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Resumo - A desertificação é o processo de degradação dos solos, dos recursos hídricos e da vegetação, que 

ocorre nas zonas áridas, semi-áridas e subúmidas secas, como resultado da ação de fatores naturais e antrópicos. 

Estes processos são lentos e que trazem consequências dramáticas e de difícil recuperação, gerando altíssimos 

custos sociais, econômicos e ambientais. O estado do Espírito Santo possui uma área de 16.680 km², equivalente 

a aproximadamente 36% do território estadual, considerada como Áreas Susceptíveis a Desertificação (ASD). A 

delimitação de ASD é realizada pelo cálculo do índice de aridez, que é fornecido pela razão entre precipitação e 

evapotranspiração potencial. O objetivo desta pesquisa foi mapear, monitorar e analisar o Índice de Aridez (IA), 

utilizando dados do sensor MODIS, visando a identificação de ASD no estado do Espírito Santo. Neste trabalho, 

o IA foi calculado utilizando dados de precipitação adquiridos da Agência Nacional de Águas (ANA) e dados de 

temperatura, obtidos de imagens do sensor MODIS (produto MOD 11), para o período de 2001 a 2009. O mapa 

gerado para o Estado indicou duas áreas mais significativas caracterizadas como semiárido e subúmido seco, 

uma ao Norte/Noroeste e outra ao Sul do Estado. 
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Abstract – The desertification is the process of land degradation, water resources and vegetation, which occurs 

in arid, semi-arid and dry sub-humid as a result of the action of natural and anthropogenic factors. These 

processes are slow and they bring a dramatic and difficult recovery, generating high social costs, economic and 

environmental. The state of Espirito Santo has an area of 16,680 km², equivalent to approximately 36% of the 

state, considered as areas susceptible to desertification (ASD). The delineation of ASD is performed by 

calculating the index of aridity, which is provided by the ratio between precipitation and potential 

evapotranspiration. The objective of this research was to map, monitor and analyze the Aridity Index (IA), using 

data from the MODIS sensor, in order to identify ASD in the state of Espirito Santo. In this work, the IA was 

calculated using precipitation data acquired from the National Water Agency (ANA) and temperature data 

obtained from images of the MODIS (MOD 11 product) for the period 2001 to 2009. The map generated for the 

State indicated two significant areas characterized as semi-arid and dry sub-humid, a north / northwest and other 

in south of state.  
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INTRODUÇÃO 

A desertificação é um processo de degradação de terras nas zonas áridas, semi-áridas e 

subúmidas secas, como resultado da ação de fatores naturais e antrópicos. A degradação da 

terra compreende a degradação dos solos, dos recursos hídricos e da vegetação. A degradação 

das terras e a desertificação são processos lentos e que trazem consigo conseqüências 

dramáticas e, em muitos casos, de difícil recuperação, gerando altíssimos custos sociais, 

econômicos e ambientais. 

A desertificação é um dos maiores problemas ambientais contemporâneos em escala 

global. Apesar da variação existente entre as estimativas da área atingida pela desertificação, 

pode-se afirmar que pelo menos 30% da superfície total dos continentes em zonas áridas, 

semi-áridas e sub úmidas se encontram em processos de desertificação. Baseado na taxa atual 



 

 

de incremento anual da desertificação, estima-se que, até a metade deste século, 50% do 

planeta estará desertificado se não houver medidas de contenção. Somente no Brasil, esta taxa 

é de 3% ao ano. 

O critério estabelecido para delimitação dessas áreas foi o Índice de Aridez 

(THORNTHWAITE, 1941)[1], o qual é dado pela razão entre a precipitação (P) e a 

evapotranspiração potencial (EP). De acordo com esse índice, quando a razão estiver entre 

0,05 e 0,20, o clima é considerado árido; na faixa entre 0,21 e 0,50, o clima é caracterizado 

como semi-árido; quando estiver entre 0,51 e 0,65, considera-se subúmido seco e; por fim, 

acima desse valor, subúmido úmido ou úmido (Santana, 2007)[2]. 

O estado do Espírito Santo possui vinte e quatro municípios inseridos no PAN-Brasil e 

considerados como Áreas Susceptíveis a Desertificação (ASD), ocupando uma área de 16.680 

km², equivalente a aproximadamente 36% do território estadual.Observações preliminares 

indicam que no entorno das áreas Semi-áridas e Subúmidas Secas há espaços sendo afetados 

por processos de degradação ambiental, em tudo semelhantes aos observados nas áreas com 

Índice de Aridez situado entre os limites de 0,21 e 0,65. A ocorrência de secas em municípios 

dessas áreas de entorno constitui evidência sobre a expansão desses processos. 

 O estado do Espírito Santo possui vinte e quatro municípios inseridos no PAN-Brasil e 

considerados como Áreas Susceptíveis a Desertificação (ASD), ocupando uma área de 16.680 

km2, equivalente a aproximadamente 36% do território estadual. Diante disso, o Estado tem 

buscado aumentar os dados indicativos do processo de desertificação para suas tomadas de 

decisão, tendo o resultado desta pesquisa grande relevância para o mesmo.  

 

METODOLOGIA 

O índice de aridez (IA) é definido pela razão entre a precipitação (P) e a 

evapotranspiração potencial (EP), conforme apresentado na equação 1: 

 

(1) EPPIA  

 

Nesta pesquisa o índice de aridez foi calculado para o período de 2001 a 2009.  

 

Estimativa da precipitação (P): 

Os dados de precipitação mensal foram obtidos de postos pluviométricos locados no 

interior do Estado e no seu entorno, a partir do inventário de dados da Agencia Nacional de 

Águas (ANA), para os anos de 2001 a 2009. Esses dados geraram 108 mapas de superfície 

contínua das precipitações mensais a partir de interpolação utilizando o método do inverso do 

quadrado da distância. 

Para o preenchimento das falhas nos dados de precipitação utilizou-se do Método da 

Ponderação Regional (MPR), descrito por TUCCI (2009)[3].   

 

Estimativa da evapotranspiração potencial (EP): 

A evapotranspiração potencial foi obtida pelo Método de Thornthwaite (1941)[1], 

utilizando as temperaturas obtidas, conforme equação 2: 

 

(2) 
a

ITEP 102,16  

 

onde: EP é a evapotranspiração potencial (mm/mês); T é a temperatura média mensal (ºC); I é 

o índice de calor anual, resultante da soma de 12 índices mensais i, conforme equação 3: 

 

(3) I =Σij    (com j variando entre 1 e 12) 

onde: 



 

 

514,15jj ti         

49329,010792.1101,7710675 52333 IIIa  

 

Os dados de temperatura para o cálculo da evapotranspiração potencial foram obtidos do 

Produto MOD11C3 de imagens do sensor MODIS, que disponibiliza a temperatura da 

superfície calculada para um mês. Foram utilizadas imagens para os anos de 2001 a 2009, 

totalizando 108 cenas.  

Os produtos de temperatura do sensor MODIS foram adquiridos no site da divisão Land 

Processes Distributed Active Archive Center (LPDAAC) da United States Geological Survey 

(USGS). As imagens foram processadas para o formato Geotiff, datum WGS84, tamanho de 

pixel de 0,05 graus, recortadas para o estado do Espírito Santo. 

 

Cálculo do índice de aridez (IA): 

Com as imagens de precipitação e evapotranspiração especializadas no software 

ArcGis, utilizou-se da álgebra de mapas para obter o IA. Os mapas anuais de precipitação, e 

também os de evapotranspiração, geraram um mapa do total do período de estudo, que 

compreende os anos de 2001 a 2009, e estes foram utilizados na geração do resultado final.  

 

 

RESULTADOS 

Os mapas de totais de precipitação e evaporação potencial do período de 2001 a 2009, 

por razão, resultaram no mapa do índice de aridez para o Estado do Espírito Santo, que está 

apresentado na Figura 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Índice de aridez do estado do Espírito Santo 

para o período de 2001 a 2009. 
 

DISCUSSÃO E CONCLUSÕES 

De acordo com Thornthwaite (1941)[1] , quando o IA estiver entre 0,05 e 0,20, o 

clima é considerado árido; na faixa entre 0,21 e 0,50, o clima é caracterizado como semiárido; 

quando estiver entre 0,51 e 0,65, considera-se subúmido seco e; por fim, acima desse valor, 



 

 

subúmido úmido ou úmido. Para o estado do Espírito Santo o mapa do IA, utilizando dados 

do sensor MODIS, indicou duas áreas mais significativas caracterizadas como semiárido e 

subúmido seco, uma ao Norte/Noroeste e outra ao Sul do Estado (Figura 1). A área ao 

Norte/Noroeste do Estado é considerada como Área Susceptível a Desertificação pelo 

Governo Federal (SANTANA, 2007)[2], pois é área de entorno do semiárido, entretanto, os 

valores encontrados (0,21 a 0,50) a caracterizam como uma área de semiárido, necessitando 

de uma maior atenção para que os problemas de degradação encontrados nestas áreas não 

acelerem o processo de ampliação do semiárido Capixaba.   

Também observando a Figura 1 foi identificada ao Sul do Estado outra área com IA de 

clima semiárido. Até o presente momento, só existiam suposições e reinvindicações para que 

uma parte do Sul do Estado fosse considerada também como ASD, devido à existência de 

degradação dos solos, principalmente devido ao desmatamento e ao não uso de práticas 

conservacionistas, similar ao observado no Norte/Noroeste do Estado. 

A utilização do sensor MODIS (produto MOD11) em mapeamento de extensas áreas 

se apresenta como uma opção para a obtenção de dados de temperatura da superfície e desta 

forma no cálculo de indicadores ambientais que façam uso deste parâmetro, principalmente 

pela sua resolução temporal, resolução espacial e aquisição gratuita.  

Cálculos e análise com dados de estações em campo fazem-se necessários para uma 

melhor avaliação do Índice de Aridez no Estado, que já estão sendo realizados em uma 

segunda etapa desta pesquisa. 
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