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RESUMO 

A Caatinga é considerada a maior floresta tropical sazonalmente, seca e continua das Américas, e 
atualmente é o bioma menos protegido do Brasil. A Caatinga vem sofrendo uma intensa antropização, 

e secas severas nas últimas décadas.   Os estudos de mudanças do uso e ocupação do solo é fundamental 

para identificação das áreas mais susceptíveis as mudanças e uso do solo, como também para   melhorar 

o solo e o monitoramento ambiental. O objetivo desta pesquisa foi avaliar as mudanças do uso e 
ocupação do solo causadas pelas atividades agropecuárias entre os anos de 2000 a 2020. A área de estudo 

compreende o município de Patos-Paraíba. A classificação de uso e cobertura do solo baseou-se nas 

imagens disponibilizadas gratuitamente na plataforma online MapBiomas Brasil. Os valores de NDVI 
foram realizados na plataforma Google Earth Engine. Também foi realizado a correlação entre a 

precipitação anual e o NDVI. Durante os 20 anos de estudo observou-se uma redução em áreas de 

Caatinga arbustiva, que apresentou uma redução em torno de 7,24%, e aumento nas áreas de pastagem 
(5,24%), e mosaico de agricultura e pastagem (1,61%). O NDVI apresentou uma forte correlação com 

a precipitação (r= 0,80), ou seja, os anos com precipitação anual acima da média influenciaram em 

maiores valores de NDVI. A dinâmica da cobertura vegetal do bioma Caatinga no município de Patos 

indica degradação ambiental acelerada principalmente causada pela atividade agropecuária, associada a 
alta variabilidade anual das chuvas ocorridas ao longo dos 20 anos de estudo.  

Palavras-chave: Antropização; Degradação; Semiárido. 

 

INTRODUÇÃO 

A Caatinga é considerada a maior floresta tropical sazonalmente seca (SDTF) e continua 

das Américas, sendo a mais povoada do mundo (Queiroz et al., 2017; Pennington et al., 2018), 

abrange uma área de aproximadamente 900.000 km2 (Silva et al., 2017), com uma paisagem 

aberta, predominantemente semiárida, com pelo menos 13 fisionomias diferentes que variam 

de matas fechadas, arbustos, subarbustos espinhosos e esparsamente distribuídos (Silva et al., 

2017). A precipitação na região semiárida é concentrada principalmente em 2 a 4 meses do ano, 

em muitas casos mais de 85% da precipitação anual ocorre em um único evento de chuva 

(Miranda et al., 2018) e caracterizado por baixos índices pluviométrico com alta variabilidade 

intra e interanual em relação ao tempo e espaço (Miranda et al., 2020) e com temperaturas 

elevadas em médias de 27°C (Gusmão et al., 2016).  

A Caatinga é considerada duas vezes mais rica que a floresta amazônica quando 

comparado a distribuição da relação espécie/área (Castanho et al., 2020; Fernandes et al., 2020), 

com elevado diversidade florística e endemismo (Queiroz et al., 2017), abriga mais de 3.150 

espécies de 930 gêneros e 152 famílias de plantas com flores (Silva et al., 2017). A vegetação 



 

 

 

da Caatinga possui mecanismo de adaptações únicas para suportar condições irregulares da 

disponibilidade hídrica e estiagens prolongadas (Miranda et al., 2020), aproximadamente 85% 

das espécies da Caatinga perde todas as suas folhas no início ou durante a estação seca, esse 

mecanismo é chamado de caducifólia.  

Com aumento da população na região semiárida, o bioma Caatinga vem sofrendo uma 

intensa antropização, devido a substituição da vegetação nativa, para o manejo da agricultura, 

pastagem e retirada de madeira (Silva et al., 2012; Vanzela et al., 2010). Essas alterações 

ocasionadas pela ação humana e também pelas condições climáticas desfavoráveis, aceleram 

os processos de desertificação na região (Ribeiro et al., 2015; Silva et al., 2017).  

Em relação as alterações causadas pelas ações antrópicas, e as mudanças climáticas na 

Caatinga, os estudos de mudanças no que se refere a utilização de uso e ocupação do solo, é 

essencial para a identificação das áreas mais susceptíveis as mudanças e uso do solo, como bem 

como também uma alternativa para melhorar o monitoramento ambiental (Monteiro e Adami, 

2016). As informações de mudanças do uso e ocupação   solo em grande escala resultam 

principalmente na utilização de técnicas de geoprocessamento, e sensoriamento remoto e 

empregando imagens de satélite (Huete, 2016; Nila et al., 2019).  

Outra forma de estudar as mudanças na cobertura da vegetação em escalas regionais e 

globais são através dos índices de vegetação. Entre eles estão o Índice de Vegetação por 

Diferença Normalizada (NDVI). O NDVI fornece uma medida geral do estado da vegetação 

(Cunha et al., 2015). Na região semiárida brasileira é um dos índices mais utilizados, pois 

auxilia como uma ferramenta ideal para analisar a variação na dinâmica da vegetação ao logo 

do tempo e do espaço (Silva et al., 2020; Sousa et al., 2021).  

Atualmente a Caatinga é um dos biomas mais ameaçados do Brasil, a atividade 

agropecuária é uma das principais formas de degradação deste bioma. Diante desse contexto, 

houve a necessidade de estudar o município de Patos-PB, pois a atividade agropecuária é uma 

das principais fonte de renda do município (IBGE, 2020). Portanto, o objetivo desta pesquisa 

avaliou as mudanças do uso e ocupação do solo causadas pelas atividades agropecuárias entre 

os anos de 2000 a 2020.  

MATERIAL E MÉTODOS 

A área de estudo compreende o município de Patos-PB, localizada na região geográfica 

imediata de Patos, semiárido paraibano (Figura 1).  
 



 

 

 

 

Figura 1. Mapa de localização com destaque do município de Patos-PB. 

De acordo com a classificação de Koppen (Alvares et al., 2014) o clima é do tipo BSh, 

quente e seco, com chuvas concentradas principalmente entre os nos meses de janeiro a maio, 

o período de seca é entre junho a dezembro, a precipitação média anual é de 700 mm. O 

município está inserido no bioma Caatinga, sua vegetação caracteriza-se principalmente pela 

fitofisionomia Caatinga arbustiva, com árvores de pequeno porte e presença de cactáceas 

(Madacaru, Xique-Xique, Coroa de Frade).   

A classificação de uso e cobertura do solo baseia-se nas imagens disponibilizadas 

gratuitamente na plataforma online MapBiomas Brasil, que possuiu classificação disponível até 

2020, com base nas imagens de satélite Landsat e resolução espacial de 30 m, nas quais gerou 

geraram os mapas para os anos de 2000, 2005, 2010, 2015 e 2020.  

As imagens classificadas foram obtidas da coleção 6.0, as quais utilizam um catálogo 

com 27 classes, específico para a plataforma, priorizando assim as seguintes classes principais: 

Caatinga arbórea, Caatinga arbustiva, Caatinga herbácea, com agricultura e pecuária, bem como 

solo exposto/área urbana e corpos d'água (Mapa Biomas Brasil, 2020). Todo o processamento 

das imagens foi elaborado no software QGIS versão 3.16.19. 

Os valores de NDVI foram calculados com base em imagens Landsat Surface 

Reflectance (SR), esta categoria das imagens Landsat apresenta resolução espacial de 30 m, 

além de correções radiométrica e atmosférica (USGS, 2020). 

Foram utilizadas imagens Landsat 5 TM para o no período de 2000 a 2010, Landsat 7 

ETM+ para os anos de em 2011 a 2013, e para o período de 2014 a 2020 utilizou-se Landsat 8 

OLI.  O cálculo do NDVI e o processamento das imagens Landsat ocorreu na plataforma GEE. 

O script utilizado para obtenção das informações foi adaptado pelo Google Earth Engine API 

(GEE, 2020), o qual apresenta diversos exemplos de scripts para manipulação de dados no GEE, 

sendo possível a edição destes dados para obtenção de informações de uma área específica. 



 

 

 

A aquisição dos dados para o ano de 2000 a 2010 utilizou-se o Landsat 5 sendo que, 

para a obtenção dos dados para de outros anos modificam-se apenas o sensor e o período de 

interesse. No script utilizado empregado, destaca-se duas funções de grande auxílio para a 

obtenção das imagens, em especial devido à ocorrência de nuvens.  

Destaca-se que para executar o comando utilizando imagens Landsat 5 houve a 

necessidade de se modificar as bandas empregadas para o cálculo do NDVI, sendo que a banda 

NIR (infravermelho próximo) deste sensor é a B4 e a banda RED (banda do vermelho) é a 

banda B3. Enquanto, para o cálculo do NDVI nas imagens de Landsat 7 e 8, utilizamos as 

bandas 5 e 4. Após o processamento dos dados, os valores de NDVI gerados no GEE foram 

exportados no formato csv.  

Os dados de precipitação média anual nos anos de 2000 a 2020 foram obtidos por meio 

do site da Agência Executiva de Gestão das Águas do Estado da Paraíba – AESA. Avaliamos 

a correlação de Pearson entre a precipitação e o NDVI, usando a função “cor” do pacote 

“corrplot” no software R. A precipitação anual de cada ano foram classificadas seguindo a 

metodologia de Santos et al. (2016) em: anos secos (<373 mm), moderadamente secos (374–

746 mm), normais (entre 746 e 1119 mm), chuvas moderadas (entre 1119 e 1492 mm) e chuvas 

(> 1492 mm).   

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os mapas de classificação temática de uso e cobertura do solo (2000, 2005, 2010, 2015 

e 2020) para o município de Patos-PB, tornou-se possível inferir as principais classes que 

compõem o município de Patos-PB (Figura 2).  

 

Figura 2. Mapa de uso e ocupação do solo no município de Patos-PB, nos anos de 2000, 2005, 

2010, 2015 e 2020. 



 

 

 

As classes com maiores predominância no ano de 2000 foram a Caatinga arbustiva 

(41,80%), mosaico de Agricultura e Pastagem (28,73%) e Pastagem (19,13). Enquanto as 

classes com menores predominâncias: foram a Caatinga arbórea (0,13%), área não vegetada 

(0,75%), Corpo d´ água (1,54 %), área urbanizada (3,14%) e Caatinga herbácea (4,77%). Após 

19 anos observou-se uma redução em todos os tipos de Caatinga (arbórea, arbustiva e herbácea), 

com destaque para as áreas de Caatinga arbustiva, a qual apresentou uma redução em torno de 

7,24% e consequentemente ocorreram aumento nas áreas de pastagem (5, 24%) e mosaico de 

agricultura e pastagem (1,61%). 

Mesmo sendo a classe com maior predomínio no município, as áreas de Caatinga 

arbustiva estão sujeitas a antropização, devido ao avanço da pecuária, para isso é necessário a 

ampliação das áreas de pastagens. Dados do IBGE (2020) indica que entre os anos de 2016 a 

2020, houve um aumento nos rebanho bovino no município.  

De acordo com Silva et al. (2020), em estudo realizado sobre a degradação do bioma 

Caatinga em uma série histórica de 1998 a 2018, observou que a expansão da agropecuária no 

semiárido brasileiro tem influência direta na redução da vegetação natural, seja por meio da 

degradação e/ou extração. A substituição de áreas da Caatinga, por pastagens e agricultura 

representam uma das principais ameaças aos recursos naturais da região semiárida brasileira, 

em conjunto com a diminuição das chuvas, aumento da temperatura (mudanças climáticas), 

podem acarretar um cenário irreversível na região da Caatinga (Ribeiro et al., 2015; Silva et al., 

2017). Além disso, é um dos biomas menos protegidos e mais ameaçados do Brasil (Ribeiro et 

al., 2016; Sanchez et al., 2018). 

A análise temporal indica que as mudanças de uso e ocupação do solo, foram mais 

intensas em determinados períodos e classes específicas. No ano de 2015 registrou-se a maior 

quantidade de áreas cobertas por Caatinga arbórea com 380 ha (Figura 3), no entanto a partir 

de 2015 incidiu uma redução drástica e foi registrada somente 17 ha no ano de 2020.  

 

Figura 3. A área em hectares (ha) das classes de ocupação do solo no município de Patos-PB.  
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Destaca-se um aumento linear na área urbanizada em torno de 661 ha durante 20 anos 

de estudos. Além disso, a classe corpos d'água apresentou uma dinâmica irregular durante o 

período de estudo com destaque para o ano de 2009 com maior quantidade de áreas cobertas 

por corpos d'água (1420 ha), já no ano 2003 ocorreu uma menor quantidade de áreas cobertas 

por corpos d'água, somando um total de total 330 ha.  

A expansão na área urbanizada relaciona ao aumento da população, segundo o IBGE 

(2020) no ano 2000 a população de Patos era de 91.729 habitantes, estimativas feitas para 2020 

a população é de 108.192 habitantes, um aumento de 16.463 habitantes durante 20 anos. O 

aumento da área urbanizada reflete diretamente na redução da Caatinga, essa próxima ao centro 

urbano, devido a substituição da vegetação nativa para construções de loteamentos, indústrias, 

entre outros estabelecimentos. Em relação a classe corpo d'água, o ano de 2009 apresentou a 

maior quantidade de área devido a elevada pluviosidade, de acordo com a Aesa (2020), no ano 

2009 a pluviosidade foi de 1529,5 mm, sendo o maior registro de chuvas durante todo período 

estudado, e no ano de 2003 as chuvas ficaram abaixo da média, com apenas 543,5 mm.  

O NDVI apresentou uma forte correlação com a precipitação (r= 0,80), ou seja, os anos 

com precipitação anual acima da média influenciaram em maiores valores de NDVI (Figura 4).  

A correlação entre o NDVI e a precipitação está relacionado a diferentes respostas, em relação 

a vegetação da Caatinga ao período seco e chuvoso. No início da época seca as espécies da 

Caatinga perde todas as folhas como mecanismo de sobrevivência chamado de caducifólia, 

influenciando assim em menores valores de NDVI durante toda a estação seca ou até mesmo 

em anos com baixa pluviosidade (Barbosa et al., 2019). No período chuvoso ou em anos com 

alta pluviosidade os valores de NDVI são maiores, devido à presença de uma maior atividade 

fotossintética da vegetação (Cunha et al., 2015). 

Os anos com maiores valores de NDVI foram 2020, 2009 e 2011 com 0,81, 0,79 e 0,72 

respectivamente. Enquanto no ano de 2012 verificou-se o menor valor de NDVI (0,46), e um 

menor valor de precipitação com apenas 199,1 mm (Figura 4).  

 

Figura 4. Gráfico com valores de Precipitação (mm) e NDVI entre os anos de 2000 a 2020, no 

município de Patos-PB. 
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Além disso, os valores de precipitação mostraram grandes amplitudes durante todo o 

período estudado. As amplitudes observadas são causadas pela alta variabilidades anual das 

chuvas na Caatinga. As vezes ocorre mais de 50% de redução das chuvas anualmente e pode 

durar vários anos seguidos, acarretando mortalidades de plantas e consequentemente 

aumentando a desertificação da região semiárida (Sá et al., 2021). 

Seguindo a classificação de Santos et al. (2016), somente o ano de 2012 foi classificado 

como ano seco, pois a precipitação ficou abaixo de 373 mm. Enquanto os anos de 2000, 2001, 

2003, 2007, 2010, 2013, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019 foram classificados como 

moderadamente secos. Os anos de 2002, 2004, 2005, 2006, 2011 e 2014 foram classificados 

como normais. Os anos de 2008 e 2020 classificados como pluviosidade moderada, e apenas o 

ano de 2009 foi registrado como pluviosidade. Percebe-se que mais de 50% dos anos analisados 

estão abaixo da precipitação normal, essa alta variabilidade das chuvas na Caatinga e secas 

constantes é preocupante, pode causar a mortalidades de plantas, e com isso aumento da 

desertificação na região semiárida (Sá et al., 2021). Além disso, estudos indicam que a região 

semiárida do Brasil, pode ser uma das áreas mais afetadas pelas mudanças climáticas na 

América do Sul, com reduções de chuvas em até 40% durante o século 21 (Marengo et al. 2017).  

 

CONCLUSÕES  

A dinâmica da cobertura vegetal do bioma Caatinga no município de Patos indica 

degradação ambiental acelerada, principalmente causada pela atividade agropecuária associada 

a alta variabilidade anual das chuvas ocorridas ao longo dos 20 anos de estudos.  

Resultados comprovam que as áreas de pastagem estão crescendo no município, e 

medidas de controle devem ser tomadas para diminuir a degradação do solo, principalmente 

nos anos de secas severas, por conseguinte reduzir a desertificação na região de estudo.  
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