a modelagem da geração, 

transporte e deposição de poluentes, gases de efeito estufa e aerossóis na química da 

atmosfera, tanto para estudos ambientais em curto prazo quanto para estudos climáticos. Além 

disso, os resultados deste estudo contribuirão substancialmente para redução das incertezas 

apresentadas nos inventários de emissões globais e nacionais para o Nordeste Brasileiro. 

As estimativas apresentadas possibilitam um melhor conhecimento dos impactos 

ocasionados pelas mudanças no uso e cobertura da terra nesta região, como o uso inadequado 

do solo e desmatamento da vegetação nativa, sendo útil também para as políticas de tomadas 

de decisões a nível estadual e federal.  

No Bioma Caatinga do RN, as incertezas referentes à dinâmica e quantidade de áreas 

desmatadas espacialmente, assim como as incertezas referentes aos dados de biomassa 

impedem uma estimativa das emissões de CO2 por LUCC com maior precisão. O mapa de 

biomassa, por exemplo, com base em imagens de sensoriamento remoto apresentado pela 

FUNCATE (Fundação de Ciência, Aplicações e Tecnologia Espaciais) pode estar 

subestimado devido à escala utilizada e a aproximação da resposta espectral com a biomassa 

florestal de biomas vizinhos (Cerrado e Mata Atlântica). Além disso, existem poucos dados de 

campo disponíveis, geralmente medidos localmente, o que dificulta o fechamento de uma 

distribuição espacial para a biomassa florestal da Caatinga.  

Porém, com a disponibilidade de uma base de dados mais atualizada de desmatamento 

e biomassa por sensoriamento remoto, estas incertezas poderão ser reduzidas 

consideravelmente. Dessa forma, Já se encontra em andamento, pela FUNCATE, uma nova 

base de dados de biomassa para o Bioma Caatinga. Além disso, no INPE/CRN está sendo 

elaborado o levantamento do desmatamento para o Bioma Caatinga através do Projeto 

“Construindo Nosso Mapa Municipal Visto do Espaço” com imagens do Landsat-8. O projeto 

já apresenta resultados preliminares para aproximadamente 9% do Bioma e a meta é 

apresentar levantamento para 30% do Bioma até o final de 2015. Uma outra opção para 

estimativas futuras com o modelo INPE-EM seria o acoplamento com um modelo de 

vegetação dinâmica, por exemplo o LPJ-DGVM (Lund Potsdam Jena Dynamic Global 

Vegetation Model) (THONICKE et al., 2001) particularmente para o cálculo não-espacial de 
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100 anos anteriores ao cálculo específico da década desejada, para melhorar o desempenho do 

modelo. 

Outro grande desafio encontrado para o desenvolvimento desta pesquisa foi com 

relação à representação dos processos de desmatamento da vegetação primária e secundária. 

No modelo adaptado de Aguiar et al. (2012) para o Bioma Caatinga do RN foram incluídas  

as influências socioeconômicas e biofísicas da região de estudo de acordo com a 

disponibilidade da literatura, que ainda é bastante escassa.  

Como se sabe, o desmatamento na Caatinga não apresenta um padrão espacial bem 

definido como, por exemplo, na Amazônia. Porém, de acordo com a literatura, a maior parte 

da Caatinga é coberta por vegetação secundária. Os resultados do modelo INPE-EM mostram 

que a vegetação secundária de Caatinga do RN é capaz de absorver todo CO2 emitido pela 

vegetação primária, se deixada à regeneração sem interferências. No entanto, estes dados 

podem estar superestimados devido às incertezas apresentadas nos parâmetros de entrada do 

modelo e também pelas considerações feitas para cada submodelo (SF1 e SF2).  

Apesar de os dados da absorção de CO2 pela vegetação secundária se mostrarem 

significantes, sabe-se que o processo de crescimento da vegetação pode não durar muito 

tempo. Em alguns casos, as áreas em regeneração são novamente exploradas após pouco 

tempo de abandono do uso da terra e o desmatamento, consequentemente, gera um novo 

processo de emissão do CO2 e outros gases. 

Considerando que alguns parâmetros da vegetação secundária não estão disponíveis na 

literatura para o Bioma Caatinga, salienta-se que é preciso o levantamento de dados através de 

estudos de campo e/ou dados de sensoriamento remoto para uma melhor estimativa futura de 

emissões de CO2 pelo INPE-EM. Trata-se dos parâmetros referentes ao corte cíclico da 

vegetação secundária e os parâmetros de abandono, como por exemplo, o parâmetro halflife e 

do parâmetro AreaPercVegSec, pois anualmente novas áreas de vegetação de Caatinga são 

exploradas para dar lugar a áreas agrícolas e parte destas áreas que vinham sendo exploradas 

são abandonadas, o que permite a regeneração natural da vegetação. No entanto, as áreas 

deixadas à regeneração nunca foram contabilizadas. 

Uma das variáveis mais importantes do modelo INPE-EM para representação do 

processo de desmatamento da vegetação primária diz respeito à porcentagem de biomassa 

queimada no primeiro ano (PercFireFirstYear), uma vez que essa controla o ritmo das 

emissões. Contudo, não se tem uma estimativa confiável desta variável no espaço. Sendo 

assim, adotou-se um valor médio de 80% para todas as células, considerando a dinâmica de 

queima da biomassa explorada em indústrias da região. Quanto maior for esse parâmetro, 
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consequentemente maiores serão as estimativas das taxas de emissão de CO2 por 

desmatamento.  

Outro fato a ser considerado para redução destas incertezas das estimativas de 

emissões seria a organização de trabalhos experimentais para medição dos fatores de emissão 

para gases do efeito estufa na vegetação de Caatinga, visto que os apresentados até o 

momento são para savana e gramíneas, sem conhecimento sobre o Bioma Caatinga. 

Sendo assim, os valores máximos do balanço das emissões de CO2 apresentados pelo 

modo acoplado do modelo INPE-EM foram de 1,76  x10
3
 (Mg CO2 ano

-1
) para PF2SF1 e de 

1,61 x10
3
 (Mg CO2 ano

-1
) para PF3SF2, enquanto que os valores mínimos foram 1,15  x10

3
 

(Mg CO2 ano
-1

) e de 0,3 x10
3
 (Mg CO2 ano

-1
), respectivamente, para o todo o período 

analisado (1900-2010).  

Em trabalhos futuros, a vegetação secundária deve ser melhor investigada, pois é 

possível que as emissões estejam relacionadas a essa vegetação, já que de acordo com a 

literatura, a maior parte da Caatinga encontra-se em sucessão secundária. 

Esta nova ferramenta criada, a adaptação do modelo INPE-EM para estudos sobre a 

Caatinga terá grande utilidade para futuras aplicações, como por exemplo:  

- Estender o domínio do modelo para todo o Bioma Caatinga presente no Nordeste 

Brasileiro (NEB), visto que as características de todo o bioma são semelhantes.  

- Identificar as áreas de maiores emissões de CO2 apresentadas no mapa de 

distribuição espacial e investigar melhor as atividades de LUCC desenvolvidas localmente. 

Sugere-se para tanto, a aplicação de questionários a agricultores, donos de indústrias locais e 

famílias que sobrevivem dos recursos naturais da Caatinga visando aprimorar os parâmetros 

de entrada do modelo INPE-EM e consequentemente reduzir as incertezas acerca das 

emissões dos GEE para a região. 

- Desenvolver pesquisas para um melhor conhecimento da dinâmica do corte cíclico 

da vegetação secundária e o tempo de abandono das áreas desmatadas para fins agrícolas, o 

que levaria a uma determinação mais precisa do parâmetro halflife e do parâmetro 

percRegrow, aperfeiçoando assim as estimativas das emissões de GEE com a utilização do 

modelo INPE-EM. 

- Gerar as emissões sazonais dos principais GEE, de acordo com a climatologia da 

região (período seco e período chuvoso), com o intuito de verificar em que época o bioma 

emite mais e identificar meios que possam ajudar na redução destas emissões. Visto que o 

diagnóstico da evolução dos processos de LUCC e suas contribuições para emissões de GEE 

implicam na climatologia local e regional. 



81 

 

 

 

- Gerar através do modelo INPE-EM, estimativas de emissões de outros gases de 

efeito estufa como o CH4 o N2O e também de poluentes mais reativos como os óxidos de 

nitrogênio (NOx), o monóxido de carbono (CO), para a Caatinga do RN e o NEB. Uma nova 

versão do modelo está em preparação e disponível em breve para a ampliação das estimativas 

para mais elementos químicos. Nessa nova versão 2.0.1 do modelo INPE-EM, várias 

melhorias foram introduzidas aos parâmetros do modelo para torná-lo mais adequado às 

diferentes práticas de corte e queima da vegetação em diferentes Biomas, como por exemplo, 

corte parcial e destoca das raízes. Os compartimentos de carbono referentes à matéria 

orgânica morta (madeira morta e liteira) foram explicitamente incorporados, sendo 

acrescentados à matéria orgânica morta gerada pelo processo de corte/queima.  

Os resultados apresentados nesta tese chamam a atenção para a importância do 

crescimento da vegetação secundária, assim como para restauração de áreas degradadas e de 

áreas abandonadas após o desmatamento, o que iria influenciar positivamente na redução das 

emissões líquidas de CO2 na região de estudo. 
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Anexo A: Distribuição espacial do total desmatado da vegetação de Caatinga do Rio Grande 

do Norte em células de 5 x 5 km (2001 – 2009), Dados do Projeto SAP, adaptado de Da Silva 

Pinto Vieira, et al., 2015. 
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Anexo B: Distribuição espacial das novas áreas desmatadas da vegetação de Caatinga do Rio 

Grande do Norte em células de 5 x 5 km entre 2002 e 2009. Dados do Projeto SAP, adaptado 

de Da Silva Pinto Vieira et al. (2015). 
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Anexo C: Código do modelo INPE-EM (versão 1.0) para vegetação primária. 
 

function primaryForestModel (year, model) 

component_PF_apr2013 (year, model) 

end 

function component_PF_apr2013 ( year, model) 

local fire_slash = "fire_slash"..year; 

local decay_slash = "decay_slash"..year; 

local decay_wood = "decay_wood"..year; 

local decay_root = "decay_root"..year; 

local decay_elementar = "decay_elementar"..year; 

if (model.mode == "spatial") then 

model.Gases_saveCount = model.Gases_saveCount + 1 

model.Gases_saveAttrs[model.Gases_saveCount] ="PF_CO2_fire_first_year"..year 

model.Gases_saveCount = model.Gases_saveCount + 1 

model.Gases_saveAttrs[model.Gases_saveCount] ="PF_CO_fire_first_year"..year 

model.Gases_saveCount = model.Gases_saveCount + 1 

model.Gases_saveAttrs[model.Gases_saveCount] ="PF_CH4_fire_first_year"..year 

model.Gases_saveCount = model.Gases_saveCount + 1 

model.Gases_saveAttrs[model.Gases_saveCount] ="PF_N20_fire_first_year"..year 

model.Gases_saveCount = model.Gases_saveCount + 1 

model.Gases_saveAttrs[model.Gases_saveCount] ="PF_NOx_fire_first_year"..year 

end 

for k, cell in pairs( model.cs.cells ) do 

local remaining_perc = 1-cell.PF_decay_perc_wood_products 

cell.agb_lost = 0.0 

cell.fire_perc_agb = 0.0 

cell.decay_slash_perc = 0.0 

cell.decay_elementar_carbon_perc = 0.0 

cell.wood_products_perc = cell.PF_wood_products_perc 

cell.total_biomass_check = 0 

if (remaining_perc > 0) then 

cell.fire_perc_agb = cell.PF_fire_perc_agb*remaining_perc 

cell.decay_elementar_carbon_perc = cell. 

PF_decay_perc_elementar_carbon*remaining_perc 

cell.decay_slash_perc = (1 - cell.PF_fire_perc_agb - 

cell.PF_decay_perc_elementar_carbon)*remaining_perc 

end 

-- print (cell.fire_perc_agb+ cell.decay_elementar_carbon_perc+ cell. 

decay_slash_perc+ cell.wood_products_perc) 

if (cell.D_incr>0) then 

cell.agb_lost = cell.D_incr*cell.B_agb --ANAP 

computeFutureBiomassLoss (year, cell, model) 

end 

model.PF_result[year].D_area_new = model.PF_result[ 

year].D_area_new + cell.D_incr 

model.PF_result[year].D_area_total = model.PF_result[ 

year].D_area_total + cell.D_ext 

------------------------------------------------- BIOMASS 

model.PF_result[year].PF_agb_deforested = model.PF_result[ 
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year].PF_agb_deforested + cell.agb_lost 

model.PF_result[year].PF_bgb_deforested = model.PF_result[ 

year].PF_bgb_deforested + cell.agb_lost*cell.B_agb_perc_bgb*cell. 

PF_cut_ratio_bgb 

cell_b_fire_first_year = cell.agb_lost*cell. 

fire_perc_agb + cell.agb_lost*cell.B_agb_perc_bgb*cell. 

PF_cut_ratio_bgb*cell.PF_fire_perc_bgb 

cell.total_biomass_check = cell. 

total_biomass_check + cell_b_fire_first_year 

cell_b_all_components = cell_b_fire_first_year 

+ cell[fire_slash] + cell[decay_slash] + cell[decay_root] + cell[ 

decay_wood] + cell[decay_elementar] 

model.PF_result[year].PF_biomass_all_components = model.PF_result[ 

year].PF_biomass_all_components + cell_b_all_components 

model.PF_result[year].PF_biomass_fire_first_year = model.PF_result[ 

year].PF_biomass_fire_first_year + cell_b_fire_first_year 

model.PF_result[year].PF_biomass_fire_slash = model.PF_result[ 

year].PF_biomass_fire_slash + cell[fire_slash] 

model.PF_result[year].PF_biomass_decay_slash = model.PF_result[ 

year].PF_biomass_decay_slash + cell[decay_slash] 

model.PF_result[year].PF_biomass_decay_root = model.PF_result[ 

year].PF_biomass_decay_root + cell[decay_root] 

model.PF_result[year].PF_biomass_decay_wood = model.PF_result[ 

year].PF_biomass_decay_wood+ cell[decay_wood] 

model.PF_result[year].PF_biomass_decay_elementar = model. 

PF_result[year].PF_biomass_decay_elementar + cell[decay_elementar] 

model.PF_result[year].PF_biomass_check = model.PF_result[ 

year].PF_biomass_check + cell.total_biomass_check 

------------------------------------------------- CO2 EMISSIONS 

-- decay from previous years 

cell_CO2_decay_slash = cell[decay_slash]*factor_biomass_CO2 

cell_CO2_decay_root = cell[decay_root]*factor_biomass_CO2 

cell_CO2_decay_wood = cell[decay_wood]*factor_biomass_CO2 

cell_CO2_decay_elementar = cell[decay_elementar]*factor_biomass_CO2 

-- fire from current year deforested area 

cell_CO2_fire_first_year = cell_b_fire_first_year* 

factor_biomass_CO2_fire 

cell_CO2_fire_slash = cell[fire_slash]*factor_biomass_CO2_fire 

-- Compute process emission 

cell_CO2_all_components = cell_CO2_fire_first_year + 

cell_CO2_fire_slash + 

cell_CO2_decay_slash + 

cell_CO2_decay_root + 

cell_CO2_decay_wood + 

cell_CO2_decay_elementar 

model.PF_result[year].PF_CO2_all_components = model.PF_result[year]. 

PF_CO2_all_components + cell_CO2_all_components 

model.PF_result[year].PF_CO2_fire_first_year = model.PF_result[year]. 

PF_CO2_fire_first_year + cell_CO2_fire_first_year 

model.PF_result[year].PF_CO2_fire_slash = model.PF_result[year]. 
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PF_CO2_fire_slash + cell_CO2_fire_slash 

model.PF_result[year].PF_CO2_decay_slash = model.PF_result[year]. 

PF_CO2_decay_slash + cell_CO2_decay_slash 

model.PF_result[year].PF_CO2_decay_root = model.PF_result[year]. 

PF_CO2_decay_root + cell_CO2_decay_root 

model.PF_result[year].PF_CO2_decay_wood = model.PF_result[year]. 

PF_CO2_decay_wood + cell_CO2_decay_wood 

model.PF_result[year].PF_CO2_decay_elementar = model.PF_result[ 

year].PF_CO2_decay_elementar + cell_CO2_decay_elementar 

------------------------------------------------- OTHER GASES EMISSIONS 

-- fire from current year deforested area 

cell_CO2eq_CH4_fire_first_year = cell_b_fire_first_year* 

factor_biomass_CH4_fire*gwp_CH4 --methane 

cell_CO2eq_N2O_fire_first_year = cell_b_fire_first_year* 

factor_biomass_N2O_fire*gwp_N2O --oxido 

-- fire from previous years 

cell_CO2eq_CH4_fire_slash = cell[fire_slash]*factor_biomass_CH4_fire* 

gwp_CH4 --methane! 

cell_CO2eq_N2O_fire_slash = cell[fire_slash]*factor_biomass_N2O_fire* 

gwp_N2O --oxido nitroso! 

cell_CO2eq_emission = cell_CO2_all_components + 

cell_CO2eq_CH4_fire_first_year + --methane! 

cell_CO2eq_CH4_fire_slash + --methane! 

cell_CO2eq_N2O_fire_first_year + --oxido 

nitroso! 

cell_CO2eq_N2O_fire_slash --oxido nitroso! 

model.PF_result[year].PF_CO2eq_CH4_fire = model.PF_result[year]. 

PF_CO2eq_CH4_fire + cell_CO2eq_CH4_fire_first_year + 

cell_CO2eq_CH4_fire_slash 

model.PF_result[year].PF_CO2eq_N2O_fire = model.PF_result[year]. 

PF_CO2eq_N2O_fire + cell_CO2eq_N2O_fire_first_year + 

cell_CO2eq_N2O_fire_slash 

model.PF_result[year].PF_CO2eq_all_gases = model.PF_result[year]. 

PF_CO2eq_all_gases + cell_CO2eq_emission 

cell["PF_CO2_fire_first_year"..year] = cell_CO2_fire_first_year 

cell["PF_CH4_fire_first_year"..year] = cell_b_fire_first_year* 

factor_biomass_CH4_fire 

cell["PF_N20_fire_first_year"..year] = cell_b_fire_first_year* 

factor_biomass_N2O_fire 

cell["PF_CO_fire_first_year"..year] = cell_b_fire_first_year* 

factor_biomass_CO_fire 

cell["PF_NOx_fire_first_year"..year] = cell_b_fire_first_year* 

factor_biomass_NOx_fire 

--print (year, cell["PF_CO2_fire_first_year"..year], cell[" 

PF_CH4_fire_first_year"..year], cell["PF_N20_fire_first_year"..year], 

cell["PF_CO_fire_first_year"..year] , cell["PF_NOx_fire_first_year".. 

year]) 

end --end of "loop cell" 

end 

function computeFutureBiomassLoss (year, cell, model) 
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----------------------------- Slash 

difference = 0.0 

biomass_slash_decay = cell.agb_lost*cell.decay_slash_perc 

previous = biomass_slash_decay 

local count = 0 

for y = year + 1, model.yearFinal, 1 do 

local post_decay = "decay_slash"..y; 

local post_fire = "fire_slash"..y; 

count = count + 1 

estimate_decay = compute_exp (biomass_slash_decay, (-1)*cell. 

PF_decay_rate_slash, y-year) 

if (estimate_decay < 0.0) then 

estimate_decay = 0.0; 

end 

difference = previous - estimate_decay; 

if (difference < 0.0) then 

estimate_decay = 0.0 

difference = previous 

end 

cell.total_biomass_check = cell.total_biomass_check + difference 

cell[post_decay] = cell[post_decay]+ difference; 

previous = estimate_decay; 

if (count == cell.PF_fire_cycle) then 

local fire = estimate_decay*0.50 

previous = previous - fire 

cell[post_fire] = cell[post_fire] + fire 

cell.total_biomass_check = cell.total_biomass_check + fire 

count = 0 

end 

end 

------------ ROOTS 

difference = 0.0; 

biomass_roots_decay = cell.agb_lost*cell.B_agb_perc_bgb*cell. 

PF_cut_ratio_bgb*cell.PF_decay_perc_bgb 

previous = biomass_roots_decay; 

for y = year + 1, model.yearFinal, 1 do 

local post_decay = "decay_root"..y; 

estimate_decay = compute_exp (biomass_roots_decay, (-1)*cell. 

PF_decay_rate_bgb, y-year) 

if (estimate_decay < 0) then 

estimate_decay = 0; 

end 

difference = previous - estimate_decay; 

if (difference < 0) then 

estimate_decay = 0 

difference = previous 

end 

cell[post_decay] = cell[post_decay]+ difference; 

cell.total_biomass_check = cell.total_biomass_check + difference 

previous = estimate_decay; 
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end 

------------ WOOD EXPONENTIAL 

difference = 0.0; 

biomass_wood_decay = cell.agb_lost* cell.PF_decay_perc_wood_products 

previous = biomass_wood_decay; 

for y = year + 1, model.yearFinal, 1 do 

local post_decay = "decay_wood"..y; 

estimate_decay = compute_exp (biomass_wood_decay, (-1)*cell. 

PF_decay_rate_wood_products, y-year) 

if (estimate_decay < 0) then 

estimate_decay = 0; 

end 

difference = previous - estimate_decay; 

if (difference < 0) then 

estimate_decay = 0 

difference = previous 

end 

cell[post_decay] = cell[post_decay]+ difference; 

cell.total_biomass_check = cell.total_biomass_check + difference 

previous = estimate_decay; 

end 

------------ CARBIB EXPONENTIAL 

difference = 0.0; 

biomass_elementar_carbon_decay = cell.agb_lost*cell. 

decay_elementar_carbon_perc 

previous = biomass_elementar_carbon_decay 

for y = year + 1, model.yearFinal, 1 do 

local post_decay = "decay_elementar"..y; 

estimate_decay = compute_exp (biomass_elementar_carbon_decay, (-1)*cell. 

PF_decay_rate_elementar_carbon, y-year) 

if (estimate_decay < 0) then 

estimate_decay = 0; 

end 

difference = previous - estimate_decay; 

if (difference < 0) then 

estimate_decay = 0 

difference = previous 

end 

cell[post_decay] = cell[post_decay]+ difference; 

cell.total_biomass_check = cell.total_biomass_check + difference 

previous = estimate_decay; 

end 

end 

--[[ 

function compute_balance () 

-- BALANCE: only for CO2 computation 

CO2eq_cell_balance = (CO2_cell_emission_year_todosGases + 

CO2_cell_regrow_emission - CO2_cell_regrow_accumulation) + 

(CO2eq_CH4_cell_regrow_emission + CO2eq_N2O_cell_regrow_emission 

) 
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CO2eq_total_balance = CO2eq_total_balance + CO2eq_cell_balance 

CO2_cell_balance = CO2_cell_emission_year + CO2_cell_regrow_emission - 

CO2_cell_regrow_accumulation 

CO2_total_balance = CO2_total_balance + CO2_cell_balance 

CH4_cell_balance = (CO2eq_CH4_cell_emission_first_year + CO2eq_CH4_cell_fire 

) + CO2eq_CH4_cell_regrow_emission 

CH4_total_balance = CH4_total_balance + CH4_cell_balance 

N2O_cell_balance = (CO2eq_N2O_cell_emission_first_year + CO2eq_N2O_cell_fire 

) + CO2eq_N2O_cell_regrow_emission 

N2O_total_balance = N2O_total_balance + N2O_cell_balance 

CO2_total_regrow_accumulation = CO2_total_regrow_accumulation + 

CO2_cell_regrow_accumulation 

CO2_total_regrow_emission = CO2_total_regrow_emission + 

CO2_cell_regrow_emission 

end 

function saveResult (cs) 

--]] 

 

RNCaatinga_submodelos. Exemplo para PF1: 

 

--------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------ DEFORESTATION PARAMETERS 

--------------------------------------------------------------------------- 

RNCaatinga_D1 = 

{ 

name = "D1", 

description = "MMA data for the CaatingaRN", 

attr_incr = "inc_", -- (incremento dos dados) 

attr_ext = "ext_ha_", -- (extensão dos dados) 

aver_incr = 0, 

aver_ext = 0, 

} 

--------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------ BIOMASS PARAMETERS 

--------------------------------------------------------------------------- 

RNCaatinga_B1 = 

{ 

name = "B1", 

description = "FUNCATE data for the CaatingaRN", 

attr_agb = "BiomassaRN", 

aver_agb = 40 , 

aver_agb_perc_bgb = 0.18, 

aver_agb_perc_carbon = 0.43, 

} 

--------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------ PRIMARY FOREST PARAMETERS 

--------------------------------------------------------------------------- 

RNCaatinga_PF1 = 

{ 

name = "PF1", 



105 

 

 

 

description = "80% burn first year, 0% wood", 

aver_decay_perc_wood_products = 0.0, 

aver_decay_rate_wood_products = 0.0, 

aver_fire_perc_agb_first_year = 0.80, 

aver_decay_perc_slash = 0.18, 

aver_decay_perc_elementar_carbon = 0.02, 

aver_decay_rate_slash = 0.3, 

aver_decay_rate_elementar_carbon = 0.001, -- Elementar carbon decay 

rate. 

aver_decay_rate_bgb = 0.058, 

aver_cut_ratio_bgb = 1.0, 

aver_fire_perc_bgb_first_year = 1.0, 

aver_decay_perc_bgb = 0.0, 

aver_fire_slash_cycle = 1000 
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Anexo D: Emissões de CO2 (x10
3
 Mg CO2 ano

-1
) para a vegetação primária (submodelos PF1, 

PF2 e PF3) no modo agregado modelo INPE-EM. 

ano PF1 PF2 PF3 

1901 1,57 1,42 1,28 

1902 1,68 1,54 1,39 

1903 1,76 1,62 1,47 

1904 1,82 1,68 1,53 

1905 1,87 1,72 1,58 

1906 1,90 1,76 1,61 

1907 1,93 1,78 1,64 

1908 1,94 1,80 1,66 

1909 1,96 1,81 1,67 

1910 1,97 1,82 1,68 

1911 1,98 1,83 1,69 

1912 1,98 1,84 1,69 

1913 1,99 1,84 1,70 

1914 1,99 1,84 1,70 

1915 1,99 1,85 1,70 

1916 1,99 1,85 1,70 

1917 1,99 1,85 1,71 

1918 1,99 1,85 1,71 

1919 2,00 1,85 1,71 

1920 2,00 1,85 1,71 

1921 2,00 1,85 1,71 

1922 2,00 1,85 1,71 

1923 2,00 1,85 1,71 

1924 2,00 1,85 1,71 

1925 2,00 1,85 1,71 

1926 2,00 1,85 1,71 

1927 2,00 1,85 1,71 

1928 2,00 1,85 1,71 

1929 2,00 1,85 1,71 

1930 2,00 1,85 1,71 

1931 2,00 1,85 1,71 

1932 2,00 1,85 1,71 

1933 2,00 1,85 1,71 

1934 2,00 1,85 1,71 

1935 2,00 1,85 1,71 

1936 2,00 1,85 1,71 

1937 2,00 1,85 1,71 

1938 2,00 1,85 1,71 

1939 2,00 1,85 1,71 

1940 2,00 1,85 1,71 

1941 2,00 1,85 1,71 

1942 2,00 1,85 1,71 

1943 2,00 1,85 1,71 

1944 2,00 1,85 1,71 
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1945 2,00 1,85 1,71 

1946 2,00 1,85 1,71 

1947 2,00 1,85 1,71 

1948 2,00 1,85 1,71 

1949 2,00 1,85 1,71 

1950 2,00 1,85 1,71 

1951 2,00 1,85 1,71 

1952 2,00 1,86 1,71 

1953 2,00 1,86 1,71 

1954 2,00 1,86 1,71 

1955 2,00 1,86 1,71 

1956 2,00 1,86 1,71 

1957 2,00 1,86 1,71 

1958 2,00 1,86 1,71 

1959 2,00 1,86 1,71 

1960 2,00 1,86 1,71 

1961 2,00 1,86 1,71 

1962 2,00 1,86 1,71 

1963 2,00 1,86 1,71 

1964 2,00 1,86 1,71 

1965 2,00 1,86 1,71 

1966 2,00 1,86 1,71 

1967 2,00 1,86 1,71 

1968 2,00 1,86 1,71 

1969 2,00 1,86 1,71 

1970 2,00 1,86 1,71 

1971 2,00 1,86 1,71 

1972 2,00 1,86 1,71 

1973 2,00 1,86 1,71 

1974 2,00 1,86 1,71 

1975 2,00 1,86 1,71 

1976 2,00 1,86 1,71 

1977 2,00 1,86 1,71 

1978 2,00 1,86 1,71 

1979 2,00 1,86 1,71 

1980 2,00 1,86 1,71 

1981 2,00 1,86 1,71 

1982 2,00 1,86 1,71 

1983 2,00 1,86 1,71 

1984 2,00 1,86 1,71 

1985 2,00 1,86 1,71 

1986 2,00 1,86 1,71 

1987 2,00 1,86 1,71 

1988 2,00 1,86 1,71 

1989 2,00 1,86 1,71 

1990 2,00 1,86 1,71 
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1991 2,00 1,86 1,71 

1992 2,00 1,86 1,71 

1993 2,00 1,86 1,71 

1994 2,00 1,86 1,71 

1995 2,00 1,86 1,71 

1996 2,00 1,86 1,71 

1997 2,00 1,86 1,71 

1998 2,00 1,86 1,71 

1999 2,00 1,86 1,71 

2000 2,00 1,86 1,71 

2001 2,45 2,27 2,08 

2002 2,59 2,40 2,20 

2003 2,56 2,37 2,18 

2004 2,57 2,38 2,19 

2005 2,58 2,39 2,21 

2006 2,54 2,35 2,17 

2007 2,53 2,35 2,16 

2008 2,49 2,31 2,13 

2009 2,50 2,32 2,14 

2010 2,45 2,27 2,10 
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Anexo E: Distribuição espacial em células de 5 x 5 km das emissões de CO2 por fogo no 

primeiro ano (Mg CO2 ano
-1

) para PF1 (2001 – 2008). 
 

 
 

 

 

 

 

Emissões CO2 por queima (Mg CO2 ano-1) em 2001 

 

Emissões CO2 por queima (Mg CO2 ano-1) em 2002 
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Emissões CO2 por queima (Mg CO2 ano-1) em 2003 

 

Emissões CO2 por queima (Mg CO2 ano-1) em 2004 

 

Emissões CO2 por queima (Mg CO2 ano-1) em 2005 
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Emissões CO2 por queima (Mg CO2 ano-1) em 2006 

 

Emissões CO2 por queima (Mg CO2 ano-1) em 2007 

 

Emissões CO2 por queima (Mg CO2 ano-1) em 2008 
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Anexo F: Distribuição espacial em células de 5 x 5 km das emissões de CO2 por fogo no 

primeiro ano (Mg CO2 ano
-1

) para PF2 (2001 – 2008).  
 

 
 

 
 

Emissões CO2 por queima (Mg CO2 ano-1) em 2001 

 

Emissões CO2 por queima (Mg CO2 ano-1) em 2002 
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Emissões CO2 por queima (Mg CO2 ano-1) em 2003 

 

Emissões CO2 por queima (Mg CO2 ano-1) em 2004 

 

Emissões CO2 por queima (Mg CO2 ano-1) em 2005 
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Emissões CO2 por queima (Mg CO2 ano-1) em 2006 

 

Emissões CO2 por queima (Mg CO2 ano-1) em 2007 

 

Emissões CO2 por queima (Mg CO2 ano-1) em 2008 
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Anexo G: Distribuição espacial em células de 5 x 5 km das emissões de CO2 por fogo no 

primeiro ano (Mg CO2 ano
-1

) para PF3 (2001 – 2008). 

 

 

 

 

 

  

Emissões CO2 por queima (Mg CO2 ano-1) em 2001 

 

Emissões CO2 por queima (Mg CO2 ano-1) em 2002 
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Emissões CO2 por queima (Mg CO2 ano-1) em 2003 

 

Emissões CO2 por queima (Mg CO2 ano-1) em 2004 

 

Emissões CO2 por queima (Mg CO2 ano-1) em 2005 
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Emissões CO2 por queima (Mg CO2 ano-1) em 2006 

 

Emissões CO2 por queima (Mg CO2 ano-1) em 2007 

 

Emissões CO2 por queima (Mg CO2 ano-1) em 2008 
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Anexo H: Balanço das emissões de CO2 (x10
3
 Mg CO2 ano

-1
) para todo período analisado 

(1900-2010) usando PF2SF1 e PF3SF2. 

ano PF2SF1 PF3SF2 

1901 1,42 1,28 

1902 1,54 1,39 

1903 1,62 1,47 

1904 1,68 1,53 

1905 1,72 1,58 

1906 1,76 1,61 

1907 1,75 1,58 

1908 1,74 1,54 

1909 1,73 1,50 

1910 1,72 1,47 

1911 1,71 1,45 

1912 1,70 1,43 

1913 1,70 1,41 

1914 1,69 1,40 

1915 1,69 1,39 

1916 1,69 1,38 

1917 1,68 1,38 

1918 1,68 1,36 

1919 1,67 1,34 

1920 1,66 1,33 

1921 1,65 1,31 

1922 1,64 1,29 

1923 1,63 1,27 

1924 1,63 1,26 

1925 1,62 1,24 

1926 1,61 1,23 

1927 1,61 1,21 

1928 1,60 1,20 

1929 1,59 1,19 

1930 1,59 1,18 

1931 1,58 1,16 

1932 1,57 1,15 

1933 1,57 1,14 

1934 1,56 1,12 

1935 1,55 1,11 

1936 1,55 1,10 

1937 1,54 1,08 

1938 1,53 1,07 

1939 1,53 1,06 

1940 1,52 1,05 

1941 1,52 1,03 

1942 1,51 1,02 

1943 1,50 1,01 

1944 1,50 1,00 
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1945 1,49 0,98 

1946 1,48 0,97 

1947 1,48 0,96 

1948 1,47 0,95 

1949 1,47 0,93 

1950 1,46 0,92 

1951 1,45 0,91 

1952 1,45 0,90 

1953 1,44 0,88 

1954 1,43 0,87 

1955 1,43 0,86 

1956 1,42 0,85 

1957 1,46 0,93 

1958 1,46 0,92 

1959 1,44 0,88 

1960 1,43 0,86 

1961 1,42 0,83 

1962 1,40 0,81 

1963 1,39 0,79 

1964 1,38 0,77 

1965 1,37 0,75 

1966 1,37 0,73 

1967 1,36 0,72 

1968 1,35 0,70 

1969 1,34 0,69 

1970 1,34 0,67 

1971 1,33 0,66 

1972 1,32 0,64 

1973 1,32 0,63 

1974 1,31 0,62 

1975 1,30 0,60 

1976 1,30 0,59 

1977 1,29 0,58 

1978 1,28 0,57 

1979 1,28 0,55 

1980 1,27 0,54 

1981 1,27 0,53 

1982 1,26 0,52 

1983 1,25 0,51 

1984 1,25 0,49 

1985 1,24 0,48 

1986 1,23 0,47 

1987 1,23 0,46 

1988 1,22 0,44 

1989 1,22 0,43 

1990 1,21 0,42 
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1991 1,20 0,41 

1992 1,20 0,40 

1993 1,19 0,38 

1994 1,19 0,37 

1995 1,18 0,36 

1996 1,17 0,35 

1997 1,17 0,34 

1998 1,16 0,32 

1999 1,16 0,31 

2000 1,15 0,30 

2001 1,55 0,65 

2002 1,68 0,76 

2003 1,65 0,73 

2004 1,65 0,73 

2005 1,66 0,73 

2006 1,61 0,68 

2007 1,59 0,65 

2008 1,54 0,59 

2009 1,53 0,56 

2010 1,47 0,49 

 


