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RESUMO 

A abordagem da Geoecologia como o estudo do conjunto de elementos inter-relacionados entre a 

associação de seres vivos e suas condições ambientais, atuando em uma parte específica da 

paisagem, ou ainda em uma divisão natural do espaço, com diferentes dimensões espaciais, 

apresenta suas bases sólidas e bastante discutida na ciência geográfica. Sendo assim, o entendimento 

da paisagem a partir de diferentes procedimentos metodológicos se torna válido para a interpretação 

sistêmica dos aspectos ambientais. No âmbito das pesquisas na Caatinga, a abordagem geoecológica 

tem sido bastante aplicada para compreender a paisagem a partir da relação homem e natureza, 

focando na mudança do ambiente por meio da ação antrópica, corroborando com o processo de 

fragmentação e perdas das funções ecológicas. Essas pressões antrópicas aumentam a velocidade 

do processo de fragmentação florestais, no qual desencadeia uma sequência de desequilíbrios ao 

longo do sistema ambiental, provocando baixas na qualidade da prestação dos Serviços 

Ecossistêmicos (SE). Nesse sentido, esta pesquisa traz como objetivo geral analisar a paisagem a 

partir da aplicação de diferentes abordagens metodológicas na zona de amortecimento da ESEC-

Seridó. Para tanto, foram utilizadas imagens do satélite dos anos de 1988, 1998, 2008 e 2019 para 

compreender a dinâmica temporal da cobertura vegetal, onde foram obtidos 04 classes de cobertura 

vegetal: solo exposto, vegetação rala, vegetação aberta e vegetação densa/ripária. Verificou-se que 

a classe mais representativa foi vegetação aberta, apresentando cerca de 43% para os anos de 1988, 

1998 e 2008, com Caatinga rala sendo a mais expressiva em 2019 (29%). Posteriormente avaliou-

se o grau de fragmentação dos remanescentes florestais a partir das métricas de paisagem em três 

categorias: área, forma e borda. Foram identificados 394 fragmentos florestais dos quais 25% 

apresentam valores inferiores a 05 hectares e que tendem a apresentar maiores características de 

ambientes instáveis. Em seguida, foi avaliada a capacidade da área de estudo para prover de serviços 

ecossistêmicos de controle de erosão por meio da Equação Universal de Perda do Solo (USLE) e 

sequestro de Carbono por meio do índice de reflectância fotoquímica melhorado. Foi identificado 

que cerca de 64% da área de estudo apresenta uma alta capacidade relevante de controle de erosão, 

com as áreas que não apresenta nenhuma capacidade relevante representando por volta de 6% da 

área total. Já o estoque de Carbono apresenta uma capacidade relevante de 38%, sendo a de maior 

valor das demais. Conclui-se que as junções de diferentes procedimentos metodológicos para uma 

leitura da paisagem se tornam eficazes, potencializando o planejamento e ordenamento territorial 

nas paisagens semiáridas.  

Palavras-chave: Semiárido; Caatinga; SIG; Paisagem. 

 



 

ABSTRACT 

The approach of geocology as the study of the set of interrelated elements between the 

association of living creatures and their environmental conditions, acting in a specific part of 

the landscape, or even in a natural division of space, with different spatial dimensions, presents 

its solid foundations and much discussed in geographic science.Therefore, the understanding 

of the landscape from different methodological procedures becomes valid for the systemic 

interpretation of environmental aspects. Within the scope of research in the Caatinga, the 

geoecological approach has been widely applied to understand the landscape from the 

relationship between man and nature, focusing on the change of the environment through 

anthropic action, corroborating the process of fragmentation and loss of ecological functions. 

These human pressures increase the speed of the forest fragmentation process, which triggers a 

sequence of imbalances along the environmental system, causing declines in quality of the 

provision of Ecosystem Services (ES). In this sense, this research has the general objective of 

analyzing the landscape from the application of different methodological approaches in the 

buffer zone of the ESEC-Seridó. For this purpose, satellite images from the years 1988, 1998, 

2008 and 2019 were used to understand the temporal dynamics of vegetation cover, where 04 

classes of vegetation cover were obtained: exposed soil, sparse vegetation, open vegetation and 

dense/riparian vegetation. It was observed that the most representative class was open 

vegetation, presenting about 43% for the years 1988, 1998 and 2008, with sparse Caatinga being 

the most expressive in 2019 (29%). Subsequently, the degree of fragmentation of forest 

remnants was evaluated from the landscape metrics in three categories: area, shape and edge. 

A total of 394 forest fragments were identified, of which 25% have values below 5 hectares and 

tend to present greater characteristics of unstable environments. Then, the ability of the study 

area to provide ecosystem services of erosion control was evaluated through the Universal Soil 

Loss Equation (USLE) and carbon sequestration through the improved photochemical 

reflectance index. It was identified that about 64% of the study area has a high relevant capacity 

for erosion control, with areas that do not have any relevant capacity representing around 6% 

of the total area. The carbon stock, on the other hand, has a relevant capacity of 38%, being the 

one with the highest value of the other. It is concluded that the combination of different 

methodological procedures for a landscape reading become effective, enhancing territorial 

planning and ordering in semiarid landscapes. 

Keywords: Semiarid; Semiarid; Caatinga; GIS; Landscape. 
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INTRODUÇÃO 

A importância e o controle de assegurar um ambiente ecologicamente sustentável 

apresenta uma complexidade que demanda esforços em diferentes níveis do ordenamento 

territorial, cuja proteção ambiental e o desenvolvimento sustentável devem estar aliados às 

políticas públicas e demandas no tocante aos recursos naturais, principalmente em Unidade de 

Conservação (UC) e seu entorno (TORRES-ABREU et al., 2019; SOLOMAKHA et al., 2020).   

As UCs são territórios protegidos a partir da Lei Federal nº 9.985/2000, que instituiu 

o Sistema Nacional de Unidades de Conservação – SNUC. Apresentam relevâncias naturais 

para a preservação e conservação da biodiversidade, assegurando a proteção de partes dos 

biomas brasileiros no que se refere a sua fauna e flora, no qual vai afetar diretamente na 

qualidade da prestação dos serviços ecossistêmicos que beneficiam população (BRASIL, 2005; 

MEDEIROS et al., 2011; VILA NOVA; TORRES, 2012).  

Para reduzir as pressões antrópicas nas UCs e seu entorno, o Concelho Nacional do 

Meio Ambiente - CONAMA estabeleceu pela resolução n° 13/90, a Zona de Amortecimento 

(ZA) como uma área circundante de dez quilômetros às UCs (CONAMA, 1990). Essa área não 

pertence diretamente à UC, mas poderão sofrer sanções de influência da mesma, pois 

determinadas atividades podem apresentar potencial negativo que coloque em risco a 

estabilidade dos ecossistemas (GANEM, 2015) 

Para tanto, a ZA foi definida pelo artigo 2º da Lei nº 9.985/2000 como o “entorno de 

uma unidade de conservação, onde as atividades humanas estão sujeitas a normas e restrições 

específicas, com o propósito de minimizar os impactos negativos sobre a unidade” (BRASIL, 

2000, p. 3). 

A ZA apresenta como função mitigar os impactos negativos no entorno da UC, tais 

como: uso intensivo do solo, uso excessivo de fertilizantes, ruídos e poluição de indústrias, 

controle de espécies invasoras, permitindo, com ressalvas, atividades antrópicas (MILLER, 

1997; SILVA NETO, 2012). 

Esta pesquisa de mestrado teve como área empírica a zona de amortecimento da 

Estação Ecológica do Seridó – ESEC-Seridó (RN), por estar inserida em uma área suscetível a 

desertificação. A área apresenta uma forte pressão antrópica através da exploração e uso de sua 

vegetação, implementação de agricultura e transformação de áreas vegetadas em pastagem 

bovino (ALVES; ARAÚJO; NASCIMENTO, 2008; COSTA, 2009). 
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Essa pressão antrópica acarreta, dentre outros impactos, a fragmentações na vegetação 

em diversos níveis, onde Andrade-Lima (1981) vai reconhecer que há diferentes fitofisionomias 

neste domínio fitogeográfico. Com isso, passaram a surgir diversas classificações dessas 

"caatingas", levando em consideração seus aspectos fitofisionômicos, como é perceptível em 

Velloso; Sampaio e Pareyn (2002); Prado (2003); AB´Saber (2007), além de Rizzini (1997) que 

vai definir o termo “Caatinga Seridó” como um subprovíncia do domínio fitogeográfico.  

A Caatinga Seridó apresenta uma fisionomia com vegetação hiperxerófila formada por 

arbustos espinhosos árvores dotadas de microfilia, estrato herbáceo sazonal e até, em alguns 

casos, espécies que apresentam suculência (QUEIROZ et al., 2017). Assim, a diversidade 

fitofionomica que tende para formas menos potenciais desta área podem ser entendida como a 

junção das características prévias com a exploração seguinte. Segundo Luetzelburg (1923); 

Amorim; Sampaio; Araújo, 2005; Costa et al. (2009), a intensa pressão antrópica modela a sua 

dinâmica e transforma as áreas em paisagens fragmentadas. 

A fragmentação da paisagem é um fenômeno que está associado a perda de habitat e 

alterações nas estruturas com resposta direta na biodiversidade, provocando um isolamento e 

aumento dos números de fragmentos, além das alterações no processo dinâmico ao longo do 

tempo (WITH; GARDNER; TURNER, 1997; PIRES; FERNANDEZ; BARROS, 2006). Para 

tanto, entender esse processo de transformação na paisagem ao longo dos anos é de suma 

importância para o desenvolvimento de políticas públicas conservacionistas. 

Diversas metodologias de mensuração dos processos de fragmentação e da estrutura 

da paisagem ganham ascensão entre o final da década de 1980 e início dos anos de 1990, a 

partir da ecologia de paisagem (TROLL, 1939), o que mais tarde viria a se tornar Geoecologia, 

fazendo a correlação entre os fatores ecológicos e geográficos. 

Nesse sentido, a Geoecologia da Paisagem apresenta como uma teoria que busca 

investigar os diferentes enfoques estrutural, funcional, dinâmico-evolutivo e antropogênico da 

paisagem, de modo que se possa ter uma leitura vertical e horizontal da paisagem 

(RODRIGUEZ; SILVA; CAVALCANTI, 2004). Trata-se de uma análise espacial geográfica 

de diferentes técnicas intrinsicamente associada com a análise funcional e dinâmica da 

paisagem.  

Impulsionados por essa nova visão e sistematização da paisagem trazida por Troll 

(1966), Forman e Godron (1986) desenvolvem técnicas de leitura da paisagem a partir da sua 

estrutura, forma e função, sendo estas meramente descritiva. Posteriormente, Mcgarigal e 
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Marks (1995) e Forman (1995) desenvolvem as métricas de paisagem a serem trabalhadas de 

forma quantitativa. Nesse sentido, as métricas de paisagem fornecem os padrões de fragmentos 

no que diz respeito a sua estrutura, podendo ser bastante útil para modelagem de diferentes 

cenários e mensuração da pressão antrópica sofrido pelo o mesmo (METZGER, 2007). 

Um dos caminhos metodológicos para mensurar o processo de fragmentação e todo o 

desserviço acarretado pelo mesmo é através das metodologias integradas de mapeamento, que 

permitem extrair informações ambientais e socioambientais a partir de dados de campo. Muitas 

destas metodologias têm como base o uso do sensoriamento remoto, dando suporte para analisar 

a paisagem de forma quantitativa e qualitativa a partir da aplicação de diferente técnicas de 

abordagem (PONZONI; SHIMABAKURO, 2010. Além disso, fatores abióticos como a 

prevenção da perda laminar da erosão do solo e regulação de inundações também são úteis para 

fornecer respostas para a proteção da biodiversidade (SIQUEIRA; CASTRO; FARIA, 2013; 

ZHAO, 2011).  

No entanto, essa visão da paisagem se torna uma tarefa complexa, pois é necessário 

levar em consideração os aspectos ecológicos e geográficos individuais de cada paisagem 

(CHIRSTOFOLETTI, 1999). Para tanto, o uso dos SIGs (Sistemas de Informações 

Geográficas) proporciona a integração de diferentes abordagens metodológicas em uma única 

área como demonstrado por Lillesand; Kiefer; Chipman (2015); Jensen (2009). 

Nesse sentido, a Geografia fornece relevantes embasamentos teórico e metodológico 

no entendimento da dinâmica, planejamento e transformação da paisagem, aferindo as pressões 

humanas nos ecossistemas a partir dos meios estáveis, intergrades e os meios fortemente 

instáveis (TRICART, 1977). 

A partir do exposto acima, surgiram na presente pesquisa os seguintes 

questionamentos: 

1. Qual o comportamento da cobertura vegetal do entorno da ESEC-Seridó a partir 

da década de sua criação até o momento atual deste estudo? 

2. Quais os tipos de padrões dos fragmentos florestais na área de estudo, antrópicos 

ou naturais? 

3. Quais os níveis de prestação de serviços ecossistêmicos de regulação prestados 

pela zona de amortecimento da ESEC-Seridó?  
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Posto isso, este trabalho traz como objetivo geral analisar a paisagem a partir da 

aplicação de diferentes abordagens metodológicas na zona de amortecimento da ESEC-Seridó. 

Para tanto, os objetivos específicos estão descritos da seguinte maneira: Caracterizar os 

aspectos Geoambientais que compõem a paisagem da área de estudo; Realizar uma análise 

multitemporal de 3 décadas da cobertura vegetal na zona de amortecimento da ESEC-Seridó 

em intervalos de 10 anos; Identificar os fragmentos florestais de caatinga a partir da ecologia 

de paisagem; e caracterizar os Serviços Ecossistêmicos de regulação da erosão e qualidade do 

ar na Esec-Seridó e sua zona de amortecimento. 

O primeiro capítulo se refere ao embasamento teórico e metodológico para o 

desenvolvimento desta pesquisa, denominado “Referencial teórico”, discorre sobre os 

precedentes, produção de conhecimento e avanços do entendimento das Florestas Tropicais 

Sazonalmente Secas – FTSS, assim como a relação da ocupação da região semiárida brasileira, 

suas diversidades fisionômicas e a degradação para diversos usos. Além disso, discorre sobre 

as UCs no Brasil e suas diversas categorias de proteção.  

Buscando entender toda essa dinâmica da paisagem na área de estudo, o segundo 

capítulo apresenta um levantamento das características físico-ambiental na área de estudo, 

trabalhando principalmente com dados secundários dos principais órgãos competentes em sua 

área, a exemplo: hidrografia (ANA); geologia (CPRM); Solo (EMBRAPA), dentre outros.  

No terceiro capítulo será realizado uma análise temporal de 30 anos (1988-2019) com 

intervalos de tempo entre 10 anos, buscando entender a evolução da paisagem enquanto 

ambiente dinâmico. Nesse capítulo, será empregada técnicas do sensoriamento remoto e 

métricas de paisagem para identificar a mudança na cobertura vegetal ao longo dos 30 anos. 

O capítulo 04, intitulado“padrões de fragmentação atual da paisagem na ESEC-Seridó 

e seu entorno”, busca desenvolver resultados e discutir a partir da ecologia de paisagem, 

aplicando as métricas de mensuração dos fragmentos e os graus de pressão antrópica sofrida 

pelo o mesmo. Por fim, o quinto e último capítulo, apresenta-se uma espacialização das áreas 

com relevâcnia ecológica no que diz respeito a prestação de serviços ecossistêmicos de perda e 

controle de erosão laminar do solo, sendo dados importantes para a implementação de políticas 

públicas para o ordenamento territorial. 
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CAPÍTULO 01 

 

REVISÃO DE LITERATURA 

A PAISAGEM COMO CATEGORIA DE ANÁLISE 

A categoria paisagem para Geografia está muito ligada aos aspectos das formas 

visíveis, sendo considerada uma categoria de análise transdisciplinar por ser trabalhada por 

geógrafos, ecólogos, biólogos, arquitetos, urbanistas, dentre outros profissionais 

(CAVALCANTI, 2014). A partir do final da década de 1960 e início da década de 1970, as 

análises geográficas passaram a figurar de modo mais frequente nos estudos em Geografia sobre 

essa categoria em duas linhas de frente: a perspectiva sistêmica e a cultural (LOPES, 2012). 

Essa categoria surgiu a partir da visão holística de mundo com o naturalista Alexander 

Von Humboldt no século XVIII, sendo entendida como a materialização de elementos naturais, 

antrópicos e a relação existente entre os mesmos, chegando a este termo a partir das observações 

descritivas da fauna, flora, relevo, atmosfera, formações aquáticas e terrestres (CAVALCANTI, 

2014). Já o geógrafo Milton Santos (1988) define paisagem como uma categoria de análise que 

tem como princípio todos os elementos que nossa visão alcança, que enxergamos, não sendo 

formada apenas pelos aspectos físicos, mas também de cores, movimentos, odores, sons etc. 

Diferentes abordagens de categoria de paisagem seguem estes dois encaminhamentos. 

Para Rodriguez, Silva e Cavalcanti (2007), a paisagem pode ser trabalhada e analisada pelo 

conjunto inter-relacionado de formações naturais e antroponaturais, nos quais formam um 

sistema por meio de vida e das atividades humanas e como um laboratório natural, fonte de 

percepções estéticas. Por sua vez, Lopes (2012) coloca a paisagem como o produto de um 

imbricamento dinâmico, maleável entre os componentes formadores da paisagem, elementos 

físico-naturais e sociais. Essa dinâmica, para o viés sistêmico é única para cada porção do 

espaço, e torna a paisagem um conjunto singular, inseparável e em constante mutação. 

Sob um viés sistêmico, Bolós (1981, p. 55) vai abordar a paisagem como “uma área 

geográfica, unidade espacial, cuja morfologia agrega uma complexa inter-relação entre a 

litologia, estrutura, solo, fauna e flora, sob ação constante da sociedade, que a transforma”. 

Nesse sentido, o espaço geográfico é onde as intervenções da sociedade alteram-se ao longo do 

tempo e sua dinâmica e evolução são determinadas por processos históricos e naturais 

(MACIEL; LIMA, 2011).  
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Segundo Silva (1998), a paisagem pode ser definida a partir de dois conceitos: um que 

possui correlação a área, território e região, e o outro referente a uma cena ou vista panorâmica, 

que é baseada em valores estéticos e na qualidade do meio natural. Sendo assim, este autor 

coloca que a categoria de paisagem para a análise geoecológica se faz necessária, uma vez que 

se pode verificar os processos da dinâmica espaço-temporal, sendo possível avaliar e constatar 

os processos da dinâmica da paisagem. 

Vale ressaltar a importância epistemológica do geógrafo estadunidense Carl 

Ortwin Sauer (1889-1975) no entendimento da paisagem no século XIX, como um 

produto histórico da ação humana, diferenciada por uma paisagem natural (áreas sem 

influência direta da ação humana) e por uma paisagem cultural (processos de modificação 

por meio da ação e do trabalho humano). Nesse sentido, Sauer (1998) coloca a paisagem 

como um produto histórico da ação humana, agindo como modeladora da paisagem que 

transforma e coloco-a em uma posição central nos estudos da paisagem. 

Nesse contexto, Cavalcanti (2014) coloca a paisagem como uma entidade 

geoecológica, ou seja,  um objeto com dimensão definida na superfície terrestre e possuindo 

um ritmo e desenvolvimento dependentes das leis da Física, sendo humanizadas por diferentes 

conjuntos culturais ao longo do desenvolvimento humano, o que lhes confere um novo caráter 

sem excluir sua dependência das leis da Física, no qual possui manifestações materiais e 

imateriais e afeta o funcionamento geoecológico e as decisões sobre seu destino. Nessa busca 

pelo entendimento da formação da paisagem, a Geoecologia pode ser uma ferramenta 

importante de suporte para a leitura e descrição dos aspectos que compõem a paisagem. 

GEOECOLOGIA DA PAISAGEM 

No final do século XIX, a abordagem da Geoecologia das Paisagens surge tendo como 

base teórica inicial a partir da escola geográfica russa de Dokuchaev que no final do século XIX 

utilizou da abordagem ecológica da paisagem para analisar o uso da natureza, procurando 

explicar padrões geográficos resultantes do controle latitudinal (zonas horizontais) e altitudinal 

(zonas verticais) dos ambientes naturais e antropizados (CAVALCANTI, 2013). 

No entanto, Carl Troll é considerado o propulsor da Ecologia da Paisagem em 1939, 

onde posteriormente (1966) seria denominada de Geoecologia das Paisagens, como uma 

abordagem entre as relações ecológicas da paisagem e a ação antrópica na natureza, 

denominada de Geoecologia. Buscava-se a integração dos direcionamentos teóricos e 

metodológicas a respeito da abordagem da paisagem em diferentes aspectos geográficos e 



18 

 

 

ecológicos (RODRIGUEZ et al., 2014). Sendo assim, Forman (1990) coloca a Geoecologia 

como um dos mais novos ramos da Ecologia. 

 Na perspectiva conceitual, Troll (1966) define a Geoecologia como o estudo do 

conjunto de elementos inter-relacionados entre a associação de seres vivos (biocenose) e suas 

condições ambientais, os quais atuam em uma parte específica da paisagem, ou ainda em uma 

divisão natural do espaço, com diferentes dimensões espaciais. 

Na visão de Farina (2006), Troll procurou incentivar uma maior aproximação entre a 

Geografia e Ecologia, procurando fazer a integração dos fenômenos ecológicos dos 

geográficos. Para tanto, Trueba (2012) afirma que a inclusão desses dois aspectos 

metodológicos principais devem estar presentes para ter o entendimento da estrutura da 

paisagem geográfica com os aspectos físicos naturais e das ações humanas sobre esses 

elementos. 

A partir da evolução do pensamento geográfica e o surgimento de diferentes 

abordagens de metodologia integrada, Siqueira et al. (2013) coloca a Geoecologia como uma 

ciência com propósito de análise das relações complexas entre os componentes naturais e da 

interrelação entre os seres vivos e seu ambiente. Ela se soma a outras abordagens da Geografia 

e de outras ciências na proposição ativa e interdisciplinar das questões ambientais e 

socioeconômicas (JANISE; LEONARDO, 2007).  

Essa abordagem se dedica a análises para o planejamento ambiental e territorial que 

evolui da perspectiva sistêmica para a geossistêmica, apresentada por Sotchava na década de 

1960, e que visa a regionalização de unidades homogêneas que representam a influência de 

fatores naturais e antropogênicos (RODRIGUEZ; SILVA; CAVALCANTE, 2007). Esses 

mesmos autores colocam que essa abordagem se traduz ainda como um “sistema de métodos, 

procedimentos e técnicas de investigação” para o conhecimento do meio natural e planejamento 

ecológico do território. 

Nas últimas décadas, a Geoecologia das Paisagens passa a assumir um papel científico 

de destaque no que se relaciona a oferta de possibilidades metodológicas para o planejamento 

e a gestão ambiental de diferentes territórios. Por seu caráter interdisciplinar e um enfoque 

integrado, que envolvem a complexidade das interações socioambientais, permite a execução 

de zoneamentos paisagísticos/geoecológicos, que são essenciais para o estabelecimento de 

estratégias de planejamento e gestão (SILVA; RODRIGUES, 2014). 
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Para tanto, pensar no planejamento e gestão ambiental na visão geoecológica se faz 

necessário para o entendimento estrutural da paisagem, destacando a forma com que a paisagem 

se encontra interiormente organizada (horizontal/vertical). No enfoque funcional, destacam-se 

como as relações funcionais e genéticas da estrutura paisagística. E no enfoque dinâmico-

evolutivo, procura-se destacar as transformações existentes no desenvolvimento do território, 

por consequência de causas externas ou internas (RODRIGUEZ; SILVA; CAVALCANTI, 

2004). 

Nesse sentido, Metzger (2001) destaca que a Geoecologia da paisagem tem se dedicado ao 

processo de espacialização, regionalização e tipologias para fins de planejamento, onde a escala 

adotada por essa abordagem seria a correta para responder aos principais problemas ambientais. 

Ela teria também um enfoque nas relações entre padrões espaciais com forte incorporação da 

escala nas análises das unidades naturais para a dos processos ecológicos e da inter-relação dos 

aspectos estrutural-espacial e dinâmico-funcional das paisagens como subsídio  aos  sistemas  

socioeconômicos  que  exploram  o  potencial  ecológico por meio  do  diagnóstico  de  

potencialidades,  das  limitações  e  dos problemas  ambientais  que  possam comprometer as 

funções ambientais por elas desempenhadas (RODRIGUEZ; SILVA, 2013). 

Sendo assim, o propósito da Geoecologia na visão de Klink (1981) é estabelecer as 

relações quantitativas e qualitativas entre os vários componentes do sistema que compõem do 

meio abiótico (geologia, geomorfologia, cobertura vegetal, pedologia, clima), tendo como 

objeto de pesquisa geoecológica a parte do mundo onde há uma relação mútua das interações 

ecológicas e antrópicas. 

Não obstante, Rodriguez (1991) destaca que a Geoecologia é considerada como um 

sistema de métodos, procedimentos e técnicas de investigação, cujo foco principal é a obtenção 

de conhecimento sobre o meio natural, com os quais é possível estabelecer diagnósticos e 

formular estratégias de otimização dos usos dos recursos naturais de maneira mais adequada. 

Segundo Mendes (2012), a Geoecologia da Paisagem oferece bases teóricas e 

metodológicas basilar para o planejamento e ordenamento ambiental, através de uma análise 

sistêmica. Elas possibilitam uma análise mais ampla, unindo o meio natural e social, e a relação 

sociedade-natureza, facilitando uma visão integrada, com conhecimentos mais amplos das 

potencialidades e limitações de cada ambiente (OLIVEIRA, 2015). 

A Geoecologia da Paisagem está fundamentada, enquanto uma visão sistemática de 

análise ambiental da paisagem, em três principais momentos: como se formou e se ordenou a 
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natureza; como, mediante as atividades humanas, construíram-se e impuseram-se sistemas de 

uso e de objetos, que colocam a natureza e a articulam de acordo com suas necessidades; na 

forma como a sociedade concebe a natureza, as modificações e transformações que derivam 

das atividades humanas (RODRIGUEZ; SILVA; LEAL, 2011). Nesse sentido, esses autores 

supracitados definiram algumas categorias analíticas para subsidiar uma análise Geoecológica 

da paisagem, as quais estão descritas no Quadro 1. 

Quadro 1 - Categorias analíticas utilizadas pela Geoecologia das Paisagens 

Categorias Categorias 

Paisagem 

Sistema espaço-temporal, organização espacial complexa e aberta, formada 

pela interação entre os elementos e componentes biofísicos, vindo a 

constituir o meio natural desde uma visão sistêmica. 

Espaço Geográfico 

Conjunto indissociável, solidário e contraditório de sistemas de objetos e 

sistema de ações, formado por objetos naturais, fabricados, técnicos, 

mecânicos e cibernéticos (SANTOS, 1888). 

Paisagem Cultural 

Consiste na fisionomia, morfologia e expressão formal do espaço e dos 

territórios, estando situada no plano de contato entre os fatos naturais e a 

ocupação humana. 

Território 

Conjunto de espaços e paisagens geográficas e sistemas naturais, 

econômicos, de habitat e sociais, existentes em uma área, delimitada por 

fatores econômicos e políticos. 

Fonte: Adaptado de Rodriguez; Silva; Leal (2011). 

Entretanto, é necessário considerar também algumas variáveis resultantes do processo 

de articulação entre as categorias analíticas, onde se faz necessário o entendimento entre os 

conceitos de Espaço ou Paisagem Natural, Espaço Geográfico, Paisagem Cultural, para se ter uma 

base para a compreensão de um território, do meio geográfico, as quais são extremamente 

relevantes na análise geoecológica da paisagem. A Figura 1 apresenta um esquema de 

articulação entre as principais categorias de análise como suporte para a Geoecologia de 

paisagem. 
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Figura 1 - Esquema de articulação entre as categorias analíticas da Geoecologia 

 

Fonte: Adaptado de Rodriguez; Silva (2013). 

 

Sendo assim, Rodriguez; Silva (2013) pontuam que as abordagens das categorias 

analítica devem considerar a natureza como uma organização sistêmica, que possui sua própria 

autonomia e lógicas de funcionamento e estruturação. Em vista disso, aceita que os sistemas 

humanos possuem a capacidade de transformar, até determinado limite, os sistemas naturais, 

impondo suas estruturas e funcionamentos; e assume que a terra é moldada por uma série de 

unidades espaciais, que possuem uma formação lógica com o prevalecimento de formas de 

organização, que interagem de forma complexa. 

Nesse sentido, a Geoecologia fornece suporte teórico e metodológico para realizar estudo 

de diferentes metodologias na análise das paisagens como ecossistemas integrados antrópicos, 

interpretando seus processos naturais e humanos, buscando integrá-los. A análise integrada, seguida 

de um diagnóstico preciso pode dar suporte na atualização do atual plano de manejo da ESEC-

Seridó, fornecendo informações dos ambientes ecologicamente instáveis e de grande importância 

na prestação de serviços ecossistêmicos para a sociedade.  

ECOLOGIA DE PAISAGEM 

Conforme comentado acima, a Ecologia de Paisagem surgiu a partir da 

necessidade de analisar as questões ambientais de forma integrada entre várias ciências, 

tornando-se necessária uma dualidade que integra aspectos físicos e ecológicos de forma 

sistêmica (FORMAM; GODRON, 1986; FORMAM, 1995; METZGER, 2001; 

PIROVANI et al., 2012).  
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Teve como seu prepulsor, o alemão Carl Troll (1899-1975) no ano de 1939 com 

enfoque geográfico fortemente influenciado pela a escola europeia, sendo adotada pelos 

pesquisadores norte-americanos na década de 1980 com um olhar voltado as espécies de 

fauna e flora (METZGER, 2001). 

Nesse contexto, somente no século XXI que intensificaram os estudos aplicados 

na Ecologia de Paisagens na perspectiva da dinâmica da evolução temporal da paisagem 

a partir de comunidades biológicas e atividade humana nos ecossistemas, como demonstra 

Siqueira; Castro e Faria (2013). São exemplos dessa abordagem: Vidolin; Biondi; 

Wandembruck (2011); Silveira et al. (2018); Bellón et al. (2020); Santos; Rocha (2020); 

Wu et al. (2020). 

As abordagens da Ecologia de Paisagem passaram a priorizar as análises das 

espécies em seus habitats, não sendo necessário realizar trabalhos em escalas amplas, pois 

isso depende do grau de vagilidade (deslocamento de um ambiente para outro) de cada 

espécie (TURNER, 2005).  

Com o advento das métricas e quantificação das complexas estruturas da paisagem 

a partir de fotografias aéreas e sensoriamento remoto, essa metodologia tem sido 

frequentemente aplicada para avaliar o grau de degradação/conservação e 

recuperabilidade de áreas impactadas, sendo possível quantificar e mitigar impactos 

ambientais em regiões tropicais, tendo seus esforços atrelado ao planejamento territorial 

(TURNER, 1989; MCGARIGAL; MARKS, 1995; GUSTAFSON, 1998; TURNER; 

CARPENTER, 1998; METZGER, 2001; SIQUEIRA; CASTRO; FARIA, 2013). 

A partir das métricas desta ciência, é possível analisar os processos de 

fragmentação e seus efeitos na paisagem, entendendo que o processo de fragmentação 

ocorre de forma natural e pela a ação antrópica a partir da degradação, perda dos habitats 

e alterações com resposta direta na biodiversidade (WITH; GARDNER; TURNER, 1997; 

STEVENS, 2014). Tendo em mão o tamanho, forma do fragmento e estimativa empírica 

de quanto um determinado efeito penetra nos remanescentes, é possível calcular quanto 

da área de um determinado fragmento está sendo afetada pelo efeito de borda (PIRES; 

FERNANDEZ; BARROS, 2006; McGARIAL, 2012). 

O processo de efeito de borda no ecossistema é decorrido pela fragmentação de 

uma área florestada em novos habitats menores, ocorrendo mudanças bióticas e abióticas 

que ocorrem nos limites dos fragmentos, mas que podem se estender por distâncias 

variadas em direção ao interior do fragmento (OLIFIERS; CERQUEIRA, 2006).  
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Alguns efeitos de bordas mais importantes são o aumento aos níveis de luz, 

temperatura, umidade e vento, além da diferenciação do microambiente em uma borda de 

fragmento encontrado no interior (KAPOS, 1989; BIERREGAARD et al, 1992). Os 

efeitos de borda ficam mais visíveis quando se trata da relação entre fragmentos em áreas 

protegidas (UC) e a zona do entorno. 

Como destaca Jesus et al. (2019), trabalhos no Bioma Caatinga na perspectiva da 

fragmentação da paisagem são escassos, mostrando que existe uma lacuna no 

conhecimento da atual situação dos remanescentes desta tipologia vegetal, podendo citar 

os trabalhos de Silva et al. (2013); Silva; Souza (2014); Almeida et al. (2015) e Moraes 

et al. (2015). 

Como destaca Miranda et al. (2015), os estudos no Bioma caatinga são voltados 

ao entendimento das mudanças no uso da terra e da leitura da paisagem sobre um olhar 

Geossistêmico, não enfatizando as peculiaridades dos detalhes geográficos sobre as 

alterações introduzidas pelas práticas agrícolas e pecuárias que modelam a paisagem 

semiárida desde o período colonial. 

VEGETAÇÃO DE CAATINGA 

A vegetação do Bioma Caatinga é formada por árvores com dosséis irregulares ou 

quase contínuos e decíduas com estrato herbáceo sazonal regulado pelos períodos chuvosos 

(PENNINGTON et al., 2000). O processo de evolução e adaptação proporcionou que se 

estabelecesse na região nordeste do Brasil (Figura 2), da qual configura-se como a área 

semiárida mais ocupada do mundo em termos populacionais (SILVA; BARBOSA, 2017), 

corroborando com o aumento e perdas das funções ecológicas advindos da exploração e 

ocupação desordenada (AB´SABER, 1974).  
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Figura 2 - Mapa de localização do Bioma Caatinga 

 

Fonte: acervo do autor (2021) 

Este bioma ocupa uma área de cerca de 844.453 km² (11% do território nacional) e 

engloba parte dos territórios pertencentes aos Estados da Região Nordeste (corresponde a 54% 

da região) até o norte de Minas Gerais (PRADO, 2003). Em termos fitofisionômicos, sua 

vegetação foi extrapolada como sinônimo universalizado do termo indígena tupi guarani que 

significa “floresta branca”, que no descrever do botânico Dárdano de Andrade-Lima (1981), 
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caracteriza muito bem os tipos de vegetação das áreas áridas nordestinas, interplanálticas 

arrasadas (Sertão). 

Essa região semiárida está historicamente relacionada as atividades humanas, com 

registros da Caatinga sendo devastada desde o século XVII para ceder lugar as atividades 

agropecuárias que transformam a ambiente natural em campos abertos, das quais utilizam 

elementos dessas paisagens para o seu próprio benefício (ALVES; ARAÚJO; NASCIMENTO, 

2008; SOUZA; ARTIGAS; LIMA, 2015; SILVA; BARBOSA, 2017). 

É possível compreender que a caatinga apresenta um longo processo histórico de 

ocupação humana, com áreas mais populosas se concentrando nos vales de rios e locais que 

permitem o fácil acesso a água para o desenvolvimento da agricultura (ANDRADE-LIMA, 

1981; AB’SABER, 2003). Já os locais mais secos revertidos, desde o início do processo de 

ocupação, em pastagens (ALVES; ARAÚJO; NASCIMENTO, 2008; PEREZ-MARIN, 2012). 

Nesse sentido, Segundo Brainer et al. (2011), cerca de 70% dos moradores da zona 

rural do semiárido brasileiro faz uso da madeira retirada da caatinga, com cerca de 8 milhões 

de metros cúbicos de lenha destinados para a fabricação de carvão, cerâmicas ou para o uso 

doméstico, com 33% desses usos sendo utilizados por meio não sustentável da vegetação nativa 

da caatinga.  

Esse uso pode ser ainda maior quando se faz uma relação entre os períodos de estiagem 

e o poder econômico dessa população, visto que a estiagem provoca perdas no sistema 

agropastoril no semiárido, fazendo com o que as populações de menor poder aquisitivo 

intensifique suas atividades para a exploração (SILVEIRA et al., 2015).  

 A incessante procura por recursos naturais advindos desde o processo de 

industrialização e dessa superpopulação provoca uma desordenada modificação nas paisagens 

naturais à nível irreversível de suas características, interferindo diretamente nos seus aspectos 

biológicos (perdas das espécies por meio da supressão vegetal), ecológicos (desequilíbrio no 

ecossistema e nos habitats das espécies) e biogeográficos (interferência direta nas distribuições 

e relações ecológicos realizadas entre espécies) (SANTOS JÚNIOR et al., 2017). 

Na Caatinga são encontradas espécies vegetais que, pelo seu histórico evolutivo, se 

adaptaram aos ambientes extremos de semiaridez, com essas adaptações expressa nos processos 

de caducifólias, espinhos e com microfilia, além de fisionomias de porte baixo e extrato 

herbáceo sazonal regido pelo o fator pluviométrico (GRAEFF, 2015). Outrossim, vale salientar 

as interferências causadas por ação antrópica que modelam essas paisagens de acordo com seu 

interesse (VARELA-FREIRE, 2002; PRADO, 2003; ALVES; ARAÚO; NASCIMENTO, 

2008).  
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Por apresentar áreas fitogeográficas heterogêneas, existe uma confusão a respeito das 

nomenclaturas voltada para as especificações da Caatinga, com autores como Trochain (1957); 

Schnell (1987); Andrade-Lima (1981); Martius (1996); Rizzini (1997) e Ab’saber (2003), 

definindo Caatinga como um bosque xerófilo constituídos por árvores e arbustos espinhosos, 

cactáceas e bromeliáceas; e autores como Cain; Castro (1959); Veloso e Góes-Filho (1982); 

Kuhlmann (1974) e o próprio IBGE (2012) denominando-a de Savana estépica, com Lima e 

Cámara (2013) discordando desse termo, por existir uma grande diferença entre savana e estepe, 

diferenciadas por meio dos processos de caducifólia e níveis biogeoquímicos.  

Desse modo, Lima et al. (2018) coloca que a Caatinga apresenta características 

fitofisionômicas distintas, que vai desde formações savânicas arbórea e/ou arbustiva, com 

formações do tipo bosques tropicais caducifólios tropófilo, a formações arbustivas espinhosas 

caducifólias, com ou sem cactáceas, composto por um regime geoecodinâmico xerófilo 

regulados por condições bioclimáticos, não se caracterizando assim, como uma formação do 

tipo estepe1.  

Ainda discutindo sobre as terminologias para a Caatinga, a vegetação da zona de 

amortecimento da ESEC-Seridó apresenta características considerada como uma região 

floristicamente própria das subprovíncias das Caatingas, especificamente do Setor Seridó 

(RIZZINI, 1997), constituída por arbustos espinhentos e cactáceas, com formação herbácea 

presentes nas áreas de pastagem (RIZZINI, 1997; QUEIROZ et al., 2017). No entanto, como 

destaca Anjos et al. (2019), Oliveira e Costa (2020) e Oliveita, Silva e Costa (2021), em 

algumas áreas específicas, como ambientes serranos, ainda é possível encontrar vegetação 

densa e fragmentos florestais. 

Ainda não há um consenso na terminologia da Caatinga como uma Floresta Tropical 

Sazonalmente Seca entre os pesquisadores, como foi demonstrado nos trabalhos supracitados, 

por conter diferentes tipologias de Caatingas distribuídas pelas ecorregiões do semiárido 

(VELLOSO; SAMPAIO; PAREYN, 2002; PRADO, 2003). 

 

 

1 Entende-se como formações Estepes, áreas com características de relevo plano ou 

suave ondulado, recobertas por vegetação herbácea contínua que formam um grande “tapete” 

vegetal, muito comum em áreas de transição entre áreas florestadas e áreas com elementos 

desérticos, também denominados de pradarias na América do Norte, campanha gaúcha e os 

Pampas argentinos na América do Sul (DRUDE, 1897).  
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UNIDADES DE CONSERVAÇÃO DA CAATINGA 

As regiões de clima semiárido, caracterizadas pela sua pluviometria inferior a 800 

mm/anual concentrado no primeiro semestre, diferenciam-se das demais regiões situadas na 

mesma faixa latitudinal, com chuvas intensas entre os meses de fevereiro a maio por influência 

da Zona de Convergência InterTropical – ZCIT (MOLION; BERNARDO, 2002).  

As áreas protegidas dentro desta região são de extrema importância para a manutenção 

e equilíbrio dos sistemas naturais que modelam a paisagem de semiaridez através de áreas-

núcleo da biodiversidade, como também locais fontes de organismos de suma importância para 

o equilíbrio do ecossistema (MORITZ, 1994; ROCHA et al., 2006).  

Os remanescentes florestais inseridos no contexto das áreas protegidas fornecem 

importante Serviços Ecossistêmicos de regulação e manutenção do ciclo de vida, habitat e 

proteção do pool gênico (CONCEIÇÃO et al., 2021). As formações de microclimas nos núcleos 

dos fragmentos são ocasionadas pela dinâmica natural das regiões semiáridas, onde fornecem 

elevados teores de energia para o sistema. 

Levando em consideração o bioma caatinga (vegetação predominante da área de 

estudo), a partir da poligonal do semiárido (<800 mm/anual), foram identificadas 171 Unidades 

de Conservação distribuídas pelos 9 Estados da Região Nordeste (Alagoas, Bahia, Ceará, 

Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe) e o Norte de Minas Gerais (Figura 

3). 
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Figura 3 - Unidades de Conservação no semiárido do Bioma Caatinga 

 

Fonte: Elaborado pelo o autor (2021). 

 

No que diz respeito as categorias das Unidades de Conservação, ficou evidente o 

predomínio das Reservas Particulares do Patrimônio Natural (RPPN), com cerca de 50% dentre 

todas as demais categorias (Tabela 1) muito pela facilidade dos proprietários em destinar parte 

das propriedades em áreas protegidas, evitando a pressão externa de caçadores e conflito de 

terras por especulação, tornando-as RPPN’s (BRITO, 2000; GIOVANELLI; CANTAGALLO, 

2006). Todavia, merece destaque o fato de que não foram identificada nenhuma reserva 

extrativista no bioma.  
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Tabela 1 - categorias de Unidades de Conservação no semiárido no Bioma Caatinga. Onde: 

RPPN – Reserva Particular do Patrimônio Natural; APA – Área de Preservação Ambiental; 

ARIE – Área de Relevante Interesse Ecológico 

Categorias 

de UC 
AL BA CE MG PB PE PI RN SE TOTAL 

RPPN 3 30 30 0 7 6 5 4 1 86 

Refúgio de 

Vida 

Silvestre 

1 2 0 0 0 4 0 0 0 7 

Monumento 

Natural 
1 1 4 0 0 1 0 0 1 8 

APA 0 10 17 2 1 1 2 1 0 34 

Parque 

Nacional 
0 7 6 0 1 3 2 1 0 20 

Estação 

Ecológica 
0 1 3 0 0 1 0 1 0 6 

Floresta 0 1 2 0 0 1 0 0 0 4 

ARIE 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3 

Reserva 

Extrativista 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Reserva 

Biológica 
0 2 0 0 0 1 0 0 0 3 

TOTAL 5 54 65 2 9 18 9 7 2 171 

Fonte: elaborado pelo o autor a partir dos dados do Cadastro Nacional de Unidade de Conservação, 

2020. 

 

Apesar dos crescentes estudos e maior esforço de pesquisa no bioma caatinga apontando 

a riqueza e endemismo de espécies (ALBUQUERQUE et al., 2012; SILVA et al., 2017), é 

evidente a necessidade de políticas públicas voltadas a criação de áreas protegidas, sendo o 

bioma ainda menos favorecido, com menos de 1% de suas áreas devidamente delimitadas em 

Unidades de Conservação (FREIRE et al., 2018). 

Alguns Estados como Sergipe, Alagoas e Rio Grande do Norte possuem menos de 1% 

de seus territórios em áreas de caatinga protegidas, seja elas em Unidade de Proteção Integral 

e ou de Uso Sustentável em ambientes semiaridez (OLIVEIRA; SILVA; MOURA, 2019). 

 No Rio Grande do Norte, existem 07 Unidades de Conservação, sendo 05 de uso 

sustentável e duas de Proteção Integral (Figura 4) (MMA, 2020). Destaca-se a Parque Nacional 

Furna Feia, localizado entre os municípios de Mossoró e Baraúna, com 8.516 ha, e a Estação 
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Ecológica do Seridó (ESEC Seridó), com 1.163 ha, localizada em Serra Negra do Norte, ambas 

de categoria de Proteção Integral. Estas UCs, cuja sua função e importância estão associadas, 

principalmente, ao subsídio de atividades e pesquisas científicas, visando o desenvolvimento 

do conhecimento das espécies da Caatinga (VELOSO et al., 2002). 

Figura 4 - Mapa das Unidades de Conservação do Semiárido no Rio Grande do Norte 

 

Fonte - Elaborado pelo o autor a partir dos dados do Cadastro Nacional de Unidade de Conservação 

(2020). 

No que diz respeito a área de estudo, a UC ESEC-Seridó foi criada por meio do decreto 

nº 87.222, de 31 de maio de 1982, a partir de terras cedidas pelo então senador Dinarte Mariz, 

sendo inserida totalmente dentro dos limites territoriais de Serra Negra do Norte-RN (IBAMA, 

2004; QUEIROZ, 2006). 

 A ESEC-Seridó é a segunda Unidade de Conservação de maior extensão inserida 

dentro do Bioma Caatinga no Estado do Rio Grande do Norte, ficando atrás apenas do PARNA 

da Furna Feia. Sua área, além de auxiliar na compreensão da valoração econômica ambiental e 

do desenvolvimento de atividades de pesquisas, pode servir para gerar debates sobre a 

perspectiva ambiental dos moradores a respeito do papel de uma Estação Ecológica (ALVES 

et al., 2017). 
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FRAGMENTAÇÃO DE HABITATS 

É indiscutível que as constantes atividades humanas advindas do processo de 

intensificação da agricultura tem sido o principal fator de desequilíbrio nos sistemas naturais 

em amplas escalas. Com o processo de industrialização e a frequente corrida por recursos 

naturais, a degradação ambiental vem atingindo níveis alarmantes, sendo ainda mais acentuado 

nas regiões tropicais, onde a perda da biodiversidade advinda do desmatamento crescem a uma 

velocidade assustadora, ao ponto de não conseguir manter o ecossistema em equilíbrio 

(ALLEN; BARNES, 1985; SUMIT; KUMAR, 2020). 

Um dos principais efeitos decorrentes do desmatamento é a fragmentação de habitats 

ou áreas naturais. Tal fragmentação se configura na modificação dos padrões naturais da 

paisagem contínua em manchas ou fragmentos de vegetação. Como destaca Olifiers e Cequeira 

(2006), esse processo tem início com a perda e isolamento gradativa do habitat natural, 

acarrentando na formação de pequenos fragmentos onde, na maioria das vezes, não comportam 

os elementos básicos necessário para manter o equilíbrio ecológico.    

Diante dessa problemática sobre os processos de fragmentação florestal, diversas 

estratégias de mitigação, principalmente oriundas da Biologia da Conservação e da Ecologia da 

Paisagem, surgem visando debater e desenvolver metodologias acessíveis para reduzir os 

efeitos provenientes desse processo (FORMAN, 1995; PRIMACK; RODRIGUES, 2001). 

Nesse sentido, os corredores ecológicos se apresentam como uma das estratégias de mitigação 

mais promissoras, no que diz respeito a minimização dos efeitos da fragmentação através do 

potencial de conectividade entre áreas fragmentadas (BOITANI et al., 2007; CARROL et al., 

2012). 

No entanto, levando em consideração os remanescentes de vegetação identificados na 

área de estudo desta pesquisa, caracterizado por uma Caatinga antropizada, ou seja, que não 

conseguiu restabelecer o seu estado de clímax. Alguns desses fragmentos podem atingir níveis 

de alteração ao ponto de não possuir dimensões suficientes para manter o equilíbrio dinâmico 

entre as populações genéticas que sejam ecologicamente viáveis (ROCHA et al., 2001). 

EQUAÇÃO UNIVERSAL DE PERDAS DE SOLO (USLE – UNIVERSAL SOIL LOSS 

EQUATION) 

Em decorrência do gradual acúmulo de ações antrópicas na superfície terrestre – e 

eventualmente em sua subsuperfície – é a perda superficial do solo uma das principais 

indicadoras de desequilíbrio ambiental e, mais especificamente, a degradação do solo em 
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decorrência da supressão vegetal (SOUPHIHALATH et al., 2017). Os usos e ocupação 

inapropriados interferem diretamente em processos e mecanismos que garantem estabilidade às 

taxas consideravelmente mais intensas de erosão, sendo a retirada da mata nativa uma 

precursora, pois o solo “desnudo” recebe com mais intensidade o impacto das gotas de chuva, 

assim como estará mais vulnerável ao escoamento superficial (LAL, 2014). 

É bem sabido que o solo constitui um dos cruciais atributos físicos para o 

desenvolvimento de inúmeras atividades humanas, como é o caso da milenar agricultura. Sendo 

assim, em nada parece atrativo executá-las de forma desenfreada e sem conhecimentos 

aprofundados acerca da possibilidade de perda dos serviços ecossistêmicos prestados pelo solo 

(HAINES-YOUNG; POTSCHIN, 2010; HAINES-YOUNG; POTSCHIN, 2013). Por 

consequência, foram criados modelos matemáticos e geoestatísticos para a avaliação de áreas 

que apresentam risco dessa natureza. A saber, um desses modelos é a Equação Universal de 

Perdas de Solo – EUPS (WISCHMEIER; SMITH, 1978). 

A EUPS foi desenvolvida ainda na década de 50 do século XX, no Departamento de 

Agricultura do EUA, para tornar-se um instrumento de investigação acerca dos processos 

erosivos, utilizando-se das propriedades e características do ambiente relacionadas ao solo 

(WISCHMEIER; SMITH, 1978). Assim, seu modelo é expresso pela seguinte equação:  

 

 

A título de explicação, “A” representa a perda de solo por unidade de área ao longo do (t.ano-

1); “R” é o Fator de Erosividade causado pela a chuva (MJ.mm.ha-1.hr-1.ano-1); “K” é o fator de 

erodibilidade do solo (t.h.ha.MJ-1.mm-1); “LS” o fator topográfico; “C” cobertura e manejo do solo; e, 

por fim, “P” corresponde às práticas conservacionistas. Analisados conjuntamente, a equação destes 

fatores gera o quantitativo da perda de solo em toneladas ha-1 ano-1 de uma determinada área. 

Por excelência, enquanto modelo empírico de avaliação da perda do solo por erosão 

laminar, a aplicação da EUPS é considerada uma das ferramentas metodológicas mais 

disseminadas para estudos com tal temática (PINTO; GARCIA, 2005; BARBOSA, 2016; 

PAIVA; DO CARMO; PRADO, 2019; STEINHOFF-KNOPP; KUHN; BURKHARD, 2021), 

quando não raramente, até o seu principal objeto de discussão. Vale frisar, ainda, que atrelado 

a esse sucesso está a facilidade em se o executar, mediante a popularidade dos SIGs (Sistema 

de Informações Geográficas), pela alta diversidade de programas onde muitos destes são 

disponibilizados de forma gratuita (BARBOSA, 2016). 
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Esse fato, por sua vez, é consumado em virtude da alta demanda por informações 

ambientais os quais envolvam interesses socioeconômicos e conservacionistas (ZANIN, 2017). 

No que tange àquele, de acordo com Diniz (2016), a análise da EUPS por meio de SIG pode 

ser considerada ideal quando se pretende avaliar áreas de agricultura, pastagens, assim como 

para estudos que envolvam assoreamentos nas bordas de reservatórios.  

No que concerne ao viés conservacionista, atualmente surgiu a possibilidade de atribuir 

a presente temática aos estudos dos serviços ecossistêmicos, justificado pelo fato do solo 

originar diversos destes. Paiva, Do Carmo e Prado (2019), em levantamento elaborado para a 

América Latina, identificaram a EUPS e suas derivações (Equação Universal de Perda de Solo 

Modificada - MUSLE e Equação Universal de Perda de Solo Revisada - RUSLE) como os 

modelos potenciais para a quantificação dos serviços ecossistêmicos de perda de solos e 

controle de erosão. 

Ainda com base nos mesmos autores, um fator crucial para a eficácia dos modelos é que 

sejam aplicados com abundância de dados em seus fatores, assim como a utilização de escala 

certa. Isso para garantir a correta análise dos produtos cartográficos temáticos, pois, 

obviamente, indicam a projeção de cenários para os serviços derivados das áreas estudadas. 

Dessa forma, é garantida a sua razoável precisão (PAIVA; DO CARMO; PRADO, 2019). 

Dando continuidade, Markov e Nedkov (2016) executaram pesquisa que objetivou 

analisar os fatores que afetam a erosão do solo e sua relação com a oferta de serviços 

ecossistêmicos. Estes autores concluíram que a metodologia forneceu inúmeras informações a 

respeito do que foi indagado e que ela é passível de ser efetuada em diferentes escalas.  

Todavia, como limitações para o mapeamento dos serviços Markov e Nedkov (2016) 

ressaltam que os mapas de fatores assumem cada unidade morfológica como homogêneas. Isso 

ocorre porque dentro dos dados raster2 cada célula da grade tem um único valor, isto é, cada 

valor está relacionado ao tamanho do pixel, então a heterogeneidade dentro de cada pixel é 

ignorada. Nesse caso, a limitação estaria nos valores do fator C, os quais foram estimados a 

partir da imagem de satélite.   

Nesse contexto, Monzoni (2014) enfatiza que a quantificação da erosão através da EUPS 

pode ser realizada com diferentes níveis de precisão, o que irá depender essencialmente de quais 

 

2 Raster - são compostos por linhas (horizontais) e colunas (verticais) de pixels (também conhecidas como células). 

Cada pixel representa uma região geográfica, e o valor do pixel representa uma característica dessa região (QGIS 

Brasil, 2021) 
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valores de relevância a foram atribuídos. Partindo do pressuposto de que a capacidade de 

oferecer os tipos específicos de serviços de regulação e manutenção aqui tratados (providos 

pela estabilidade do solo) é dependente dos níveis de erosão, às feições homogêneas 

representadas em SIG serão atribuídos os mesmos pesos (BURKHARD, 2017). Portanto, as 

dimensões dos arquivos de representação espacial utilizados influenciam no detalhamento da 

avaliação dos serviços.  

De qualquer forma, depreende-se disso as pretensões a respeito das escalas. Isso porque, 

a título de exemplo, há uma miríade de trabalhos nos quais usaram a abordagem matemática da 

EUPS para estimar a perda de sedimentação em bacias hidrográficas individualmente (SILVA; 

PAIVA; SANTOS, 2009; LIMA et al., 2013). Por outro lado, Ditt (2010) em pesquisa pautada 

na quantificação do valor da prestação de serviços ecossistêmicos sob diferentes usos da terra, 

demonstrou ser viável sua aplicação em multifeições da paisagem. 

Dando prosseguimento, no que concerne à pesquisa de Souphihalath et al. (2017), 

acerca da necessidade da conservação dos serviços ecossistêmicos, em mapeamento 

multitemporal, estes autores inferiram que valores globais potenciais à oferta de serviços foram 

maiores em 1988 do que em 2010. Isso deve-se porque naquele ano as taxas de erosão e 

degradação eram menos consideráveis, enquanto que neste os níveis foram intensificados, os 

quais foram identificados com o auxílio da EUPS. 

De acordo com Monzoni (2014), ao optar por usar a EUPS de forma simplificada, 

recomenda-se a escolha de pontos com maiores níveis de exposição e degradação do solo ou 

áreas onde o manejo deixa frequentemente expostos à chuva (culturas agrícolas não perenes, 

estradas rurais, etc.). Não coincidentemente, de maneira geral, essas são características bastante 

análogas a muitas vistas na região semiárida brasileira (SILVA et al., 2017). No entanto, 

pesquisas que integralizam a técnica à temática – EUPS aos serviços ecossistêmicos –, mesmo 

que se mostrem promissoras, ainda são bem insipientes nesta região. 

SERVIÇOS ECOSSISTÊMICOS 

O avanço na compreensão da importância dos sistemas ambientais quanto ao fornecimento 

de diversos Serviços Ecossistêmicos - SE para com a sociedade, levou ao surgimento de uma 

abordagem bastante coerente acerca da integração entre os níveis de consumo exigidos pela 

humanidade em relação a capacidade do ambiente em prover determinados serviços (DE GROOT 

et al., 2010; POTSCHIN; HAINES-YOUNG, 2011). O entendimento de que as atividades 

econômicas frente aos recursos naturais geram desequilíbrios ecológicos, fomentam a discussão 
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dos limites das pressões antrópicas sobre os ecossistemas, dando início ao desenvolvimento de 

estratégias voltadas para a conservação (COSTANZA, 1998; COSTANZA et al., 2017).  

Foi a partir da década de 1980 que os esforços no âmbito da conservação foram 

intensificados, levando em consideração a dinâmica natural dos ecossistemas e as demandas 

sociais, bem como o aprofundamento da discussão entre sociedade e natureza (VASENTINI, 

2020). Neste seguimento, o conceito de Serviço Ecossistêmico surge para promover avanços 

nas discussões desta abordagem na perspectiva de conservar os ecossistemas através da 

integração de conceitos ambientais e socioeconômicos (FISHER et al., 2008; BURKHARD, 

2017). 

Essa abordagem ambiental na perspectiva dos Serviços Ecossistêmicos é baseada nas 

ciências econômica e ecológica, buscando a interação entre o humano e o meio natural através 

das ações antrópicas e a capacidade dos ecossistemas em prover determinados serviços 

(ANDRANDE, 2009; THORSEN et al., 2014; OWUOR Et al., 2017).  

Nesse sentido, autores como Costanza et al. (1997); Potschin; Haines-young (2011); 

Haines-Young e Potschin (2013), conceituam os serviços ecossistêmicos como sendo bens 

tangíveis e intangíveis produzidos pelos ecossistemas, onde são utilizados de forma direta ou 

indireta pela a sociedade, na busca do seu bem-estar. Estes serviços dizem respeitos as seções 

denominadas de provisão, regulação e manutenção e cultural, a partir da Classificação CICES 

- Common International Classification of Ecosystem Services (HAINES-YOUNG; 

POTSCHIN, 2013; 2018).  

Essa classificação CICES foi desenvolvida a partir dos trabalhos de economistas a partir 

da contabilidade ambiental realizados pela Agência Ambiental Européia (EEA). Essa 

classificação foi adotada para a revisão do Sistema de Contabilidade Econômica Ambiental 

(SEEA), que atualmente está sendo liderado pela Divisão de Estatística das Nações Unidas 

(UNSD) (HAINES-YOUNG; POTSCHIN, 2009; SANTOS, 2018). 

Para tanto, esses autores supracitados definem os serviços de provisão a partir da 

biomassa vegetal e sua matriz energética. Os serviços de regulação e manutenção são definidos 

a partir da mediação de fluxo de gás e regulação da qualidade da água e do solo. Já os serviços 

culturais estão relacionados apreciação estética da paisagem, os benefícios recreativos e de 

saúde física, mental, educacionais e científicos oferecidos pela a paisagem, além de outros 

benefícios não materiais (Quadro 2). 
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Quadro 2 - Classificação dos Serviços Ecossistêmicos a partir da CICES, 2013 

Seção Classes 

Provisão 
Biomassa - nutrição e água; Biomassa- fibra, energia e outros 

materiais; Biomassa - energia mecânica. 

Regulação e 

manutenção 

Mediação de fluxos de gás e ar; Composição atmosférica e regulação 

climática; Mediação de fluxos de ar e água; Mediação de fluxos 

líquidos; Mediação de resíduos tóxicos e outros; Mediação de fluxos 

de massa; Manutenção da formação de solo e composição; 

Manutenção do ciclo de vida (polinização); Manutenção do controle 

de pragas e doenças. 

Culturais 
Interações e experiências físicas; Espiritual e/ou interações 

emblemáticas; Intelectual e representativo; Interações. 

Fonte: adaptado a partir da CICES, 2013. 

Em termos conceituais, existem na literatura diversas definições para os Serviços 

Ecossistêmicos, dadas por especialistas de diferentes áreas do conhecimento. Nesse sentido 

Costanza (1997) abordou os Serviços Ecossistêmicos a partir de um grupo de bens e serviços 

gerados pelos ecossistemas que são importantes para o bem-estar humano. Sob um olhar mais 

ecológico, Daily (1997) define como a partir das condições e os processos através dos quais os 

fatores naturais, e as espécies que o compõem, sustentam e beneficiam a vida humana. 

Entrando nos anos 2000, De Groot e colaboradores (2002) analisam os serviços 

ecossistêmicos através da capacidade dos processos naturais e seus componentes de fornecer 

produtos e serviços que satisfaçam as necessidades humanas, direta ou indiretamente, com 

Kremen (2005) trazendo que é um conjunto de funções ecossistêmicas útil para os homens. 

Para Boyd e Banzhaf, (2007), os componentes da natureza precisam ser diretamente 

desfrutados, consumidos ou usados para produzir bem-estar humano. 

Dessa maneira, Fisher et al. (2009) colocam que para se caracterizar como um serviço 

ecossistêmico, basta que se faça o uso dos aspectos dos ecossistemas, seja de forma ativa ou 

passivamente, desde que seja em prol do bem-estar humano. Para tanto, Harrington et al. (2010) 

colocam os bens e serviços produzidos pelos ambientes naturais, que beneficiam a espécie 

humana. Já para Potschin e Haynes –Young, CICES (2010), eles colocam que são as 

contribuições que os ecossistemas fazem para o bem-estar humano. 
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Dando ênfase aos serviços de regulação, a cobertura vegetal presta relevantes serviços de 

ciclagem e estoque de carbono, assim como de redução dos processos de erosão dos solos. Na 

área de estudo, a cobertura vegetal sofre com processos históricos de supressão da vegetação 

para o aumento da pastagem e agricultura extensiva (PENNINGTON; PRADO; PENDRY, 

2000; PEREZ-MARIN et al., 2012; PEREIRA NETO, 2016). 

Essas pressões antrópicas desencadeiam uma sequência de desequilíbrios ao longo do 

sistema ambiental, provocando perdas na qualidade da prestação desses serviços (BOTELHO; 

SILVA, 2011). Dessa forma, faz-se necessário realizar uma espacialização da capacidade da 

área de estudo em prover determinados serviços de regulação e manutenção (COSTANZA; 

DALY, 1992; COSTANZA et al., 1997). 

Para tanto, políticas públicas voltadas na preservação e conservação dos fragmentos 

florestais se fazem necessárias, uma vez que o crescimento da vegetação representa não apenas 

o ganho de biomassa vegetal e da diversidade biológica perdida, mas também o ganho de 

diversos outros Serviços Ecossistêmicos, a exemplo do sequestro de quantidade de carbono da 

atmosfera, na qual cada hectare de área em sucessão captura em média cerca de três toneladas 

de carbono (ROCHA et al., 2006; OMETTO; AGUIAR; MARTINELLI, 2014).  

É importante frisar que, somando fatores como a sua característica rústica, o que dificulta 

a adaptabilidade, regeneração e estado de clímax de populações vegetais, a indicação de índices 

de vegetação provenientes do sensoriamento remoto podem levar ao melhor conhecimento dos 

potenciais e limitações das áreas no que diz respeito a prestação de Serviços Ecossistêmicos 

(ZAEHRINGER et al., 2017; NETZER et al., 2019) 
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CAPÍTULO 02 

 

CARACTERIZAÇÃO GEOAMBIENTAL 

AREA DE ESTUDO 

Criada em 1982 pelo decreto n° 87.222, a Estação Ecológica do Seridó possui uma 

área de 1.166 há, com uma zona de amortecimento ocupando 50.164ha, abrangendo parte dos 

municípios de Serra Negra do Norte (sede da UC), Timbaúba dos Batistas, Caicó, São João do 

Sabugi, no Rio Grande do Norte, e São José dos Espinharas, na Paraíba. Esta delimitação 

obedece ao prescrito no Decreto nº 99.274, de 06 de junho de 1990 e a resolução CONAMA n° 

13, de 06 de dezembro de 1990 compreendendo um raio de 10 km, a partir dos limites da área 

protegida (Figura 5). 

Figura 5 - Mapa de localização da área de estudo 

 

      Fonte: Elaborado pelo autor (2022). 

 



39 

 

 

A área de estudo apresenta diversos usos da terra para fins econômicos, a exemplos de 

culturas agrícolas para subsistência, tais como plantações da palma (Opuntia cochenillifera (L.) 

Mill. - Cactaceae), sorgo (Sorghum bicolor [L.] Moench - Poaceae), capim elefante 

(Pennisetum purpureum Schum - Poaceae), além de outras espécies de capins para nutrição de 

rebanhos bovinos. 

Ainda é possível encontrar agricultura de irrigação as margens do Rio Espinharas, com 

plantações de tomate (Lycopersicon lycopersicum (L.) H. Karst – Solanacea), melão (Cucumis 

melo L. - Cucurbitaceas) e melancia (Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum & Nakai – 

Cucurbitaceae) (MEDEIROS, 2017). 

 Também foi possível encontrar dentro do rio ou nas suas margens, plantações de 

abóbora/jerimum (Cucurbita moschata (Duch.) Duch. Ex Poir. - Cucurbitaceae) e batata-doce 

(Ipomoea batatas L. (Lam.) - Convolvulaceae). Já as plantações do feijão (Phaseolus vulgaris 

L. - Fabaceae) e milho (Zea mays L. – Poaceae) são geralmente em períodos chuvosos 

(SANTOS et al., 2020). A seguir, a Figura 6 mostra algumas das atividades agrícolas 

desenvolvidas pelos moradores na zona de amortecimento da ESEC-Seridó. 

Figura 6 - Registro de algumas plantações desenvolvidas na área de estudo. Onde: A - Capim 

elefante; B – Milho; C – Melancia; D – Feijão 

 

Fonte: Acervo do autor (2021). 
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A partir dos dados secundários do Cadastro Ambiental Rural – CAR, até setembro de 

2020 foram cadastrados 714 imóveis rurais na área de estudo, correspondendo a cerca de 

37.180ha (Figura 7). Isso mostra a complexidade de realizar um planejamento territorial na 

zona de amortecimento e pensar em políticas públicas conservacionistas que sejam de bem 

comum para todos os proprietários com imóveis na ZA.  

Figura 7 - Imóveis rurais cadastrados no CAR na área de estudo até o mês de setembro de 

2020. 

 

      Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 

 

Foi identificado que a maior propriedade apresenta 4.970ha (cerca de 13% de toda a 

área de estudo), com o menor imóvel representando menos de 1ha (cerca de 0,001) (Gráfico 1). 

No entanto, percebe-se que de modo geral, os imóveis apresentam valores baixos, com a média 

correspondendo a 52ha. 
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Gráfico 1 - Histograma com os valores de hectare em porcentagem dos imóveis rurais 

cadastrados no entorno da ESEC-Seridó. 

 

Fonte: Elaborado pelo o autor a partir do CAR (2020). 

 

No que diz respeito à sede da UC, a mesma está situada no município de Serra Negra 

do Norte-RN, localizado a uma distância cerca de 330 km da capital (Natal). O município 

apresenta uma população de 7.770 no censo de 2010 e estimada para 8.065 habitantes em 2018, 

apresentando uma densidade demográfica de 13,82 habitante por km2 e o Índice de 

Desenvolvimento Humano (IDH) igual a 0,597 (IBGE, 2010).  

Levando em consideração a sua área urbana, percebe-se que a zona rural do município 

representa cerca de 90% do território municipal, mas que a população urbana é superior. No 

entanto, essa superioridade populacional na área urbana só foi constada a partir das últimas duas 

décadas (Gráfico 2) havendo a necessidade de efetivação de um planejamento municipal. 
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Gráfico 2 - Dados populacionais do município de Serra Negra do Norte-RN nos anos 

de 1991 e 2010 

 
Fonte: Elaborado pelo o autor a partir dos dados do censo demográfico do IBGE (1991; 2010). 

  

GEOLOGIA 

No aspecto litológico, a área de estudo apresenta feições geológicas advindas da 

formação constituída da Província Borborema, formada a partir da orogênese brasiliana 

constituídas de rochas cristalinas e metamórficas do pré-cambriano inferior, chamados de 

Complexo Caicó e Poço da Cruz, formando um grupo maior intitulado de Grupo Seridó 

(ALMEIDA; NEVES; FUCK, 1981; MAIA; BEZERRA, 2014). 

As unidades litoestratigráficas do Grupo Caicó e Poço da Cruz são compostas por 

pequenas intrusões de corpos ígneos com presença de granitóides indiscriminados e quartzitos 

com formas tabulares que apresentam diferentes ordens de grandeza e aprofundamento de 

drenagem, separados, geralmente, por vales de fundo plano (PRATES; GATTO; COSTA, 

1981). Ressalva-se ainda sobre a presença de maciços residuais de inselbergs em meios as 

paisagens, expostos a partir de intrusões graníticas, pediplanação e coalescência de pedimentos 

modelados pela dissecação do relevo a partir de forças exógenas (intemperismo químico e 

físico), cuja sua mineralogia de elementos mais resistentes lhe caracteriza como uma forma 

escultural (DINIZ; OLIVEIRA; MAIA, 2017; MAIA; NASCIMENTO 2018). 

GEOMORFOLOGIA 

 No sentido da formação morfoestrutural, a área de estudo apresenta estruturas 

geomorfológicas condicionadas a partir da evolução do relevo, advindas da Orogênese 

Brasiliana. Prontamente, constituem-se áreas caracterizadas como depressões sertanejas, 

formadas por superfícies aplainadas interrompidas por relevos isolados (inselbergs), compostos 
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por maciços graníticos que constituem rochas mais resistentes que as do entorno rebaixado, 

predominando o processo de dissecação sobre os de agradação, gerando a exposição contínua 

do embasamento (MAIA; BEZERRA, 2014). 

Figura 8 - Presença de inselbergs e relevo rebaixado 

 
Fonte: Acervo do autor (2021). 

 

 Levando em consideração a classificação geomorfológica proposta por Diniz; 

Oliveira; Maia (2017), a área de estudo está inserida na unidade Depressão Sertaneja, cuja a 

subunidade intitula-se Depressão Interplanáltica do Piranhas-Açu, com algumas manchas da 

subunidade Inselbergs e Campos de Inselbergs. De fato, a área de estudo apresenta inselbergs, 

como também apresenta uma paisagem de depressão. 

ALTIMETRIA  

A área de estudo apresenta um relevo majoritariamente plano, típicos da depressão 

sertaneja, com unidades caracterizadas por planícies fluviais (áreas mais rebaixadas) e 

inselbelgs (áreas mais elevadas) (Figura 9). Nesse sentido, a ZA é apresenta um relevo formado 

por processo de dissecação, formando áreas de modo interrompidas por relevos isolados, 

relacionadas aos processos de erosão diferencial das rochas (MAIA, 2014). 
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Figura 9 - Modelo digital de elevação em 3D da área de estudo 

 

Fonte: elaborado pelo o autor (2021). 
 

As áreas elevadas se constituem como ambientes de suma importância no tocante a 

relevância ecológica, pois apresentam aumento nos parâmetros estruturais da vegetação em 

relação aos locais mais planos, em decorrência da dificuldade da transformação para o uso 

agrícola e/ou pasto bovino (COSTA et al., 2009; CARVALHO, 2010). Além disso, são locais 

de forte endemismo ocupada por vegetação de sucessão ecológica tardio, sendo caracterizadas 

de elevados importância para conservação (GUEDES, 2016; OLIVEIRA; OLIVEIRA; 

COSTA, 2019). 

Em relação às áreas mais rebaixadas, nas quais são constituídas pelas Planícies Fluviais, 

caracterizam-se como locais planos resultantes de acumulação fluvial e sedimentológicos 

sujeitas a inundações nos períodos chuvosos correspondendo aos ambientes de várzeas que 

também são utilizadas para a agricultura (SOUZA; CORRÊA, 2020). 

HIDROGRAFIA 

A área de estudo é banhada pela Bacia Hidrográfica do Piancó Piranhas-Açu, que ocupa 

uma superfície de 43.683 km², ficando cerca de 40% do Estado do RN e 60% na Paraíba (ANA, 

2016). A referida área encontra-se inserida na Sub-bacia do rio Espinharas, cujo uma parte do 

percurso do rio encontra-se a noroeste da Figura 10, tendo açude Sabugi (construído em 1965) 

como o corpo hídrico de maior representatividade em termos de capacidade hidrológica, com 
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máximo de 61.828.970,00 m³, cobrindo uma área de 1.315,87 ha, de acordo com o sistema de 

monitoramento volumétrico dos reservatório do Rio Grande do Norte: 

http://sistemas.searh.rn.gov.br/MonitoramentoVolumetrico/. 

Figura 10 - Aspectos hidrológicos da área de estudo 

 
Fonte: acervo do autor (2021). 

 

SOLO 

Em relação às classes de solos encontrados na área de estudo, verifica-se uma 

dominância do Luvissolos Crômico encontradas em porções mais declivosas (relevo forte 

http://sistemas.searh.rn.gov.br/MonitoramentoVolumetrico/


46 

 

 

ondulado susceptíveis as perdas de solo) (SOUZA et al., 1981). A classe Neossolo Regolítico 

ocorre nos ambientes mais planos e de relevo suave ondulado em paisagens de dissecação do 

relevo. Pode-se perceber também a presença dos Planossolos Háplicos, bastante comuns na 

Caatinga e regiões semiáridas, assim como Planossolo Nátrico (Figura 11). 

Figura 11: Espacialização das classes de solo. 

 

Fonte: Elaborado pelo o autor (2021). 

Os Luvissolos Crômicos são encontrados formando vales em “V” abertos, com suas 

vertentes medindo dezenas de metros, relacionando-se com o relevo de planalto, apresentando 

vales e inselbergs. São formados por solos de coloração avermelhada viva devido à argila 

(oxidação do ferro), com saturação de bases muito alta, praticamente neutro, no qual permite 

maior aproveitamento dos nutrientes e dificultando o surgimento de elementos tóxicos a 

agricultura (GUERRA; CUNHA, 2004). 
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 Os Planossolos (Nátrico e Háplico) apresentam característica de áreas com relevo plano 

com altos teores de sódio, limitando a presença de algumas espécies vegetais e o 

desenvolvimento das mesmas, com presença marcante da Aspidosperma pyrifolium Mart 

(Pereiro) (Figura 12). Esse tipo de solo constitui de pouca porosidade e com lenta ou muito 

lenta impermeabilidade, o que provoca perdas laminar por erosão tanto superficial quanto nas 

bordas próximas as redes de drenagem (VIEIRA, 1983). 

Figura 12 - Presença de planossos em área de vegetação degradada 

 
Fonte: acervo do autor (2021). 

 

CLIMA 

A classificação climática da área de estudo segundo Köppen e atualizado por Alvares et 

al. (2013) é o BSh – Semiárido de baixa latitude e altitude, inserida no domínio morfoclimático 

intertropical (AB´SABER, 1974). As isoietas pluviométricas apresentam médias que variam 

entre 700 e 800 mm distribuídos de forma irregular durante o ano, apresentando défices hídricos 

que chega a atingir 8 meses ao longo do (Gráfico 3) resultando em um balanço hídrico 

desfavorável (DINIZ; PEREIRA, 2015). 
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Gráfico 3 - Diagrama Climático de Walter para a área de estudo 

 
Fonte: elaborado pelo autor a partir de dados de temperatura média mensal e precipitação 

acumulada mensal 2002-2019 da Estação Climatológica de Caicó. Disponíveis em: 

http://www.inmet.gov.br. 
 

No que diz respeito ao índice de radiação solar, a área de estudo apresenta um valor alto 

de radiação que oscila ente os 2.800 a 3.200 horas/ano. Outra questão que chama atenção é a 

temperatura média anual com valores superior a 28 C°, tornando essa área com elevadas taxas 

de evapotranspiração, que podem chegar a valores de até 3 vezes em relação a precipitação 

(VARELA-FREIRE, 2002). 

Essa dinâmica hidroclimática bastante atuante na área de estudo influência nas práticas 

agrícolas, onde o primeiro semestre do ano é voltado para o cultivo e colheita da agricultura de 

subsistência. Já o segundo semestre, com o balanço hídrico negativo há uma mudança de áreas 

agricultáveis para áreas de pastagem, sendo a atividade mais atuante até o início do próximo 

período chuvoso. 

VEGETAÇÃO  

Considerando o recorte espacial desta pesquisa, a mesma encontra-se inserida na no 

Domínio das Caatingas. Em termos genéricos, a Caatinga Seridó, assim denominada por Duque 

(1953) e Rizzini (1997), apresenta características de evolução e adaptação ao ambiente de 

semiaridez extremo, na qual são constituídas de áreas transformadas por ações antrópicas 

(LUETZELBURG, 1923). 
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Essa fitofisionoia historicamente modelada a partir das interferências causadas pelo o 

homem, é composta por espécies caducifólias de baixo porte, espinhosas e que muitas vezes 

apresentam uma fisionomia de microfilia e até suculentas, além de um extrato herbáceo sazonal 

que se revigora a cada período chuvoso anual (ALVES; ARAÚO; NASCIMENTO, 2008; 

GRAEFF, 2015; SILVA; BARBOSA, 2017) (Figura 13). 

Figura 13 - Processo de xeromorfismos (perda de folha o período de déficit hídrico) 

 

Fonte: Acervo do autor (2021). 

Alguns autores ainda fazem uma correlação errônea com a formação de Caatinga 

antropizada – característica dominante na área de estudo – e as savanas. Entretanto, esta 

diferencia-se, por exemplo, pela presença de estrato herbáceo perene, árvores naturalmente 

espaçadas onde muitas são perenifólias. Enquanto isso, não há na Caatinga muitos exemplos 

desta condição fenológica, além de seu estrato herbáceo ser sazonal, haver várias formações 

com arbustos densos e cactáceas, dotadas de grande rusticidade (DUQUE, 1953; LIMA; 

CÁMARA, 2013). 

A fisionomia arbustiva aberta predominantemente na vegetação do Seridó tem sido um 

dos critérios de classificação desta paisagem, como destacado por Amorim, Sampaio; Araújo, 

(2005), a exemplos da descrição do botânico Andrade-Lima (1981), com plantas arbustivas e 

arbóreas atrofiadas e esparsas. No entanto, pouco tem sido feito para caracterizar uma vegetação 

que sofreu degradação antrópica daquelas que sofrem por deficiências ambientais naturais 

(SAMPAIO et al., 2003). 

Conforme ressalta Costa et al. (2002), a grande variação da biomassa arbustiva-arbórea 

da vegetação de Caatinga no Seridó está intrinsecamente relacionada as condições topográficas 
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do relevo que propicia vários usos da terra, acarretando na supressão vegetal para retirada da 

lenha ou para o uso agrícola, além do pastoreiro (Figura 14). 

Figura 14 - Forno para produção de carvão vegetal, usado como matriz energética  

 
Fonte: Elaborado pelo o autor (2021). 

Segundo Costa et al. (2009), após a transformação da paisagem a partir dos aspectos 

degradantes e posteriormente a regeneração após abandono, levando em consideração o grau 

de alteração do solo, a intensidade e tempo de uso ocorre uma quebra no equilíbrio entre 

espécies tardias, intermediárias e pioneiras, na exposição do solo e perda do banco de sementes, 

sendo esses bastante sensíveis a altas temperaturas do solo (SOUZA; MACÊDO; SILVA, 

2015). 

 A respeito das características biogeográficas, alguns autores trabalham a nível 

de espécie, como é o caso de Zanella (2003); Camacho; Baptista (2005); Santana et al. (2011). 

Dito isso, diversos trabalhos tentam explicar a espacialização dos processos de degradação da 

caatinga na região do Seridó levantando questões a respeito dos processos de desertificação, a 

exemplos de Costa et al. (2009), Perez-Marin et al. (2012), Pereira Neto; Fernandes (2016) e 

Albuquerque et al. (2020).  
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CAPÍTULO 03 

ANÁLISE MULTITEMPORAL DE 3 DÉCADAS DA COBERTURA 

VEGETAL NA ZONA DE AMORTECIMENTO DA ESEC-SERIDÓ 

INTRODUÇÃO 

O domínio das caatingas se destaca, dentre outros fatores, por apresentar uma 

heterogeneidade de paisagens complexas do ponto de vista do processo evolutivo, sendo 

percetível a variação paisagística com poucas dezenas de metros. Esta variação seria 

formada, muitas vezes, por ambientes de pediplanação, serranos e de vales os quais 

comportam diferentes fitofisionomias e processos ecológicos (AMORIM; SAMPAIO; 

ARAÚJO, 2005; SILVA; BARBOSA, 2017). 

Esses processos ecológicos modelam sua fisionomia e estrutura vegetacional a 

partir da dinâmica de adaptação aos ambientes áridos e semiáridos, que dependendo do 

nível de interferência humana e dos regimes de chuvas, variam de herbáceas a florestas 

altas e secas (RIZZINI, 1997; PRADO, 2003). 

A estrutura vegetacional encontrada na área de estudo é caracterizada como 

Caatinga Seridó, apresentando um regime climático sazonal (chuvas concentradas nos 

primeiros meses do ano) e dominância de vegetação arbustiva-arbórea com forte presença 

da ação humana, muitas vezes classificadas como Caatinga antropizada, associada ao 

processo histórico de ocupação (RIZZINI, 1997; PEREZ-MARI et al., 2012; MEDEIROS 

et al., 2016). 

O processo de ocupação acarreta na mudança da cobertura da Terra, alterando os 

materiais biofísicos que cobrem a superfície terrestre. Essa mudança pode ser constatada 

através do sensoriamento, tornando possível a combinação e reprodução de dados 

multitemporais espacialmente referenciados, podendo suprir a grande carência de 

informações adequadas à tomada de decisões sobre diferentes feições da terra 

(PONZONI; SHIMABUKURO; KUPLICH, 2012). 

 No entanto, ao realizar qualquer diagnóstico temporal, é importante entender que 

os ecossistemas estão em constante mudança natural, sejam elas em escalas espaciais ou 

temporais, mas com a ação humana acelerando esse processo e afetando as características 

nos diferentes sistemas ambientais (JENSEN, 2009). 

Buscando entender a dinâmica evolutiva da cobertura da terra ao longo dos anos,  

o presente capítulo teve como objetivo caracterizar o processo histórico da cobertura 
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vegetal ao longo de 30 décadas na zona de amortecimento da ESEC-Seridó. 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Inicialmente foram adquiridas imagens da série LANDSAT 5 (orbita: 215; Ponto: 

65; sensor TM/resolução espacial de 30 metros), dos anos 1988 (15/08/1988; elevação 

solar: 48.15), 1998 (11/08/1998; elevação solar: 48.96) e 2008 (06/08/2008; elevação 

solar: 49.73) e do LANDSAT 8 (sensor OLI; orbita: 215; Ponto: 64; resolução espacial de 

30 metros), do ano de 2019 (data: 21/08/2019; inclinação solar: 51,30) disponibilizadas 

gratuitamente através da plataforma da USGS (https://www.usgs.gov/), todas com níveis 

de nuvem < 10%. 

No Processamento Digital das Imagens – PDI, foi realizada calibração 

radiométrica e correção atmosférica através do método Dark-Object Subtraction 1 – 

DOS1 (CHAVEZ-JR, 1988) a partir do plugin Semi-Automatic Correction no software 

QGIS versão 2.10.1 (QGIS Development Team, 2020). Após esse processo, realizou-se 

um recorte espacial para a área de estudo delimitada sob a normatização imposta no art. 

27 do Decreto 99.274/1990 do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), onde 

determina um raio de 10km da poligonal de unidades de conservação de proteção integral, 

obtida através da plataforma do ICMBio (https://www.icmbio.gov.br/). 

As imagens foram mosaicadas para obtenção da imagem em falsa cor utilizando as bandas 

do LANDSAT 5-TM: B1 azul (resolução espectral: 0.45 – 0.52 nm); B2 verde (resolução 

espectral: 0.50 – 0.60 nm) e B3 vermelho (resolução espectral: 0.60 –0.69 nm); e do 

LANDSAT 8: B2 azul (resolução espectral: 0.45 – 0.51 nm); B3 verde (resolução 

espectral: 0.53 – 0.59 nm) e B3 vermelho (resolução espectral: 0.64 – 0.67 nm). As 

referidas imagens passaram por uma segmentação para a obtenção do mapeamento de 

cobertura da terra, empregando a classificação supervisionada por máxima 

verossimilhança, proposta por Hartley e Rao (1967). A partir destes processos 

supracitados, obteve-se 05 classes de cobertura da terra descrita no Quadro 3. 

 

Quadro 3 - Classes de cobertura da terra na ESEC Seridó e sua Zona de 

Amortecimento. 

Classes e 

Chave de identificação nas 

imagens  

LANDSAT utilizadas 

Descrição  In situ 

http://www.usgs.gov/)
http://www.icmbio.gov.br/)
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Fonte: Elaborado pelo o autor (2021) 

 

Para mensurar a confiabilidade do mapeamento de uso e cobertura da terra, 

utilizou-se uma matriz de confusão com pontos de controle, a fim de realizar o cálculo do 

índice de exatidão global e do coeficiente de concordância Kappa (CONGALTON, 1991; 

FOODY, 2002; PONZONI; SHIMABUKURO e KUPLICH, 2012). 

Corpos hídricos 

 

Corresponde a todo ou quaisquer corpos 

d´água, tais como rios, açudes ou lagoas. 

 

 

 

Solo exposto 

 

Se enquadra às áreas onde toda a cobertura 

vegetal foi removida e não conseguiu evoluir 

enquanto fase inicial de sucessão ecológica; 

enquadra, também, as rochas expostas. 

 

 

 

Vegetação rala 

 

 

Áreas de cobertura vegetal ocupadas por 

herbáceas em período chuvoso, com raros e 

espaçados arbustos. 

 

Vegetação Aberta 

 

 

Compõe esta classe as áreas que apresentam 

incidência direta de raios solares no solo com 

predominância de espécies pioneiras da 

Caatinga, tais como: Mimosa tenuiflora 

(Willd.) Poiret.; Aspirdosperma pyrifolium 

Mart.; Cnidoscolus quercifolius Pohl 

 
 

Vegetação densa/ripária 

 

Representam as áreas em que não houve 

modificação antrópica significativa, 

permanecendo a vegetação primitiva do local, 

geralmente de porte acima de 5 metros de 

altura (SILVA; CRUZ, 2018), como é o caso 

da Myracrodruon urundeuva Allemão; 

Anadenanthera colubrina (Vell.) Brenan var 

Amburana cearenses (Fr. All.) A.C. Smith e 

Pseudobombax marginatum (A. St.-Hil.) A. 

Robyns.  
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Para tanto, foram obtidos pontos de controle através de visitas em campo, 

gerando assim, os erros de omissão e comissão referentes às classes mapeadas. No 

entanto, vale salientar que este método será empregado apenas na imagem mais atual 

utilizada nesta pesquisa (21/08/2019), uma vez que nas imagens temporais poderiam dar 

um falso resultado pela supressão nos dados de campo e dos anos analisados. 

Dando continuidade, procedeu-se com a aplicação de testes estatísticos de 

significância Análise de Variância - ANOVA, a fim de fornecer uma resposta se houve 

mudança significativa das classes entre os anos analisados (TUKEY, 1953; GOTELLI; 

ELLISON, 2011). Neste caso, as etapas das análises estatística e elaboração dos gráficos 

foi realizada com o auxílio do software Past 4.0.3 (HAMMER; HARPER; RYAN, 2001). 

PROCESSO HISTÓRICO DE COBERTURA DA TERRA NA ÁREA DE ESTUDO 

A partir do mapeamento multitemporal gerado na área de estudo para os anos de 

1988, 1998, 2008 e 2019, foram identificadas 5 tipologias de cobertura da terra para os 

todos os anos trabalhados, são elas: corpos hídricos, solo exposto, vegetação rala, 

vegetação aberta e vegetação densa/ripária (Figura 15). 
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Figura 15 - Mapas multitemporais da cobertura da terra na ESEC-Seridó e zona de 

amortecimento. Onde: A – 1988, B – 1998, C – 2008 e D – 2019 

 

Fonte: elaborado pelo o autor (2021). 

 

As classes foram trabalhadas em valores de hectare e porcentagem no qual verificou-se 

a dominância da vegetação aberta no ano de 1988, com 43,06%. Este mesmo valor se manteve 

estável por duas décadas (1998 e 2008), com 43,36% e 43,21%, respectivamente. No entanto, 

para o ano de 2019, essa classe obteve apenas 26,22%, tendo como a vegetação rala como 

dominante (29,15%) (Tabela 2). 

Tabela 2 - Valores em hectare das classes de uso e cobertura na área de estudo 

Classes (ha) 1988  (%) 1998   (%) 2008   (%) 2019   (%) 

Corpos 

hídricos 
1.564,03 3,05 1.005,49 1,96 1.469,77 2,86 2.035,98 3,97 

Solo exposto 2.353,21 4,58 3.708,07 7,22 4.167,08 8,12 6.805,85 13,26 
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Fonte: elaborado pelo o autor (2021). 

Para a classe de vegetação rala, foi identificado a tendência de estabilidade nessa 

tipologia vegetal, com valores de 29% para os anos de 1988, 2008 e 2019, variando apenas no 

ano de 1998, com 27%. Muito embora, esse tipo de cobertura vegetal apresente uma maior 

influência da precipitação devido a sazonalidade da vegetação caducifólia da Caatinga e sua 

dinâmica natural de acordo com a estação do ano (OLIVEIRA; PRATA; PINTO, 2018; BRITO; 

SANTOS; MORAIS, 2020).  

Foi constatado um crescimento gradual de áreas de solo exposto, com valores de 4,58%, 

7,22%, 8,12, e 13,26%, respectivamente para os anos de 1988, 1998, 2008 e 2019. Nesse 

sentido, a área de estudo apresenta um aumento de aproximadamente 9% de solo exposto entre 

os anos de 1988 e 2019, mostrando a necessidade de uma implementação de políticas públicas 

voltada ao planejamento e ordenamento territorial. 

Para tanto, houve um aumento de 7,44% na classe de vegetação densa e áreas com 

vegetação ripária. O mesmo valor (7%) foi obtido por Silva et al. (2015) em relação ao aumento 

do número de fragmentos florestais ao longo do período entre 1975 e 2007 na sub-bacia 

hidrográfica do rio Alegre, em Alegre-ES. Esse aumento está associado, possivelmente, a 

restrição imposta pela legislação ambiental que rege a funcionalidade da ESEC-Seridó como 

uma área de efetiva proteção de modo integral dos recursos naturais e conservação da 

biodiversidade, assegurando a proteção de partes dos ecossistemas da fauna e flora. 

Todavia, o que foi encontrado com maior frequência na literatura entre uma análise 

temporal de cerca de 30 anos é que a classe de vegetação densa tende a ter uma perda gradativa 

entre os anos analisados, como ficou percebido nos trabalhos de Beuchlea et al. (2015); 

Carranzae et al. (2015); Sousa, Valladares; Espindola (2016); Silva; Macêdo; Silva (2019); e 

Souza et al. (2020). 

Levando em consideração apenas as classes de cobertura vegetal do tipo vegetação rala, 

aberta e densa/ripária entre os anos de 1988 e 2019, que não há evidências de associações entre 

as classes trabalhadas (F=0,22 p<0,66) (Tabela 3). Nesse sentido, mesmo havendo uma certa 

Veg. Rala 15.168,55 292,55 14.142,95 27,56 15e.280,76 29,77 14.962,44 29,15 

Veg. Aberta 22.101,59 43,06 22.253,21 43,36 22.175,78 43,21 13.456,21 26,22 

Veg. 

Densa/Ripária 
10.136,73 19,75 10.214,34 19,90 8.231,50 16,04 14.063,57 27,40 

Total 51.324,11 100 51.324,06 100 51.324,89 100 51.324,05 100 
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estabilidade das classes de cobertura vegetal na variação entre os anos analisados, esse 

equilíbrio não traz nenhuma associação entre as feições na paisagem analisada.  

Tabela 3 - Análise de Variância da área das classes de cobertura vegetal entre os anos de 1988 

e 2019 

ANOVA 

Graus de 

liberdade 

(gl) 

Soma dos 

quadrados 

(SQ) 

Quadrado 

Médio 

(QM) 

Razão-F 
Valor de 

P 

Entre 

grupos 
15,32 1 15,32 0,2203 0,6633 

Dentro 

de 

grupos 

278,31 4 69,57   

Total 293,64 5       

 Fonte: elaborado pelo o autor (2021). 

No tocante à validação do mapeamento, foi gerada a matriz de confusão avaliada através 

do índice Kappa (Tabela 4) para o mapeamento de cobertura da terra do ano de 2019 por ser o 

mais próximo do atual. Para tanto, o índice Kappa obtido demonstrou um nível de 

confiabilidade no mapeamento de 67% (0,67). Seguindo a tabela de classificação, o 

mapeamento se enquadrou no grau de concordância muito bom (0,60% – 0,80%) de acordo 

com Landis e Koch (1977).  

Tabela 4 - Matriz de confusão gerada a partir dos pontos coletados em campo e das classes 

geradas do mapeamento do ano de 2019 

CLASSES Solo exposto Rala Aberta Densa TOTAL 

Solo exposto/Rocha 47 13 0 0 60 

Rala 5 28 1 0 34 

Aberta 1 8 17 2 28 

Densa 2 1 5 29 37 

TOTAL 55 50 23 31 159 

Fonte: elaborado pelo o autor (2021). 

 

A classe de cobertura vegetal que apresentou maior precisão foi a de vegetação rala, 

com cerca de 82% de precisão, sendo validados 28 pontos como verídicos dos 34 coletados em 

campo. Já as classes de Solo exposto e Caatinga densa apresentaram uma precisão de 78%, no 

qual cerca de 21% foi subestimado. No entanto, essas classes foram as que obtiveram os 
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maiores valores de pontos coletados em campo, dos quais 60 pontos de solo exposto, 47 foram 

validados; dos 37 pontos de Caatinga densa, 29 foram condizentes com o mapeamento e o que 

foi verificado em campo (Figura 16). 

Figura 16 - Precisão e variação dos pontos coletados em campo em relação as classes 

do mapeamento 

 

Fonte: elaborado pelo o autor (2021). 

 

A classe de Caatinga aberta é a menos representativa dentre as demais, com apenas 

60,7% de precisão do mapeamento, com quase 40% dos pontos coletados sendo subestimados. 

No entanto, percebe-se que essa também foi a que apresentou o menor valor de pontos 

coletados, sendo validos 28 dos 45 pontos coletados.  

Esses dados quantitativos proporcionam fazer um diagnóstico a respeito da variação nos 

valores de hectare ao longo dos anos, mostrando quais as classes houve maior alteração e quais 

se mantiveram com tendência de estabilidade. Porém, não apresenta como se deu o processo de 

variação entre as classes de cobertura da terra. Nesse sentido, as métricas de paisagem visam a 

variação das feições da paisagem a partir das análises das formas, estruturas e feições da 

paisagem (FORMAN; GODRON, 1986; WITH; GARDNER; TURNER, 1997), como verá a 

seguir. 

MÉTRICAS DE PAISAGEM 

Para se analisar a paisagem a partir das classes mapeadas, inicialmente aplicou-se 

a métrica Nump (Número de manchas da classe) (Tabela 5). Essa métrica visa estabelecer 

o número de manchas encontradas para cada tipo de classe de cobertura da terra, sendo 

base para o diagnóstico do grau de fragmentação na paisagem (MCGARIGAL; MARKS, 

1995). 
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Tabela 5 - Número de manchas por classes de cobertura da terra 

Classes 1988  (%) 1998  (%) 2008  (%) 2019 (%) 

Corpos hídricos 1.108,00 2,86 616 1,27 348 1,21 1.068,00 2,51 

Solo exposto 7.421,00 19,15 5.486 11,33 6.305 21,94 9.356,00 22,01 

Veg. Rala 11.852,00 30,59 14.066 29,05 10.230 35,59 12.236,00 28,79 

Veg. Aberta 11.246,00 29,02 17.485 36,12 7.604 26,46 6.854,00 16,13 

Veg. 

Densa/Ripária 7.121,00 18,38 10.761 22,23 4.253 14,80 12.990,00 30,56 

TOTAL 38.748,00 100 48.414,00 100 28.740,00 100 42.504,00 100 

Fonte: Elaborado pelo o autor (2021). 

 

 

Para tanto, levando-se em consideração os valores de vegetação densa/ripária, a 

classe variou de 19% em 1988 para 27% em 2019. Por seguinte, em relação ao número 

de mancha, o aumento foi de 12%. Já para o trabalho desenvolvido por Carranza et al. 

(2015), o número de manchas diminuiu de acordo com as das áreas florestadas, onde em 

1979 a área de estudo apresentava 18% de cobertura vegetal, sendo representada por 5% 

do número de manchas, tendo o ano de 2010 apresentando valores de apenas 1% de 

fragmentos, na qual corresponde a 0,3% das manchas. 

Considerando-se a classe de corpos hídricos, o ano de 1988 obteve o maior valor 

dentre os anos analisados, com cerca de 35,3%. Para tanto, em 2019 chegou bem próximo 

desse valor, com 34%. Já o menor valor encontrado foi em 2008 no qual representa apenas 

11%, com o ano de 1998 apresentando valor de 19,6%. O número de manchas dessa classe 

diz respeito a qualquer corpo d´água possível de ser identificado no mapeamento, sejam 

lagoas naturais temporárias, corpos hídricos, rios e riachos com espelho d´água. 

Em relação à classe de solo exposto, o ano que se destacou dentre os demais foi 

o de 2019, com 32% dos números de mancha. Em seguida, o ano de 1988 apresentou 25% 

do total, seguidos pelo o ano de 2008 e 1998, com 22% e 19%, respectivamente. Nesse 

sentido, pode-se dizer que o ano de 2019 apresenta maior quantidade de manchas com 

ausência de vegetação, fator esse que pode ser explicado pelo o aumento de 5% do valor 

de hectare em relação ao ano anterior analisado (2008). 

A classe de vegetação rala apresentou uma certa estabilidade de número de 

mancha e relação aos anos de 1988 e 2019, com 24,5% e 25%, respectivamente. No 

entanto, o ano de 2008 foi o que apresentou o menor valor (21,1%) e 1998 o maior valor 
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de número de manchas dentre os demais anos, correspondendo a 29%. 

O mesmo ocorreu para a classe de vegetação aberta, com o ano de 1998 

correspondendo a cerca de 40,5% do número de mancha sobre os demais, seguido de 1988 

com 26%. Os anos de 2008 e 2019 apresentaram valores bem inferiores, com 17,6% e 

15,8%, respectivamente. Apesar de haver um equilíbrio nos valores de hectare entre os 

anos de 1988, 1998 e 2008 (cerca de 43%), o que foi constatado pela métrica de paisagem 

é que há uma variação no tocante ao número de mancha, com o ano de 2019 apresentando 

valores menores, tanto em termos de hectare (26,2%) e número de manchas (15,8%). 

Outra variação ocorreu na classe de vegetação densa para todos os anos analisados, 

com o ano de 2008 apresentando o menor valor com 12,1% e o ano de 2019 

correspondendo ao maior valor analisado com 37%, uma variação de 25% entre uma 

década e outra. 

Esta variação está fortemente atrelada com o tipo de cobertura da terra, dentre 

eles as áreas de estabelecimentos agropecuários, com uma diminuição de cerca 5% entre 

2006 e 2017 no município de Serra Negra do Norte-RN (IBGE, 2017). Já para o ano de 

1988, foi contatado um valor de 20%, tendo 1998 condizendo a 30% do total, um aumento 

de 10% entre os anos. Em seguida, o Gráfico 4 faz uma relação entre os números de 

manchas e os valores de hectare de cada classe por ano analisado. 
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Gráfico 4 - Gráfico correspondente aos valores de número de mancha e valores de hectare de 

cada classe de cobertura da terra entre os anos de 1988, 1998, 2008 e 2019 

 

Fonte: elaborado pelo o autor (2021). 

Outra métrica utilizada diz respeito a Média da relação Perímetro e Área – MPAR, 

no qual calcula a relação entre o perímetro de cada classe pela sua área total, dividindo 

pelo o número de manchas (Nump) de cada classe. Em termos práticos, com essa métrica 

é possível entender as manchas de cada classe fazendo a relação com a sua área (valor 

total) e o perímetro a (borda das manchas), podendo, por exemplo, estimar se uma área 

apresenta maior ou menor efeito de borda. 

 Por fim, fazendo uma relação dos valores com MPAR, aplicou-se também a 

Média do Perímetro das Manchas (MPE) para cada tipo de classe (Gráfico 5). Essa métrica 
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faz uma divisão do valor do perímetro da classe pelo o número total de manchas 

(McGARIGAL; MARKS, 1995). 

Gráfico 5 - Gráfico correspondente as métricas MPAR e MPE e aos valores de hectare de 

cada classe de cobertura da terra entre os anos de 1988, 1998, 2008 e 2019 

 

Fonte: elaborado pelo o autor (2021). 

 

Para a classe de corpos hídricos houve uma predominância entre os anos de 1998, 

2008 e 2019 nos valores do perímetro da classe em relação a sua área e perímetro, ou seja, 

os valores da borda foram superiores à média entre os valores da divisão área/perímetro. 

Isso explica o número de manchas encontradas nessa classe, com a média de 785 manchas 

e o valor médio da área total de 1.518 ha entre todos os anos analisados. Somente o ano de 

1988 apresentou valor de MPAR maior do que MPE, mesmo assim, os valores foram 
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próximos, com 19% de MPAR e 17,7% de MPE. 

Já para a classe de solo exposto, houve uma predominância nos valores das 

métricas MPAR entre todos os anos analisados, com valores de 20,9%, 20,6%, 20,1%, e 

20,5; tendo a métrica MPE correspondendo a 10,9%, 14,7%, 11,5% e 14,7%, 

respectivamente para os anos de 1988, 1998, 2008 e 2019, mostrando que as áreas 

desprovidas de vegetação apresentam maiores valores de áreas do que sua borda. 

A vegetação rala apresentou valores de MPE superior a MPAR apenas no ano de 

1988, correspondendo a 21,7% das classes, com MPAR representando 20,3%. Para os 

anos posteriores, o MPAR apresentou valores de 20,8%, 20,2% e 20,4% entre as demais 

classes, com o MPE obtendo os valores de 19,8%, 18,8% e 18,3% entre os anos de 1988, 

1998, 2008 e 2019. 

A classe de vegetação aberta apresentou valores predominantes entre todos os 

anos da métrica MPE, com valores variando de 22,7% no ano de 1998, há 26,3% no ano 

de 1988. Os anos de 2008 e 2019 mantiveram estáveis, com ambos apresentando 25% de 

vegetação aberta dentre as demais classes. Já na métrica MPAR, a classe de caatinga 

aberta apresentou uma estabilidade entre os anos de 1988, 1998 e 2008, correspondendo 

a cerca de 20%, tendo o ano de 2019 uma pequena variação, correndo a 18,8% entre as 

demais classes (Tabela 6). 

Tabela 6 - Métrica MPAR por classes de cobertura da terra 

Classes (MPAR) 1988 (%) 1998 (%) 2008 (%) 2019 (%) 

Corpos hídricos 1.202,5 19,0 1.073,4 17,6 1.246,9 20,4 1.156,1 19,4 

Solo exposto 1.324,6 20,9 1.255,2 20,6 1.228,5 20,1 1.221,5 20,5 

Veg. Rala 1.288,7 20,3 1.269,0 20,8 1.237,1 20,2 1.211,7 20,4 

Veg. Aberta 1.285,1 20,3 1.264,6 20,7 1.221,2 20,0 11.20,9 18,8 

Veg. Densa/Ripária 1.244,5 19,6 1.235,0 20,3 1.184,6 19,4 1.241,5 20,9 

TOTAL 6.345,39 100 6.097,14 100 6.118,28 100 5.951,63 100 
 

Fonte: elaborado pelo o autor (2021). 
 

 

Nesse sentido, a partir dos resultados aferidos com a correlação entre as métricas 

MPAR e MPE, pode-se afirmar que a classe de Caatinga aberta apresenta uma forte 

tendência a instabilidade e desequilíbrio ecológico. Portanto, uma vez que os 

remanescentes florestais apresentam uma maior área de borda, podendo acarretar forte 

entrança de energia solar no fragmento, limitam-se as espécies mais generalista 

(OLIFIERS; CERQUEIRA, 2006; MCGARIAL, 2012). 



64 

 

 

Para a classe de vegetação densa/ripária, os valores de MPAR foram 19,6% no 

ano de 1988, 20,3% para o ano de 1998, 19,4% em 2008 e em 2019 obteve o valor de 

20,9% em relação as demais classes. Já para a métrica MPE, o ano de maior destaque foi 

1988, com 23,2%, tendo o menor valor representando pelo o ano de 2019, com 18,8%. Os 

anos de 1998 e 2008 alcançaram 18,7% e 21,2%, respectivamente entre as demais classes 

de coberta da terra (Tabela 7). 

Tabela 7 - Métrica MPE por classes de cobertura da terra 

Classes (MPE) 1988 (%) 1998 (%) 2008 (%) 2019 (%) 

Corpos hídricos 352,93 17,7 486,6 24,1 613,5 23,3 502,7 22,9 

Solo exposto 217,40 10,9 295,9 14,7 302,2 11,5 322,4 14,7 

Veg. Rala 432,36 21,7 398,5 19,8 494,5 18,8 402,3 18,3 

Veg. Aberta 523,84 26,3 458,3 22,7 666,5 25,3 556,4 25,3 

Veg. Densa/Ripária 462,19 23,2 377,4 18,7 559,3 21,2 412,9 18,8 

TOTAL 1.988,71 100 2.016,70 100 2.636,03 100 2.196,71 100 

Fonte: elaborado pelo o autor (2021). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS DO CAPÍTULO 

A partir dos resultados aferidos sobre a dinâmica multitemporal, os procedimentos 

metodológicos apresentam favorável quanto ao processamento e obtenção dos produtos 

cartográficos. A espacialização dos padrões das feições de cobertura da terra foi 

condizente ao que é encontrado nas bibliografias especializadas para os ambientes do 

semiárido brasileiro: predominância de fisionomias de sucessão ecológica por devastação 

humana, além da retirada da vegetação para combustão e transformação das áreas em 

pastoreio. 

Com relação às métricas de paisagem, atesta-se a aplicabilidade para os estudos e 

entendimento das feições das classes de cobertura vegetal, sendo possível aferir a 

dinâmica evolutiva na variação do nível de degradação sobre os remanescentes florestais 

através do processo de fragmentação e aumento do perímetro das áreas, acarretando no 

maior efeito de borda. 

Um fato a ser observado diz respeito ao aumento constante das áreas de solo 

exposto em todos os anos analisados. Logo, é possível que haja uma ligação direta com o 

aumento das atividades agropecuárias e por possíveis áreas em processo de desertificação. 

Foi possível constatar um aumento de solo exposto entre o primeiro ano analisado (1988) 

com o último (2019), corroborando com a ideia do aumento das áreas em desertificação, 
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já que não está havendo supressão de vegetação densa, como foi percebido pelo aumento 

dos valores na classe de vegetação densa, e sim transformação das áreas de vegetação 

degradada em solo exposto. 



66 

 

 

CAPÍTULO 04 

 

ANÁLISE DOS FRAGMENTOS FLORESTAIS DE CAATINGA A PARTIR DA 

ECOLOGIA DE PAISAGEM 

INTRODUÇÃO 

A Ecologia de Paisagem surgiu a partir da necessidade de analisar as questões 

ambientais de forma integrada entre várias ciências, tornando-a necessária uma dualidade que 

integra aspectos físicos e ecológicos de forma sistêmica (FORMAM; GODRON, 1986; 

METZGER, 2001; PIROVANI et al., 2012). Nesse sentido, os esforços nessa temática foram 

intensificados somente no XXI a partir da quantificação da paisagem, buscando a compreensão 

das atividades humana sobre os ecossistemas (SIQUEIRA; CASTRO; FARIA, 2013). 

Essa quantificação foi possível somente com o advento das métricas de paisagem, onde 

tornou possível analisar os processos de fragmentação e seus efeitos no ambiente (WITH; 

GARDNER; TURNER, 1997; STEVENS, 2014). Nesse sentido, foram possíveis ter uma 

estimativa das áreas que sofrem com o processo de fragmentação e efeito de borda, podendo 

estimar o nível de degradação do fragmento florestal (PIRES; FERNANDEZ; BARROS, 2006; 

McGARIAL, 2012). 

A utilização das métricas de paisagem para a identificação do nível de degradação dos 

remanescentes florestais de Caatinga no semiárido brasileiro torna-se relevante por ser uma 

área de intensa pressão antrópica sobre os ecossistemas naturais, com registros da Caatinga 

sendo devastada desde o século XVII para ceder lugar a atividades agropecuárias (ALVES; 

ARAÚJO; NASCIMENTO, 2008; SILVA; BARBOSA, 2017). 

Estas métricas podem ser observadas por meio de indicadores como tamanho, forma e 

conectividade entre manchas florestais, sendo possível evidenciar tanto a quantidade de área 

desflorestada como também a estrutura do ambiente, uma vez que o grau de fragmentação da 

paisagem é um dos parâmetros para estimar o controle e qualidade do ambiente (IRGANG et 

al., 2007).  

Esses indicadores são considerados como base para análises que visam quantificar a 

estrutura da paisagem e fornecerem suporte científico para o entendimento da paisagem na 

perspectiva do holismo e do reducionismo, considerando principalmente o tamanho do 

fragmento, a área central, número de manchas, a média do perímetro e área, o total e densidade 

de borda e o grau de seu isolamento (SILVA; SOUZA, 2014). 
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Buscando compreender a espacialização dos remanescentes florestais, o presente 

capítulo traz como objetivo identificar os fragmentos florestais de caatinga na zona de 

amortecimento da ESEC-Seridó e seu nível de conservação e degradação a partir da utilização 

de diferente métricas de paisagem.  

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

A identificação dos fragmentos foi realizada a partir das imagens do CBERS 4A (data: 

08/10/2020; orbita: 149; ponto: 107), com o sensor com Câmera Multiespectral e Pancromática 

de Ampla Varredura – WPM (resolução espacial de 2 metros). 

Foi realizado o georreferenciamento das imagens para corrigir distorções de projeções 

entre a composição das bandas espectrais B1 (Blue), B2 (Green), B3 (Red) e P (PAN). No pré-

processamento das imagens aplicou-se a calibração radiométrica e correção atmosférica pelo 

método Dark-Object Subtraction 1 – DOS1 (CHAVEZ-JR, 1988), através do plugin Semi-

Automatic Correction do software QGIS versão 2.14.1 (QGIS Development Team, 2020). Após 

este processo, foi realizado um recorte espacial para a área de estudo, levando em consideração 

a sua zona de amortecimento delimitada previamente no objetivo 01 dessa pesquisa. 

As referidas imagens passaram por uma segmentação para a obtenção dos fragmentos 

empregando a classificação orientada ao objeto (GEOBIA) de acordo com Desclée et al. (2006). 

Foram considerados fragmentos florestais as áreas que apresentam valores acima de 1 hectare, 

excluindo os demais por acreditar que essas áreas não comportam ambientes estáveis no que 

diz respeito às relações ecológicas (ROCHA et al., 2006). O GEOBIA é uma ferramenta de 

classificação orientada a objeto que cada vez mais é utilizado para estudos que necessitam 

conceituar e formalizar conhecimento sobre a classificação de cobertura da terra, com um 

grande potencial para melhorar a precisão quando comparada ao método tradicional pixel a 

pixel (PLATT; RAPOSA, 2008; BLASCHKE et al., 2014). 

 Foram utilizadas as métricas de Ecologia de Paisagens em cada fragmento previamente 

identificados (RISSER et al., 1984; FORMAN; GODRON, 1986). Este método permite realizar 

uma caraterização dos arranjos espaciais da paisagem como também temporais, agindo como 

uma ferramenta indispensável na identificação de padrões e mudanças na paisagem (TURNER, 

1989; METZGER, 2001).  

Em seguida aplicou-se em cada fragmento as métricas de tamanho (CA-Class Area e 

NumP-Number of Patches); forma (MPAR-Mean Perimeter-Area Ratio e MSI-Mean Shape 
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Index) e borda (TE-Total Edge; ED-Edge Density) a partir da proposta metodológica de 

McGarigal e Marks (1995), descritas no Quadro 4. 

Quadro 4 - Definição das métricas de Paisagem empregadas nesta pesquisa 

  
M

ét
ri

ca
s 

d
e 

á
re

a
 

   

Class Area (CA) Área total da classe, representa a soma de todas as manchas 

de determinada classe de uso do solo 

Number of Patches 

(NumP) 

Número total de manchas, expressa o número total de 

manchas por tipo de classe de uso do solo 

M
ét

ri
ca

s 
d

e 
fo

rm
a
 MEAN 

PERIMETER-AREA 

RATIO (MPAR) 

Média da relação perímetro/área, calcula o perímetro (TE) 

de cada fragmento pela sua área total classe dividido pelo 

número de manchas (NumP). 

MEAN SHAPE 

INDEX (MSI) 

Expressa o quanto a mancha é próxima de um círculo, ou 

seja, quanto mais próximo de 1 for o valor, a forma da 

mancha é mais parecida com um círculo. 

M
ét

ri
ca

s 
d

e 

b
o

rd
a
 

Total Edge (TE) 
Comprimento total do perímetro (borda) para cada classe 

de uso do solo 

Edge Density (ED) 

Densidade de borda, expressa a relação entre o perímetro 

(TE) de cada classe pela área total da paisagem (TLA). 

expresso em m/m2. 

Fonte: adaptada de McGarigal e Marks (1995). 

As equações das métricas estão descritas conforme McGarigal e Marks (1995): 

Métricas de áreas: 

Class Area (CA) 

 

 

(1) 

Onde:  

AIJ - área da mancha i na classe j. 

 

Number of Patches (NumP) 

 

 

(2) 

Onde: 

NI – Representa o úmero de manchas por classe 

 

Métricas de forma: 

Mean Perimeter-Area Ratio (MPAR) 
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(3) 

Onde: 

TE – Perímetro dos fragmentos; 

CA – Área dos fragmentos; 

Nump – Número dos fragmentos. 

 

Mean Shape Index (MSI) 

 
 

(4) 

Onde: 

TE – Perímetro dos fragmentos; 

CA – Área dos fragmentos. 

 

Métricas de borda: 

Total Edge (TE) 

 

 

 

(5) 

Onde: 

TE – Área total do Perímetro de cada classe. 

 

Edge Density (ED) 

 

 

(6) 

Onde: 

TE – Área do Perímetro de cada classe; 

TLA – Área total da paisagem. 

 

No que diz respeito ao grau de proximidade, foi adotado o valor de 500 metros como 

parâmetros entre os fragmentos, por entender que valores maiores de distância entre fragmentos 

impossibilita o deslocamento de espécies mais susceptível a matriz na paisagem, formadas por 

áreas que não compõem seu habitat, como ficou evidente no trabalho de Faria e Kaizer (2020).   

Por fim, foi utilizado a estatística descritiva para descrever e resumir de forma clara as 

diferenças entre os fragmentos analisados a partir das métricas (GOTELLI; ELLISON, 2011), 

com o auxílio do software Past 4.0.3 (HAMMER; HARPER; RYAN, 2001). 
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ANÁLISE DAS MÉTRICAS DE PAISAGEM 

Dada a complexidade da aplicação das métricas de paisagem em ambiente semiárido 

de Caatinga degradada, foram identificados 394 fragmentos florestais com valores >1 hectares, 

com os maiores fragmentos localizados em áreas que apresentam altitude mais elevada (Figura 

17). Aqueles fragmentos nos quais apresentaram valores ≤1 hectare não foram considerados no 

mapeamento, uma vez que os mesmos não possuem dimensões suficientes para manter a 

estabilidade das populações genética que sejam ecologicamente viável no ecossistema em 

equilíbrio (ROCHA et al., 2001). 

Figura 17 - Espacialização dos fragmentos florestais na área de estudo 

 
Fonte: elaborado pelo o autor (2021). 

 O conhecimento sobre a atual espacialização desses fragmentos florestais abre 

diversos questionamentos a respeito dos processos em ambiente com vegetação de Caatinga. 

Nesse sentido, trabalhos como o de Olifiers e Cerqueira (2006) tentaram buscar respostas 
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efetivas a respeito do entendimento da sequência de acontecimentos que ocasionaram a 

formação dos fragmentos, sendo elencados como principal causa, o desmatamento e as 

queimadas (GIMENES; DOS ANJOS, 2003; NASCIMENTO; LAURANCE, 2006). 

 A partir da análise dos dados obtidos das métricas de paisagem, observou-se que 

a maior parcela dos remanescentes florestais apresentou tamanho pequeno (entre 2ha e 5ha) 

(26,88%), seguido dos muito pequenos (até 2ha) (25,12%), formados pelos fragmentos com 

valores abaixo de 05 ha nos quais tendem a apresentar maiores características de ambientes 

ecologicamente instáveis (CALEGARI et al., 2010). Resultados parecidos foram encontrados 

na Bacia do Rio Pequeno, no Paraná, onde os fragmentos que apresentaram valores ente 1 e 10 

hectare foram os mais expressivos entre os fragmentos de vegetação arbustiva e plantada (REX 

et al., 2018). 

Outros resultados também semelhantes foram observados por Thiago; Magalhães e 

Santos (2020) em estudo realizado na Bacia Hidrográfica da região Sul no Espírito Santo, a 

partir da identificação dos potenciais fragmentos florestais para delimitação de corredores 

ecológicos, onde foi constatado que a maior parte dos fragmentos mapeados inferiores a 5ha, 

na qual corresponde 72% do número total de fragmentos identificados. 

É importante destacar que os remanescentes florestais pequenos reduzem a riqueza e 

dificultam a sobrevivência das populações, além da menor variedade de habitats, acarretando 

no desaparecimento de espécies (LAURANCE, 1997; JUVANHOL et al., 2011). Entretanto, 

num contexto de paisagem esses fragmentos podem ser muito importantes, funcionando como 

stepping stones ou ajudando a compor corredores ecológicos (FORMAN, 1995; ARRUDA; 

SÁ, 2003). 

Outro impacto ecológico ocasionado pela fragmentação de uma paisagem é o 

desequilíbrio no microclima nos remanescentes florestais, aumentando a temperatura nas 

bordas por estarem mais expostas a entrada de luz no sistema no qual interfere no 

desenvolvimento natural da sucessão ecológica (GARCIA, 2011). 

Em contrapartida, os remanescentes classificados como excelentes (>50 ha) 

representam 24,24% dos fragmentos identificados, estando em sua grande parte localizados no 

maciço residual Serra do Arapuá, sendo áreas de suma importância para a manutenção da 

biodiversidade nos quais apresentam funções ecológica como área-fonte de dispersores, 

propágulos, polinizadores, dentre outras funções para os demais fragmentos e matriz (JESUS 

et al., 2015; SILVA et al., 2019). Os demais fragmentos estão melhor descritos na Tabela 8. 
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Tabela 8 - Classificação dos fragmentos de Caatinga a partir do seu tamanho 

Adaptado de 

Freitas (2012) 

Classificação 

dos fragmentos 

Número dos 

fragmentos 

Tamanho (ha) Tamanho 

(%) 

Excelente >50 ha 02 321,94 24,24 

Adequado 20 – 50 ha 02 54,83 4,13 

Médio 10 – 20 ha 06 84,07 6,33 

Bom 05 – 10 ha 26 176,69 13,30 

Pequeno 02 – 05 ha 115 357,12 26,88 

Muito pequeno <2 ha 243 333,61 25,12 

Total - 394 1.328,26 ha 100 

Fonte: elaborado pelo o autor (2021). 

O tamanho médio dos fragmentos mapeados encontrados na paisagem é de 3 ha, 

demonstrando um ambiente altamente instável e fragmentado. Como bem destaca Calegari et 

al. (2010) o tamanho médio dos fragmentos se apresenta como um dos indicativos do grau de 

fragmentação da paisagem, ou seja, quanto menor valor médio dos fragmentos, mais instável 

será o ambiente e, consequentemente, menor a capacidade de abrigar diversidade de espécies.    

Apesar da Serra do Arapuá e do maciço dentro da Estação Ecológica (Serra Verde) 

(Figura 18) apresentarem uma tendência de maior riqueza de diversidade pelo o seu tamanho e 

forma identificado pelas métricas de paisagem, esses remanescentes florestais são cortados por 

uma rodovia federal, a BR – 427.  
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Figura 18 - Remanescentes de Caatinga divididos pela BR-427 

 

Fonte: elaborado pelo o autor (2021). 

Outra intensa pressão antrópica que foi constatada em campo foi a prática de 

desmatamento para a produção de lenha para combustão. Além disso, vale ressaltar acerca das 

queimadas que são cada vez mais comuns de ocorrer nesses fragmentos, inclusive dentro da 

Unidade de Conservação (Figura 19). 
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Figura 19 - Perda de áreas de fragmento florestal por queimada 

 

Fonte: elaborado pelo o autor (2021). 

No tocante à aplicação das métricas de paisagem, utilizou-se a métrica de área núcleo 

com 10, 20 e 30 metros para modelagem de diferentes cenários. Nesse sentido, dos 394 

fragmentos identificados, foram identificados 318 que apresentaram área núcleo de 10 metros; 

24 fragmentos apresentaram áreas núcleos de 20 metros; não foram identificados remanescentes 

florestais com área núcleo de 30 metros ou superior (Tabela 9). Esses resultados trazem a 

discussão sobre o efeito de borda nesses ambientes, onde a dinâmica das populações naturais 

muda consideradamente, podendo reduzir a biodiversidade para o predomínio das espécies mais 

generalistas (TURNER; GARDNER, 2015). 

 

Tabela 9 - Perda de áreas de Fragmento florestal por queimada 

Metros Fragmentos Índice de área central TCA CORITY 

10 metros 318 2,82 374683,64 0,096 
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20 metros 24 0,04 5774,33 0,111 

30 metros 0 0 78,49 0,005 

Fonte: Elaborado pelo o autor (2021). 

 

 Em relação à métrica MPAR foi constatado que os fragmentos que apresentaram 

menor relação são, justamente, aqueles de maior área, justamente por não constituir de uma 

forma homogênea na paisagem. Já os de maior correlação são os quais apresentam um padrão 

retangular na paisagem, mas com valores baixos de área (Figura 20). 

Figura 20 - Média da relação perímetro/área na zona de amortecimento da ESEC-

Seridó 

 
Fonte: elaborado pelo o autor (2021). 
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No que diz respeito aos valores obtidos pelo o grau de proximidade, foi constatado que 

os maiores fragmentos tendem a estar mais próximos. Logo, são aqueles que comportam a 

maior riqueza e diversidade de espécies, sendo de maior relevância para implementar 

corredores ecológicos quando se leva em consideração o grau de proximidade e níveis de 

suporte e troca de organismos (HILTY; LIDICKER JÚNIOR; MERENLENDER, 2006) 

(Figura 21).  

Figura 21 - Índice de proximidade dos fragmentos na zona de amortecimento da ESEC-Seridó 

 
Fonte: elaborado pelo o autor (2021). 

Para tanto, foram identificados 42 remanescentes florestais considerados isolados por 

apresentarem valores superiores a 500 metros de grau de isolamento, nos quais são formados 

por fragmentos considerados pequenos com a média de 1.89ha, como ficou evidente na Figura 

22. 



77 

 

 

Figura 22 - Boxplot com os valores em hectare dos fragmentos isolados 

  
Fonte: elaborado pelo o autor (2021). 

 

A partir da utilização dos dados mensurados pelas métricas de paisagem e trabalhados 

através da estatística descritiva, foi identificada uma relação entre os valores transformados em 

porcentagem do grau de proximidade e do MPAR. No entanto, o que foi percebido que não há 

uma relação significativa entre essas métricas, com o valor de R de 46% (Figura 23). 
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Figura 23 - Regressão linear simples entre o grau de proximidade e MPAR 

 
Fonte: elaborado pelo o autor (2021). 

O grau de complexidade (SI) dos fragmentos está diretamente ligado à forma dos 

mesmos na paisagem, com o maior valor indicando uma configuração de um remanescente mais 

circular. Portanto, estes sofrem menos com efeito de borda (MCGARIGAL; MARKS, 1995). 

Já os valores próximos a 0 indicam um alto grau de efeito de borda no ambiente. 

 Dessa forma, foram identificados 19 fragmentos que apresentaram valores de grau de 

complexidade <5, ou seja, que comportam uma alta entrança de energia no sistema a partir do 

efeito de borda. Dito isso, o maior número foi encontrado na classe entre 5 e 10 graus de 

complexidade, com 277. São caracterizados como fragmentos propícios para a ocupação de 

espécies pioneiras e generalistas (menos exigente ao ambiente). Apenas 02 se destacaram com 

valores de 49 e 75 graus de complexidade, com os demais apresentando valores inferiores a 30 

(Figura 24). 
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Figura 24 - Índice de complexidade de forma dos fragmentos na zona de amortecimento da 

ESEC-Seridó 

 
Fonte: elaborado pelo o autor (2021). 

Esses efeitos de borda estão diretamente ligados aos fatores que influenciam na 

complexidade de forma de um fragmento e na dinâmica da paisagem. A alteração do 

microclima na borda do fragmento em relação ao seu interior através da entrada de energia 

proporcionada pelo o efeito borda, proporciona uma seleção de espécies mais generalistas para 

ocupar esse novo habitat nos quais são mais comuns serem encontradas espécies pioneiras e 

exóticas (COLLINGE, 2009). 

Outra métrica de forma que traz a discussão a respeito da complexidade do fragmento 

é o índice de dimensão fractal (PFD), com valores variando entre 01 (simples) e 02 (complexos) 

(MCGARIGAL, 1995). Nesse sentido, foi constato que a área de estudo apresenta valores 



80 

 

 

superiores a 1,5, ou seja, apresentando valores mais próximo ao nível superior de complexidade, 

com a mediana indicando o valor de 1,69 PFD (Figura 25).  

Figura 25 - Valores do índice de dimensão fractal na zona de amortecimento da ESEC-Seridó 

 

Fonte: elaborado pelo o autor (2021). 

Vale ressaltar sobre a importância do índice de complexidade dos fragmentos e da 

dimensão fractal no entendimento dos diversos processos funcionais que ocorrem na paisagem, 

principalmente em relação à criação de micro-habitat que, por sua vez, interfere na seleção e 

densidade de espécie generalista dominante na borda, diminuindo a biodiversidade e alterando 

o fluxo de manutenção e materiais e energia no sistema (FLETCHER JUNIOR et al., 2007). 

Para tanto, a Tabela 10 mostra a diferença entre as métricas de forma em relação aos níveis de 

complexidade dos fragmentos. 
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Tabela 10 - Graus de complexidade dos fragmentos na zona de amortecimento da ESEC-

Seridó 

Níveis de complexidade Número dos 

Fragmentos (SI) 

Número dos fragmentos 

(PFD) 

Muito baixo 13 12 

Baixo 277 41 

Médio 85 155 

Alto 17 147 

Alto muito 02 39 

Total 394 394 
Fonte: elaborado pelo o autor (2021). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS DO CAPÍTULO 

Com relação à espacialização dos remanescentes florestais, a partir das técnicas de 

Processamento Digital das Imagens de satélite utilizadas, foi possível obter com maior precisão 

os dados prioritários para a escolha dos melhores fragmentos florestais na perspectiva mais 

conservacionista, no qual poderá obter níveis mais considerados de conectividade. 

Embora apresente um nível de eficiência satisfatório para a aplicação da Ecologia de 

Paisagem em vegetação de Caatinga degradada. Neste estudo, as métricas de paisagem 

apresentaram uma fragilidade no que diz respeito as interferências da sazonalidade da vegetação 

nas estimativas de quantidade de fragmentos e suas áreas núcleos, podendo aferir resultados 

que não condiz com a realidade. 

Apesar de apresentar eficiência e sejam amplamente aplicados em estudos e 

mapeamentos da vegetação, a classificação orientada ao objeto se mostrou eficaz para a 

aplicação das métricas de paisagem em vegetação de Caatinga antropizadas, com imagem de 

satélite de alta resolução, mas que gera bastante ruídos e deformações nos remanescentes 

florestais, podendo interferir nos resultados.  

Por fim, a integralização das diferentes métricas de paisagem podem aferir resultados 

bastante satisfatórios para dar suporte ao tomador de decisão no planejamento territorial, 

oferecendo resultados para a implementação do zoneamento ambiental, sejam voltadas para a 

conservação, sejam para a recuperação. 
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CAPÍTULO 05 

 

SERVIÇOS ECOSSISTÊMICOS DE REGULAÇÃO DA EROSÃO E QUALIDADE 

DO AR NA ESEC-SERIDÓ E SUA ZONA DE AMORTECIMENTO 

INTRODUÇÃO 

Os serviços ecossistêmicos surgem numa perspectiva de integração entre o 

ecossistema e o ser humano em uma perspectiva socioeconômica no qual se faz necessário a 

interdisciplinaridade. Para tanto, foi a partir da década de 1970 que a teoria dos serviços 

ecossistêmicos foi discutida pela comunidade científica inicialmente com o nome “Serviços 

Naturais”, levando em consideração as questões sobre conservação da biodiversidade e o valor 

econômico dos serviços (WESTMAN, 1977). 

Foi só a partir da década de 1980 que o termo “serviços ecossistêmicos” foi utilizado 

na comunidade científica, buscando compreender os benefícios prestados aos seres humanas 

que derivam dos ecossistemas naturais a partir das características, processos ou funções 

ecológicas que contribuem, de forma direta ou indireta, para o bem-estar humano.  (EHRLICH; 

MOONEY, 1983; COSTANZA et al., 1997; COSTANZA et al., 2017). 

O conceito de serviços ecossistêmicos é fundamental para compreender a forma que o 

ser humano interage com o meio natural e tem sua origem nas ciências econômica e ecológica 

(THORSEN et al., 2014; GJORUP et al., 2016). A partir do século XXI, os esforços na 

discussão foram voltados para análise e compreensão das mudanças ambientais e as tendências 

futuras (DE GROOT et al., 2002; DAILY et al., 2009). 

As crises ambientais e econômicas perpassam a interdisciplinaridade na discussão dos 

problemas relacionados à degradação ambiental e à depleção de recursos naturais no qual afeta 

diretamente à prestação de serviços ecossistêmicos para a sociedade, com as paisagens 

apresentando diferentes níveis de capacidades para fornecer bens e serviços (BURKHARD et 

al., 2009; DAILY et al., 2009). 

Nesse sentido, o entendimento da distribuição espacial das áreas de maior relevância 

de prestação de serviços ecossistêmicos de controle de erosão do solo e da capacidade de 

sequestro de carbono fornecem estruturas necessárias para novas abordagens metodológicas de 
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gestão territorial (BURKHARD et al., 2009).  Buscando a espacialização dos serviços de 

regulação do gás carbono e controle de erosão e retenção de sedimentos, o presente capítulo 

traz como objetivo analisar os serviços ecossistêmicos de regulação da erosão e qualidade do 

ar na ESEC-Seridó e sua zona de amortecimento. 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Para dar subsídio à temática proposta neste capítulo, foi empregado o procedimento 

de análise de perda laminar de solo em ambiente SIG (Sistema de Informação Geográfica), por 

meio da utilização da USLE, dada pela equação desenvolvida por Wischmeier e Smith (1978):  

 

(7) 

Nessa perspectiva, A representa a perda de solo por unidade de área ao longo do (t.ano-

1); R é o Fator de Erosividade causado pela a chuva (MJ.mm.ha-1.hr-1.ano-1); K é o fator de 

erobidilidade do solo (t.h.ha.MJ-1.mm-1); LS o fator topográfico; C cobertura e manejo do solo; 

e P práticas conservacionistas. 

O fator R foi obtido através dos dados pluviométrico das estações meteorológicas do 

INMET – Instituto Nacional de Meteorologia, localizada no entorno do município de Serra 

Negra do Norte/RN, na Estação Seridó (Caicó), disponíveis em: http://www.inmet.gov.br; e na 

plataforma de monitoramento pluviométrico da AESA (http://www.aesa.pb.gov.br/aesa-

website/meteorologia-chuvas/) dos municípios de São Bento, Patos e Paulista, Paraíba. Foram 

obtidos dados históricos de precipitação entre os anos de 2002 a 2019, contabilizando uma série 

histórica de 17 anos. Em seguida, aplicou a equação proposta por Bertoni e Lombardi Neto 

(1990): 

 

(8) 

 

Onde, R é a Erosividade da chuva (MJ.mm.ha-1.ano-1); Pm representa a precipitação 

média mensal (mm); e Pa é a Precipitação total anual (mm). No tocante ao fator K, foram 

obtidos os dados de areia fina, silte, argila e carbono orgânico do solo através do banco de dados 

de Solos da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – Embrapa através da plataforma 

Digital Soil Map of the World (FAOA, 2019) e do Mapa Digital Mundial de Solos (MDMS). 

Para a análise dos dados, seguiu-se o procedimento descrito por Williams (1975) através da 

seguinte equação:        
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(9) 

Sendo assim, fareiag é a fração de areia grossa; far-sif é a fração de argila e silte; Corg 

representa a fração de carbono orgânico; e fareiaf é a fração de areia fina contida na amostra de 

solo. Os fatores são adimensionais e cada fator dessa equação é calculado separadamente 

através de equações específicas que podem ser obtidas em Williams (1975). Após a obtenção 

dos valores de K através da equação descrita anteriormente, cada fragmento de solo identificado 

na área de estudo (Tabela 11) recebeu seus devidos valores do fator K no ambiente SIG. 

Tabela 11 - Valores granulométricos do solo na ESEC-Seridó e seu entorno 

Granulometria 
Areia Fina 

(%) 
Silti (%) Argila (%) 

Carb. Org. 

(%) 

Valor K 

(%) 

Luvissolo Crômico 50 33,07 22,05 8,02 0,396488 

Neossolo Regolítico 31,66 22,51 19,56 42,93 0,372255 

Planossolo Háplico 33,33 40,24 18,66 13,06 0,374105 

Planossolo Nátrico 55,17 30,13 14,28 0,8 0,360047 

Fonte: EMBRAPA (2019); MDMS (2019). 

Para os valores do fator C, adotou-se valores recomendados para áreas de Caatinga no 

semiárido nordestino utilizados por Farinasso et al. (2006), descritos na Tabela 12. Houve uma 

adaptação na classe de Caatinga aberta, onde foi empregado o valor da classe “Transição”, pois 

foi considerado neste trabalho que essa classe está na transição entre as classes de Solo exposto 

e vegetação densa. 

Tabela 12 - Valores do Fator C 

Uso e ocupação do solo Fator C 

Água 0,000 

Solo exposto 1,000 

Agricultura irrigada 0,018 

Caatinga aberta 0,087 

Caatinga densa 0,013 

Fonte: Farinasso et al. (2006). 
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O mapeamento de uso e ocupação da terra da zona de amortecimento foi realizado 

através da classificação supervisionada orientado ao objeto, utilizando imagem do Satélite 

Sentinel 2-B (Sensor: MSI; data do imageamento: 21/08/2019), com resolução espacial de 10m, 

obtida gratuitamente através da plataforma europeia Earth Explorer da USGS 

(https://earthexplorer.usgs.gov).  

No pré-processamento das imagens foi realizado a calibração radiométrica e correção 

atmosférica utilizando-se a correção por Dark-Object Subtraction – DOS (CHAVEZ-JR, 1988). 

Segundo a Agência Espacial Europeia (ESA, 2017), as imagens do satélite Sentinel-2 já são 

fornecidas na reflectância Topo de Atmosfera (Top-Of-Atmosphere - TOA). Foi realizado uma 

composição de falsa cor através das bandas 02, 03 e 04, respectivamente nos canais azul, verde 

e vermelho, em seguida aplicou-se a ferramenta “Image classification” para gerar o raster 

classificado nos seus devidos usos do solo. 

 

Foram obtidas 05 classes de cobertura vegetal para o fator C, são elas: Água, Solo 

exposto, Agricultura irrigada, Caatinga aberta e Caatinga densa. As classes foram geradas 

seguindo os parâmetros de descrição de acordo com o Quadro 5, onde mostra a caracterização 

no mapeamento. 

Quadro 5 - Descrição das classes geradas no mapeamento com suas descrições 

Chave de identificação em SIG 
Descrição das classes gerada no 

mapeamento 
No campo 

Corpos hídricos 

 

Corresponde a todo ou quaisquer corpos 

d´água, tais como rios, açudes ou lagoas. 

 

 

 

Mata Ciliar 

 

Comportam as áreas que ficam às 

margens dos corpos hídricos, tais como 

rios, açudes, represas, dentre outros. 
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Fonte: elaborado pelo o autor (2021). 

 

O fator LS foi obtido através da imagem do Sensor PALSAR do satélite ALOS, de 

resolução espacial de 12,5 metros, disponível gratuitamente através da plataforma da Alaska 

Data Search: https://search.asf.alaska.edu/; e da equação proposta por Moore e Bruch (1986).           

 

(10) 

 

Onde, F é o fluxo acumulado por cada uma das células; Δ representa o tamanho de 

cada célula da imagem em métricas; e Ɵ é o ângulo de declividade. 

Para o fator P foi adotado o valor de 1 para toda área de estudo, procedimento esse 

também adotado por Farinasso et al. (2006); Irven; Topaloglu; Uygur (2007) e Silva; 

Montenegro; Santos (2012). Para tanto, as principais etapas mencionadas anteriormente podem 

ser visualizadas através de um fluxograma (Figura 26).  

Solo exposto 

 

Se enquadram as áreas susceptíveis a 

desertificação, onde toda a cobertura 

vegetal foi removida e não conseguiu 

evoluir enquanto fase inicial de sucessão 

ecológica; enquadra, também, as rochas 

expostas. 

 

 
 

Vegetação Aberta 

 

 

Compõe essa classe as áreas que 

apresentam incidência direta de raios 

solares no solo com predominância de 

espécies pioneiras da Caatinga, tais como: 

Mimosa tenuiflora (Willd.) Poiret.; 

Aspirdosperma pyrifolium Mart.; 

Cnidoscolus quercifolius Pohl 

 

 

Vegetação densa/ripária 

 

Representam as áreas em que não houve 

modificação antrópica significativa, 

permanecendo a vegetação nativa do 

local, geralmente de porte acima de 5 

metros de altura (SILVA; CRUZ, 2018), 

como é o caso da Myracrodruon 

urundeuva Allemão; Amburana 

cearenses (Fr. All.) A.C. Smith e 

Pseudobombax marginatum (A. St.-Hil.) 

A. Robyns. 
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Figura 26: Principais etapas da elaboração da USLE. 

 
Fonte: elaborado pelo o autor (2021). 

 

No tocante ao mapeamento dos Serviços Ecossistêmicos de regulação e controle de 

erosão do solo, foi utilizado a proposta Costanza et al. (2017) onde esse serviço está direcionado 

ao funcionamento dos ecossistemas e seus processos ecológicos que auxiliam na regulação de 

características ambientais que podem interferir no bem-estar humano. 

 Nesse sentido, foi utilizado a escala de classificação de acordo com Burkhard et al. 

(2014), onde ele vai dividir a paisagem a partir de sua capacidade de relevância de prestação 

do serviço, que vai desde nenhuma capacidade relevante até capacidade relevante muito alta 

(Figura 27). 
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Figura 27 - Escala de classificação da capacidade de prestação de serviço 

 
Fonte: adaptado de Burkhard et al. (2014). 

 

Para a avaliação do potencial de sequestro de carbono presente na área de estudo 

utilizou-se as imagens do satélite CBERS 4A (sensor: WPM; orbita: 195; ponto: 121 data do 

imageamento: 07/09/2020). Foram selecionadas as bandas 4 (infravermelho), 3 (vermelho), 2 

(verde) e 1 (azul) para gerar o índice de vegetação por diferença normalizada (NDVI), o índice 

de reflectância fotoquímica (PRI) e o índice do potencial de fluxo de dióxido de carbono (CO2 

Flux) gerados a partir da metodologia descrita por Silva et al. (2018). 

No que diz respeito a geração do NDVI utilizou-se as bandas 03 (Red - Vermelho) e 

04 (NIR - infravermelho próximo), sendo trabalhadas de acordo com a fórmula desenvolvida 

por Rouse et al. (1974): 

 

 

(11) 

   

Em seguida, foi aplicado o índice de reflectância fotoquímica (PRI) para verificar as 

alterações nos pigmentos de carotenóides na folhagem. Nesse sentido, foram utilizadas as 

bandas no comprimento de onda visível do espectro eletromagnético das bandas 1 (blue – azul) 

e banda 2 (green – verde), sendo calculadas a partir da seguinte equação:  

 

 

(12) 
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A partir da obtenção do PRI, faz-se necessário uma correção dos seus valores para 

positivos, sendo de suma importância para normalizar os dados das áreas mais verde da 

vegetação, como descreveu Silva e Baptista (2015), expressa pela seguinte equação:  

 

 

(13) 

Para a obtenção do índice do potencial de fluxo de sequestro de carbono (C Flux), se 

faz necessário a multiplicação entre os produtos gerados a partir do NDVI e o sPRI, que vai 

determinar o potencial de sequestro de carbono pela vegetação fotossinteticamente ativa, a 

partir da equação proposta por Rahman et al. (2000): 

 
 

(14) 

No tocante ao mapeamento dos Serviços Ecossistêmicos, foi utilizado apenas o serviço 

de regulação e manutenção que, de acordo com Costanza et al. (2014), esse serviço está 

direcionado ao funcionamento dos ecossistemas e seus processos ecológicos que auxiliam na 

regulação de características ambientais que podem interferir no bem-estar humano.  

Nesse sentido, foi avaliado a capacidade de prestação de serviço de controle de erosão 

do solo e do de acúmulo de Carbono Orgânico a partir da classificação de proposta por Burkhard 

et al. (2012). 

FATOR DE EROSIVIDADE 

A partir da análise com base nos dados obtidos verifica-se que os valores 

pluviométricos de erosividade estão distribuídos de forma bastante irregular durante todo os 

anos, sendo que, os meses de março e abril apresentaram o maior valor de erosividade chegando 

a atingir 1698 em São Mamede, 1617 em São Bento e 1589 em Serra Negra do Norte, no mês 

de março. Para o município de Caicó, abril foi o mês de maior valor de erosividade, com 1742. 

Já o mês de setembro apresentou o menor valor de erosividade para todos os municípios 

trabalhos (Tabela 13). 

Tabela 13 - Valores de Erosividade para cada município 

Fator R Serra Negra 

do Norte 

Caicó São Mamede São Bento 

Janeiro 602,4 527,1 1,2 612,5 

Fevereiro 959,9 798,4 1.117,8 1.054,5 

Março 1.587,3 1.225,7 1.698,6 1.617,9 
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Abril 1.433,7 1.742,0 853,9 1.491,2 

Maio 436,7 473,6 386,9 612,5 

Junho 97,1 96,9 106,5 75,9 

Julho 60,5 25,6 106,5 79,4 

Agosto 5,9 2,9 3,2 5,6 

Setembro 0,5 0,8 0,6 0,5 

Outubro 11,4 9,8 10,9 8,1 

Novembro 59,3 8,1 10,8 9,4 

Dezembro 104,7 38,8 191,2 69,0 

Erosividade 5.359,4 4.949,7 4.488,2 5.636,5 

Fonte: elaborado pelo o autor (2021). 

No que diz respeito a distribuição pluviométrica anual, foi observado que o ano de 

maior precipitação dentro da série histórica analisada foi o ano de 2009 para todos os 

municípios, com destaque para São Mamede, com valor de 1484 mm/a, seguido por São Bento, 

com 1.447mm/a, Serra Negra com 1.273 mm/a e Caicó 1,046 mm/a (Figura 28). Vale destacar 

que se trata de um ano totalmente atípico, pois esses municípios estão inseridos nas áreas 

caracterizada como polígono das secas, apresentando uma média histórica inferior a 800mm/a. 

Figura 28 - Gráfico de distribuição anual da chuva entre os municípios analisados 

 

Fonte: elaborado pelo o autor (2021). 

Essa anomalia está diretamente relacionada a Oscilação Decenal do Pacífico – ODP, 

caracterizada como positiva quando há aumento das temperaturas das águas do Oceano Pacífico 

e negativa quando há uma diminuição da temperatura no qual vai interferir na intensidade dos 

fenômenos oceânicos (El Niño e La Niña) (AYOADE, 1996; MENDONÇA; OLIVEIRA, 

2007). 

Maior 

precipitação 

Menor 

precipitação 
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 Nesse sentido, o que ocorreu em 2009 foi uma ODP negativa, acarretando a 

diminuição das temperaturas, elevação da umidade do ar e uma maior incidência e intensidade 

do La Niña em detrimento da diminuição e enfraquecimento do El Niño, causando uma maior 

incidência de umidade no continente (CAVALCANTI, 2012). 

Já para o ano de 2012, ficou sob a influência de ODP positiva, com a maior frequência 

e a intensidade do fenômeno El Niño. Portanto, no nordeste brasileiro ocorre um 

enfraquecimento dos ventos alísios responsável pelo deslocamento de massas de umidade de 

leste para oeste, inibindo a formação de chuvas (REBOITA; SANTOS, 2014; CONTI, 2021). 

Utilizando-se da geoestatística de distribuição de dados pluviométricos em SIG, 

verificou-se que a área de estudo apresenta valores mais elevados de erosividade na porção a 

norte da se sede da UC, podendo apresentar maior erosão laminar do solo (Figura 29). Segundo 

Bertoni e Lombardi Neto (1990) e Machado e Vettorazzi (2003) a principal causa da degradação 

do solo é a erosão hídrica, incluindo o processo de separação, o arrasto de partículas causado 

pela ação da água e do vento e a deposição dessas partículas. 
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Figura 29 - Mapa de espacialização dos valores de Erosividade na área de estudo 

 

Fonte: elaborado pelo o autor (2021). 

Para tanto, foi identificado que a área de estudo apresenta variação dos valores de 

erosividade entre 4.500 e 5.600 MJ.mm/ha.h, com valores médios de 4.633 MJ.mm/ha.h., 

desvio padrão de 433,8 MJ.mm/ha.h. Os maiores índices de erosividade encontram-se, 

justamente, na área onde apresenta maior instabilidade no que diz respeito a degradação da 

vegetação ou mesmo ausência de cobertura vegetal, além de um solo mais propício a erosão, 

como verá a seguir. 

FATOR DE ERODIBILIDADE 

O fator de Erobidilidado (K) leva em consideração algumas propriedades do solo 

(areia, silte, argila e carbono orgânico) no qual fazem com o que determinados tipos de solos 

sejam mais facilmente erodidos do que outros, podendo afetar a permeabilidade e o 

armazenamento total da água, além do espalhamento, respingos, abrasão e transporte causados 

pela chuva e escoamento (FARINASSO et al., 2006). 
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Para tanto, a partir da análise com base nos dados granulométricos obtidos dos solos 

presentes na área de estudo, o valor de erodibilidade variou entre 0,37 a 0,39, tendo as áreas de 

corpos hídricos recebendo o valor de 0 (Figura 30). 

Figura 30 - Mapa de espacialização dos valores de erodibilidade na área de estudo 

 

Fonte: elaborado pelo o autor (2021). 

 Para tanto, a área de estudo apresenta uma predominância do Neossolo 

Regolítico com 46,8% e do Planossolo Háplico com 45,9%, no qual ambos correspondem a 

92,7% da área total. O Planosso Nátrico e Luvissolo Crômico receberam o mesmo valor de 

erodibilidade (0,39 de fator K) e apresentam cerca de 3,5% da área de estudo. No que diz 

respeito a água, essa classe obteve o valor de área de 3,7% (Tabela 14). 

Tabela 14 - Valores de erodibilidade na área de estudo 

Tipo de solo Fator K Hectare (%) 

ÁGUA 0 1.908,51 3,7 

NEOSSOLO REGOLÍTICO 0,37 24.063,05 46,8 

PLANOSSOLO HÁPLICO 0,38 23.598,61 45,9 

PLANOSSÓLO NÁTRICO e LUVISSOLO 0,39 1.760,80 3,4 
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CRÔMICO 

Total - 51.330 100 

Fonte: elaborado pelo o autor (2021). 

FATOR LS 

Para o fator LS, na qual leva em consideração os fatores de declividade e comprimento 

de rampa, foram obtidas 05 classes de graus de declividade, onde as mesmas variaram entre 0° 

a 55°, sendo caracterizada entre relevo plano à montanhoso de acordo com a EMBRAPA 

(1979). As classes de maior declividade são representadas por relevo ondulado (9° – 20°), forte 

ondulado (21° – 45°) e montanhoso (45° – 55°) e estão localizados em áreas mais elevadas, 

caracterizadas como inselbergs. Já as classes de menor declividade, representada por relevo 

plano (0° – 3°) e suave ondulado (4° – 8°) são compostas por áreas de Pediplano da Depressão 

Sertaneja Setentrional (MAIA; BEZERRA, 2014). 

Figura 31 - Mapa de declividade da área de estudo 

 

Fonte: elaborado pelo o autor (2021). 
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As classes de maior representatividade estão nas áreas mais planas com a maior classe 

representada pela declividade do relevo suave ondulado (4° a 8° graus), ocupando cerca de 53% 

de toda a área. Por seguinte, a segunda maior classe diz respeito ao relevo plano, com a 

declividade ficando entre 0° e 3°, representando cerca de 39% do total. As classes de maior 

declividade foram as que apresentaram o menor valor em termos de hectare, representados pelas 

áreas de topo e encosta dos inselbergs, com as classes de declividade entre 21° e 45° e <45 

ocupando cerca de 0,65% e 0,01%, respectivamente (Tabela 15).  

Tabela 15 - Graus de declividade na área de estudo 

Declividade Graus (°) Relevo Hectare Hectare (%) 

0 – 3 Plano 19.863,94 38,77 

4 – 8 Suave ondulado 27.200,35 53,09 

9 – 20 Ondulado 3.927,97 7,49 

21 – 45 Forte-ondulado 336,54 0,65 

<45 Montanhoso 1,59 0,01 

Total - 51.330,39 100 
Fonte: definidas de acordo com EMBRAPA (1979). 

A partir da correlação dos valores de declividade e comprimento de rampa foi obtido 

a distribuição do Fator LS para a área de estudo, expressando valores que variam de 0 a 75. As 

classes com os menores valores estão em áreas mais planas com declividades >8° e os valores 

mais elevados estando restrito às encosta e topo de inselbergs (Figura 32). 
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Figura 32 - Mapa de espacialização do fator LS 

 
Fonte: elaborado pelo o autor (2021). 

Ademais, a classe com maior significância ocorre entre 3 e 3,11, estando representados 

pelas as áreas de relevo suave ondulado com cerca de 84% da área total. A segunda maior classe 

do fator LS é representada pelos valores entre 0 a 2,9, com cerca de 14% do total, com áreas 

caracterizada predominantemente por relevos planos. Já as demais classes não apresentam 

valores representativos, tendo a somatória correspondendo a menos de 2% de toda a área de 

estudo (Tabela 16). 

Tabela 16 - Valores de LS da área de estudo 

Fator LS Relevo Hectare % 

0 – 2,9 Plano 7.474,25 14,56 

3 – 3,1 Suave ondulado 43.175,05 84,11 

3,2 – 6 Ondulado 581,39 1,13 

6,1 – 51 Forte-ondulado 98,93 0,19 

52 – 75 Montanhoso 0,97 0,01 

Total - 51.330,59 100 

Fonte: Elaborado pelo o autor (2021). 
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A partir da espacialização do fator LS foi possível considerar que a maior extensão da 

área de estudo predomina as baixas declividades e de valores LS.  No entanto, são essas áreas 

que predominantemente são utilizadas para desenvolvimento de atividades econômicas através 

da agricultura extensiva mecanizada na qual poderá ocorrer processos de arenização do solo. 

FATOR C 

Para o Fator C foram obtidas 05 classes de cobertura da terra cujo os valores aplicados 

em cada classe estão distribuídos de forma ponderada entre 0 a 1. Com isso, os menores valores 

das ponderações (valor 0) estão representados pelas áreas de corpos hídricos. Já o maior valor 

(1) está espacializado na classe representada por solo exposto, seguida da Caatinga aberta 

(0,87), Caatinga densa (0,13) e Mata ciliar (0,06) (Figura 33). 

Figura 33 - Mapa de espacialização do fator C com as devidas classes de cobertura 

 
Fonte: elaborado pelo o autor (2021). 

Dando continuidade, a classes de maior representatividade é a Caatinga aberta, com 

cerca de 70% de toda a área de estudo. São áreas bastante suscetíveis a desequilíbrio ecológico, 
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uma vez que sofrem constantemente com as ações humanas por estar em áreas de relevo plano, 

propiciando o desenvolvimento de atividades econômicas.  

Em seguida, a classe de Caatinga densa, representando cerca de 16% de toda a área de 

estudo, sendo formada por áreas que apresentam uma declividade muitas vezes superiores a 

20°, impossibilitando determinados tipos de empreendimento. Para tanto, é a classe de maior 

representatividade nas áreas mais declivosas e de topos nos inselbergs, sendo a mesma de suma 

importância para a manutenção e controle de erosão nessas localidades. 

Por sua vez, classe de solo exposto apresentou cerca de 7% do total, sendo formada 

por área sem cobertura vegetal no qual acarreta uma forte perda laminar do solo através do 

efeito Splash, causando um desagregamento da massa do solo através do impacto direto da gota 

de chuva ao solo (LEPSCH, 2011). 

No que diz respeito a classe representada pelos os corpos hídricos, a mesma apresentou 

valores de aproximadamente 4% do total.  Em menor parte da área de estudo, mas que merecem 

bastante atenção é a classe de mata ciliar, sendo formada por apenas 1,9% de toda a área de 

estudo (Tabela 17). Entretanto, são de suma importância para controle de erosão nas áreas de 

margens dos rios e riachos, impedindo o seu assoreamento e o espalhamento do espelho d’água 

nos períodos de cheia.  

Tabela 17 - Valores de LS da área de estudo 

Classes de cobertura da terra Valores (ha) (%) 

Água 2.199,28 4,28 

Solo exposto 3.791,03 7,39 

Catinga aberta 36016,77 70,17 

Mata ciliar 974,89 1,90 

Caatinga densa 8.348,96 16,27 

Total 51.330,93 100 

Fonte: elaborado pelo o autor (2021). 

 

MODELAGEM DA USLE 

A partir do cálculo envolvendo as variáveis da USLE devidamente descritas acima, a 

Figura 34 apresenta a distribuição espacial de cada classe de perda laminar de solo. Dessa 

forma, através do levantamento de algumas bibliografias sobre esta temática, verificou-se que 

a área de estudo apresenta valores elevados de perda de solo, a exemplo dos trabalhos 

desenvolvidos por Silva (2004) e Oliveira; Seraphim; Borja (2015). Valores próximos dos que 

foram obtidos neste estudo foram encontrados por Silva, Montenegro e Santos (2012), com 
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obtenção dos valores entre 0 e 140,00 toneladas e Rabelo e Araújo (2019), variando entre 0 e 

165,00 de perda de solo por hectare anualmente.   

Figura 34 - Mapa de espacialização da capacidade de prestação de serviço de 

controle de erosão 

 
Fonte: elaborado pelo o autor (2021). 

 

A partir da obtenção dos valores de USLE, é possível enquadrar as classes de acordo 

com a classificação proposto por Oduro-Afriyie (1996), onde as mesmas variam entre muito 

baixa (<5 toneladas por hectare anual de solo) e extremamente forte (>200 toneladas por hectare 

anual de solo), como descrito na Tabela 18. 

Tabela 18 - Prestação de serviços de controle de erosão para a área de estudo 

Valores da USLE Hectare % Classificação 

0 4.146,62 8,09 Muito baixa 

0,01 – 50,00 13.978,42 27,28 Baixa 

50,01 – 100,00 13.665,17 26,67 Moderada 

100,01 – 150,00 8.274,43 16,15 Forte 
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150,01 – 200,00 3.590,57 7,01 Muito forte 

>200 7.575,35 14,79 Extremamente forte 

Total 51.230,56 100 - 

Fonte: classificado a partir de Oduro-Afriyie (1996). 

 

CAPACIDADE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REGULAÇÃO E CONTROLE DE 

EROSÃO  

Foi identificado a partir do mapeamento da capacidade de prestação de serviço de 

regulação e controle de erosão, seja pelo o fator antrópico (supressão da vegetação, uso 

desordenado da terra), seja por fatores naturais (Altimetria, declividade do relevo), que as áreas 

mais instáveis estão justamente em locais que apresentam maior incidência de solo exposto e 

nas áreas mais elevadas de inselbergs (Figura 35).  

Figura 35: Mapa de espacialização da capacidade de prestação de serviço de controle 

de erosão. 
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Fonte: elaborado pelo o autor (2021). 

Para tanto, foi constatado que a maior área de prestação de serviço de controle de 

erosão corresponde a classe de Baixa capacidade relevante, cerca de 64%. Em seguida, a 

segunda maior classe é a de Nenhuma capacidade relevante (21%). As demais classes 

apresentaram valores inferiores a 10% da área de estudo, com a classe Alta capacidade relevante 

representando o menor valor de hectare (0,7%) (Tabela 19). 

Tabela 19 - Prestação de serviços de controle de erosão para a área de estudo 

Prestação de serviços de regulação e 

controle de erosão superficial do solo 
Hectare (%) 

Nenhuma capacidade relevante  10.773,36 21,03 

Baixa capacidade relevante 32.759,17 63,93 

Capacidade relevante 3.772,64 7,36 

Média capacidade relevante 636,24 1,24 

Alta capacidade relevante 349,87 0,68 

Capacidade relevante muito alta 2.949,03 5,76 

Total 51.240,31 100,00 

Fonte: Elaborado pelo o autor (2021). 

POTENCIAL DE SEQUESTRO DE CARBONO 

Para a obtenção do resultado de sequestro de carbono fez-se necessário a aplicação do 

NDVI, onde os resultados deste índice para a área de estudo variaram de -0,34 a 0,87, sendo 

que as áreas de verde mais escuro são correspondentes ao valor mais alto (0,87) em decorrência 

da maior reflectância no infravermelho pelas folhas da vegetação, podendo ser atribuído a 

ocorrência de fragmentos de Caatinga densa (SILVA et al., 2017). 

No entanto, as áreas que apresentaram uma tonalidade em amarelo e verde claro 

(variando entre 0,27 e 0,35) são indicativos de áreas de Caatinga aberta no qual comporta um 

mix de arbustos e herbáceas sazonal que se estabelece durante os meses de maior precipitação 

pluviométrica (GRAEF, 2015). Para os locais com tons avermelhados de valores variando entre 

-0,35 a 0,26, são compostas por solo exposto, área urbana e corpos hídricos, além de feições 

graníticas desprovidas de vegetação (Figura 36). 
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Figura 36 - Mapa de espacialização dos valores de NDVI 

 

Fonte: elaborado pelo o autor (2021). 

No que diz respeito ao Índice de Reflectância Fotoquímica - PRI e Índice de 

Reflectância Fotoquímica Melhorado – sPRI, os resultados apresentaram PRI variando de -0,28 

a 0,40, que segundo Gamon (2015), indicam a eficiência quanto ao uso da luz na fotossíntese. 

Assim, visando a retirada dos valores negativos e de melhorar espacialização do resultado, o 

sPRI variou de 0,35 a 0,70 (Figura 37). 
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Figura 37 - Mapa do Índice de Reflectância fotoquímica melhorado - sPRI 

 
Fonte: elaborado pelo o autor (2021). 

Foi possível constatar que o índice sPRI apresentou uma maior dominância nos valores 

mais baixos (0,36 - ,049), mostrando de forma mais clara que a área de estudo possui em sua 

extensão uma produção fotossintética baixa devido ao tipo de vegetação presente, caracterizada 

com predomínio de espécie arbustivo-arbórea (AMORIM; SAMPAIO; ARAÚJO, 2005). As 

áreas de maior capacidade na prestação de Serviços Ecossistêmicos a partir do potencial sequestro 

de carbono estão em locais de mata ciliar e de relevo mais acidentado (Figura 38). 
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Figura 38 - Mapa de espacialização do potencial de sequestro de carbono 

 
Fonte: elaborado pelo o autor (2021). 

De modo inverso, as áreas de menor capacidade de sequestro de carbono estão em 

ambiente de solo exposto ou vegetação herbácea. As áreas classificadas como nenhuma 

capacidade relevante são justamente os corpos hídricos, por se tratar de feições na paisagem no 

qual não apresentam cobertura vegetal (Tabela 20). 

Tabela 20 - Prestação de serviços de estoque de Carbono para a área de estudo 

Prestação de serviços de estoque de Carbono Hectare % 

Nenhuma capacidade relevante 1.264,12 2,46 

Baixa capacidade relevante 8.839,23 17,22 

Capacidade relevante 19.637,11 38,26 

Média capacidade relevante 15.021,48 29,26 

Alta capacidade relevante 4.442,36 8,65 

Capacidade relevante muito alta 2.126,34 4,14 

Total 51.330,64 100 

Fonte: elaborado pelo o autor (2021). 
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Ademais, levando em consideração o teor metodológico a partir da classificação 

proposto por Burkhard et al. (2012) de capacidade de prestação de Serviços Ecossistêmicos, a 

Figura 39 apresenta as feições fitofisionômicas da paisagem nas quais prestam diferentes grau 

de sequestro de carbono. A maior classe em termos de hectare foi a de capacidade relevante 

(38%), seguido da média capacidade relevante (29%), baixa capacidade relevante (17%), alta 

capacidade relevante (9%) e capacidade relevante muito alta (4%). 

Figura 39 - Feições fitofisionômicas de prestação de serviço de sequestro de carbono. 

Onde: A - Nenhuma capacidade relevante; B - Baixa capacidade relevante; C - Capacidade 

relevante; D - Média capacidade relevante; E - Alta capacidade relevante; F - Capacidade 

relevante muito alta 

 
Fonte: elaborado pelo o autor (2021). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS DO CAPÍTULO 

A abordagem dos Serviços Ecossistêmicos se apresenta como uma ferramenta 

metodológica eficaz na perspectiva do planejamento e ordenamento territorial, visto que a partir 

dela é possível espacializar as ocorrências de processos e agentes transformadores da paisagem, 

fazendo uma mensuração mais detalhada da capacidade de prestação de serviços para a 

sociedade. 
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Por seguinte, a metodologia empregada na obtenção de serviços de regulação do 

controle de erosão e retenção de sedimentos mostrou eficaz para indicar as unidades 

potencialmente prestadoras de serviços, posto que os resultados obtidos para as áreas de maior 

ocorrência de perda superficial do solo e de menor sequestro de carbono foram validados em 

campo como áreas de solo exposto. 

A partir da espacialização da prestação dos serviços analisados, foi possível identificar 

as áreas de maior relevância para a sociedade no que diz respeito a oferta de Serviços 

Ecossistêmicos, tornando-se necessário realizar um monitoramento para que não haja nenhuma 

intervenção humana de degradação ambiental, nas quais podem reduzir ou ser perdidos neste 

processo. 

Tendo em vista o contexto climático da semiaridez atrelado as fortes pressões 

antrópicas, a pesquisa forneceu subsídios para compreender como duas diferentes metodologias 

de prestação de Serviços Ecossistêmicos apresentaram expressiva importância no entendimento 

da conservação dos ambientes naturais para o equilíbrio ecológico e o bem-estar da sociedade. 

No mais, infere-se que os Serviços Ecossistêmicos a partir da abordagem geográfica 

das relações espaciais entre os aspectos naturais e a intensa mudança na dinâmica da sociedade, 

permite realizar a espacialização dos fatores atrelado as diferentes feições que compõem de 

forma sistemática a paisagem. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS DA PESQUISA 

 

A abordagem Geoecológica proporcionou uma visão da paisagem em diferentes 

aspectos metodológicos nos quais possa nortear os tomadores de decisão sobre as áreas de maior 

relevância de qualidade ambiental e prestação de serviços ecossistêmicos na zona de 

amortecimento da EESC-Seridó.  

As diferentes metodologias empregadas na dissertação proporcionaram uma visão da 

paisagem em diferentes aspectos, facilitando a leitura e um diagnóstico da área de 

amortecimento sobre a importância de manter essa área preservada, afim de diminuir os 

impactos diretos na ESEC-Seridó. A zona de amortecimento cumpre seu papel de zona tampão, 

uma vez que foi identificado uma diminuição nos fragmentos e formação de fragmentos 

maiores entre a década de 1980 e 2020, diminuindo os possíveis efeitos degradantes na unidade 

de conservação. 

Com relação ao mapeamento multitemporal que foi realizado na área de estudo, pode-

se perceber o aumento contínuo da vegetação densa na área de estudo, entretanto, verificou-se 

que essa mesma tendência foi apresentada na classe de solo exposto, possibilitando ter um 

avanço nas áreas que apresentam maior fragilidade ambiental.  

Posto isso, pode-se dizer que a análise multitemporal realizada na área de estudo foi 

um dos pontos importantes trabalhado nessa pesquisa, pois proporcionou avaliar a dinâmica da 

cobertura vegetal ao longo de 3 décadas, identificando e classificando os diferentes níveis de 

cobertura vegetal, sua variação e os fragmentos de maior área em temo de hectare. 

As diferentes métricas de paisagem utilizadas na dissertação trouxeram um 

entendimento do comportamento dos fragmentos florestais ao longo das 3 décadas analisadas, 

dando um panorâmica do ambiente a partir da dinâmica em qual se encontra os remanescentes 

florestais, mais conservados ou mais degradados. 

 A vegetação caducifólia que sofreu e ainda sofre os impactos antrópicos, rebaixando 

a cobertura vegetal naturalmente arbórea em nível de arbusto, torna-se um desafio na 

interpretação dos dados. Sendo assim, se faz necessário aplicar correções para o melhoramento 

da imagem de satélite na identificação dos fragmentos, buscado diminuir a interferência da 

reflectância da vegetação de sub-bosque. 
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As métricas de paisagem conseguiram atender as expectativas sobre a relação entre 

perímetro e área em cada remanescente florestal, podendo aferir a espacialização dos mesmos 

na paisagem. No entanto, para o Bioma Caatinga, devido o processo natural de perda da folha 

dos vegetais, algumas métricas podem fazer uma confusão entre um fragmento degradado e um 

fragmento sem as suas folhagens.  

A partir das métricas de paisagem, foi possível aferir os padrões de distribuição dos 

fragmentos florestais, sendo formados, majoritariamente, por fragmentos antropizados, 

apresentando as formas menos circulares na paisagem e distribuído de forma aleatória ao longo 

de toda a área analisada. Os fragmentos que apresentaram formas mais circulares são, 

justamente, os que estão em áreas mais elevada da área de estudo. 

Os métodos de classificação orientado ao objeto se mostrou eficaz na identificação dos 

tipos de cobertura vegetal. No entanto, na aplicação das métricas de paisagem, foi percebido 

que o tipo de classificação interfere diretamente nos resultados, uma vez que a técnica utilizada 

de classificação pixel a pixel poderá mostrar um resultado de um fragmento mais retangular, 

ou seja, menos natural. 

O manuseio de SIG fazendo de imagens de satélites provenientes do sensoriamento 

remoto e uso de índices de vegetação aplicados mostraram-se como ferramentas relevantes no 

estudo da cobertura vegetal para a zona de amortecimento da ESEC-Seridó. O comportamento 

espectral da vegetação medidas através do índice de vegetação NDVI mostrou-se satisfatório 

na análise da reflectância vegetal. 

Na avaliação da precisão do mapeamento de cobertura vegetal, a partir de uma matriz 

de confusão, o índice para avaliar a acurácia da precisão dos mapeamentos (Índice Kappa) 

mostrou-se satisfatório no que diz respeito a análise da veracidade desses dados, obtendo assim 

melhores resultados na classe de vegetação Rala. 

A abordagem dos serviços ecossistêmicos na geografia viabiliza estudar de forma 

integrada os diferentes elementos da paisagem, seja esses os naturais ou artificiais, buscando 

mostrar que os ecossistemas devem ser tratados como ativos que rendem fluxos de serviços 

importantes para o bem-estar do homem. Ou seja, aplicando a área de estudo, pode-se verificar 

as áreas úmidas costeiras com elevado potencial produtivo (áreas que oferecem serviços e/ou 

benefícios ao homem diretamente ou indiretamente – através da provisão de comida, madeira 

e etc. ou da própria regulação/manutenção dos ecossistemas).  
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Nesse caso, a partir das análises e discussões feitas nessa pesquisa, pode-se 

compreender aspectos importantes sobre a temática abordada, considerando todos os principais 

pontos que influenciam na prestação de serviços ecossistêmicos ao longo da zona de 

amortecimento da ESEC-Seridó, obtendo ponderações relevantes sobre a área a partir das 

relações de diferentes técnicas. 

A partir do mapeamento dos serviços ecossistêmicos foi possível identificar as áreas 

que apresentam uma maior capacidade no oferecimento de um determinado serviço, a partir da 

classificação proposta (seja biótico ou abiótico). Sendo possível aferir a relevância daquela área 

na prestação de serviços de regulação e controle de erosão e captura de carbono.  

Diante disso, pode-se dizer que a metodologia utilizada na pesquisa conseguiu atingir 

o resultado esperado, pois trouxe o entendimento temporal da variação e comportamento da 

cobertura vegetal e a espacialização dos serviços a partir dos ecossistemas identificados na área 

de estudo.  

Deste modo, nesta dissertação foi trabalhada a importância das zonas de 

amortecimento para assegurar a qualidade ambiental da unidade de conservação ESEC-Seridó 

no âmbito ecológico, como também na identificação e classificação dos serviços ecossistêmicos 

prestados por elas a partir da escala da paisagem, analisando os benefícios que os ecossistemas 

oferecem tanto ao homem como ao próprio ecossistema. 

Pode-se mencionar ainda que há muito a ser feito. Essa pesquisa é apenas um suporte 

que irá auxiliar na escrita de futuros trabalhos sobre a temática das zonas de amortecimento das 

unidades de conservação no semiárido, analisando de forma integrada as interferências do 

homem frente ao ecossistema natural. 

A leitura reducionista da paisagem a partir de uma visão geoecológica foi de grande 

valia na aplicação de diferentes metodologias, especificadas em cada objetivo. Sendo assim, A 

base Geoecologia de metodologias integrada se apresentou favorável na leitura e entendimento 

da paisagem sendo descrita por diferentes abordagens.  

Assim espera-se, sobretudo, que essa pesquisa venha a contribuir para o 

desenvolvimento de estudos mais aprofundados sobre a temática abordada, além de repassar 

para a sociedade sobre importância de se conservar esses ambientes, pois eles estão, de certa 

forma, contribuindo para o seu bem-estar. 
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