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RESUMO: O Instituto de Colonização e Reforma Agrária foi criado para viabilizar a
ocupação do território e tem a missão de implementar a política de reforma agrária e realizar o
ordenamento fundiário nacional contribuindo para o desenvolvimento rural sustentável. Para
isso é necessário a caracterização do assentamento na elaboração de projetos de
desenvolvimento. Objetivo deste trabalho foi mapear a cobertura do solo utilizando o Índice
de Vegetação da Diferença Normalizada gerado a partir de imagens de satélite utilizando o
geoprocessamento como ferramenta para se avaliar quantitativamente e qualitativamente o
estado da vegetação. Os resultados demonstram que foi possível classificar e mapear as
tipologias de vegetação de Caatinga na área de estudo com boa precisão e agilidade. A
vegetação de Caatinga densa se encontra na sua maioria nas áreas de APP e observa-se a
necessidade de recuperação da área de Reserva Legal. Através deste material e da
metodologia desenvolvida pode-se descrever e caracterizar o assentamento cumprindo com os
objetivos propostos pelo INCRA e podendo subsidiar na elaboração de relatórios e projetos.
ABSTRACT: The Institute of Colonization and Agrarian Reform was created to facilitate the
occupation of the territory and has the task of implementing the policy of reform and realize
the national land consolidation contributing to sustainable rural development. This requires
the characterization of the settlement in the elaboration of development projects. Aim of this
study was to map land cover using the Index Normalized Difference Vegetation generated
from satellite imagery using GIS as a tool to evaluate quantitatively and qualitatively the state
of vegetation. The results demonstrate that it was possible to classify and map the vegetation
types of Caatinga in the study area with good precision and agility. The dense vegetation of
Caatinga is mostly in the areas of APP and there is the need for restoration of Legal Reserve
area. Through this material and the methodology developed can describe and characterize the
settlement fulfilling the objectives proposed by INCRA and may subsidize the preparation of
reports and projects.
Palavras-chave: desenvolvimento rural, semiárido, geoprocessamento.
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INTRODUÇÃO
O Instituto de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) foi criado para viabilizar a ocupação
do território e tem a missão de implementar a política de reforma agrária e realizar o
ordenamento fundiário nacional contribuindo para o desenvolvimento rural sustentável
(FONTENELE & SANTOS, 2010). Desde a década 70 o INCRA adquiriu um papel de
grande destaque entre as políticas públicas direcionadas pelo Estado brasileiro aos
assentamentos promovendo uma nova forma de inclusão social através de programas (PAIM e
DALL’IGNA, 2009).
Ainda segundo Paim e Dall’Igna (2009), os assentamentos rurais são alternativas de
desenvolvimento social, econômico, cultural e ambiental, pois proporcionam ao pequeno
agricultor possibilidades de desenvolvimento, refletindo em um desenvolvimento local,
regional e nacional, e aliado aos movimentos sociais, instituições privadas pode se
transformar numa política democrática de acesso a terra.
Esquerdo (2011), relata que no contexto da reforma agrária brasileira, o termo assentamento
está relacionado a um espaço preciso em que uma população será instalada, é portanto, uma
transformação do espaço físico, cujo objetivo é a sua exploração agrícola. Como o seu
significado remete à fixação do trabalhador na agricultura, envolve também a disponibilidade
de condições adequadas para o uso da terra e o incentivo à organização social e à vida
comunitária.
Com isso a implantação de um assentamento baseado na viabilidade econômica, na
sustentabilidade ambiental e no desenvolvimento territorial busca cumprir com os objetivos
da reforma agrária (AGUILAR et al., 2011). Neste caso, torna-se necessário a caracterização
do assentamento, que é um trabalho técnico descritivo que reúne e espacializa através de
mapas as informações georreferenciadas, e tem por finalidade subsidiar a discussão para
formulação das propostas para elaboração do Plano de Desenvolvimento dos Assentamentos
(FRANCISCO et al., 2012).
Apresentar uma proposta de preservação e convivência harmoniosa com o ambiente existente
no assentamento é um desafio para as equipes de ATES, que devem apresentar sugestões no
sentido de encontrar métodos que agridam o mínimo possível o meio ambiente,
desenvolvendo atividades de capacitação que tenham com base os princípios agroecológico,
agrosilvopastoril,

manejo da caatinga, entre outros, apresentando

alternativas de

sobrevivência e produção sustentável.
Várias técnicas já foram utilizadas com o objetivo de se avaliar quantitativamente e
qualitativamente o estado da vegetação a partir de imagens de satélites e índices de vegetação
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foram desenvolvidos. Tais índices têm sido usados na estimativa de vários parâmetros da
vegetação e o mais usado e conhecido atualmente é o Índice de Vegetação da Diferença
Normalizada (NDVI) (COSTA FILHO et al., 2007).
Portanto este trabalho tem como objetivo mapear a cobertura do solo utilizando o NDVI
gerado a partir de imagens de satélite de média resolução espacial procurando auxiliar na
caracterização do Assentamento Patativa do Assaré.

Caracterização da região de estudo
A área de estudo compreende o Assentamento Rural Patativa do Assaré, com uma extensão
territorial de 2.343,9 ha, localizado entre os municípios de Patos e São José de Espinharas no
Sertão do Estado da Paraíba. Seu ponto central é cortado pela coordenada de 6055’30” de
latitude sul e pela coordenada 37023’00” de longitude oeste. Está inserido na bacia
hidrográfica do rio Espinharas (Figura 1), que drena para o Rio Grande do Norte, e limita-se
ao norte com o estado do Rio Grande do Norte, ao sul com Pernambuco, ao leste com a bacia
do rio Seridó, e a oeste com as bacias do rio Piancó e Médio Piranhas.

Figura 1. Localização da área de estudo. Fonte: Adaptado de IBGE (2009); AESA (2011).
Francisco (2010), relacionando clima e altitude da Paraíba afirma que o Sertão é uma região
que ocupa o terço oeste do Estado, com clima do tipo Bsh - Semiárido quente, nas áreas mais
baixas (<300 m).
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As regiões geográficas do Estado guardam uma estreita relação com a ocorrência dos solos e a
ocupação e uso das terras, e a área de estudo localizada no Baixo Sertão do Piranhas é
polarizada pelas cidades de Patos, Piancó, Pombal e a margem esquerda do rio Piranhas, ao
norte, Catolé do Rocha. A altitude quase sempre é inferior a 350m (Figura 2), os solos
predominantes é o Luvissolo Crômico fase pedregosa relevo suave ondulado associado ao
Neossolo Litólico Eutróficos fase pedregosa e rochosa relevo ondulado; ocorrendo a presença
de Luvissolo Crômico vértico à medida que a altitude decresce para nordeste, ao longo da
drenagem, decrescendo também a precipitação. Na região de Catolé do Rocha, predomina a
mesma associação de solos da região do Alto Sertão, o Argissolo Vermelho Amarelo
Eutrófico associado à Neossolo Litólico Eutrófico fase pedregosa rochosa caatinga
hiperxerófila (Figura 3). Área tradicional de cultivo de algodão, hoje com pecuária e
agricultura de subsistência. (FRANCISCO, 2010).

Figura 2. Mapa de declividade da bacia hidrográfica do rio Espinharas.
Fonte: Adaptado de Francisco (2010).
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Figura 3. Mapa de solos da bacia hidrográfica do rio Espinhara.
Fonte: Adaptado de PARAÍBA (2006); AESA (2011).

As características do solo da Caatinga estão controladas pelas condições de clima,
geomorfologia, quantidade e intensidade da chuva, radiação solar, temperatura, umidade e
declividade do terreno bem como pelas comunidades de plantas que nele se desenvolvem
(MALDONADO, 2005).
Em toda a área de estudo a vegetação é do tipo Caatinga hiperxerófila. De acordo com
Barbosa et al. (2007) e Paes-Silva et al. (2003), as espécies mais encontradas na Caatinga são:
a Malva (Sida galheirensis Ulbr.), Macambira (Bromelia laciniosa Mart. ex Schult. f.),
Imburana (Commiphora leptophloeos (Mart.) J.B.Gillett), Mandacaru (Cereus jamacaru
DC.), Xique-xique (Pilosocereus gounellei (F.A.C.Weber) Byles & G.D.Rowley), Facheiro
(Pilosocereus pachycladus F.Ritter), Palmatória (Tacinga palmadora (Britton & Rose)
N.P.Taylor & Stuppy), Mofumbo (Combretum leprosum Mart.), Marmeleiro (Croton
sonderianus Müll.Arg.), Pinhão (Jatropha mollissima (Pohl) Baill.), Pinhão (Jatropha
ribifolia (Pohl) Baill.), Jureminha (Desmanthus virgatus (L.) Willd.), Jurema-preta (Mimosa
tenuiflora (Willd.) Poir.), Catingueira (Caesalpinia pyramidalis Tul), Pereiro (Aspidosperma
pyrifolium Engl.), Marmeleiro (Croton sonderianus Muell. Arg.), Pinhão bravo (Jatropha
VI SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE GEOGRAFIA AGRÁRIA - VII SIMPÓSIO NACIONAL DE GEOGRAFIA AGRÁRIA
1a. JORNADA DE GEOGRAFIA DAS ÁGUAS (ISBN 978-85-237-0718-7)

molíssima (Pohl.) Mull Arg.) e outras espécies nativas da região, como o Angico
(Anadenathera macrocarpa (Benth.) Brenan) a Aroeira (Myracrodruon urundeuva Allemão)
e o Umbu (Spondias tuberosa, L.) (FRANCISCO, 2013).

MATERIAIS E MÉTODOS
Processamento dos dados
Para a caracterização do Assentamento em estudo foi utilizado dados bibliográficos, dados e
informações de campo, mapas em formato Dxf fornecido pelo INCRA, e a base de dados do
SPRING 5.2.2 elaborado por Francisco (2010) que contempla informações digitais do estado
da Paraíba.
Realizou-se a importação do perímetro da área de estudo ao banco de dados e realizou o
recorte dos planos de informação de declividade, solos, geomorfologia, geologia e capacidade
de uso das terras, onde foram manipulados e elaborados seus respectivos mapas e realizado as
descrições dos resultados encontrados utilizando a metodologia descrita em Francisco et al.
(2012a) que foi desenvolvida para o INCRA SR-18 para elaboração de planos de
desenvolvimento e após editados no programa CorelDraw 13.
Na elaboração do mapa de vegetação e uso da terra foi utilizada a metodologia desenvolvida
por Francisco (2013). Neste procedimento foi adquirido imagens do satélite LANDSAT 5 TM
órbita 215, ponto 65, da data de 23/08/2008 disponibilizada pelo INPE. Em seguida foi
realizada a correção geométrica e o recorte das imagens tomando-se como base os limites da
área do assentamento.
Utilizando o software ERDAS 8.5 as imagens foram empilhadas e utilizou-se do algoritmo
para obtenção da correção radiométrica nas diferentes bandas espectrais das imagens de
satélite, selecionadas de acordo com o método utilizado por Silva et al. (2005). Para obtenção
do Índice de Vegetação da Diferença Normalizada (NDVI) foi utilizada a Equação 1, que está
bem descrita em Allen et al. (2002).

em que: rρ4 e rρ3 correspondem às reflectâncias das bandas 4 e 3 do TM-LANDSAT 5.

Mapeamento
Para o mapeamento da imagem de NDVI foi utilizada a metodologia de Francisco (2013) e
Francisco et al. (2012b; 2012c; 2012d), de fácil aplicação auxiliando na interpretação de
imagens de satélites no mapeamento da vegetação de Caatinga onde é classificada tomando
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como base o índice de biomassa da vegetação lenhosa (IBVL) e valores de reflectância
(Tabela 1).

Tabela 1. Classes de NDVI correspondentes ao IBVL da vegetação de Caatinga
Classes
Arbórea Subarbórea densa
Subarbórea Arbustiva densa
Arbustiva Subarbórea densa
Arbustiva Subarbórea aberta
Arbustiva Subarbustiva aberta
Subarbustiva Arbustiva rala
Subarbustiva Arbustiva muito rala
Solo exposto
Corpos d’água
Fonte: Francisco (2013).

IBVL
> 0,60
0,50 a 0,60
0,40 a 0,50
0,30 a 0,40
0,20 a 0,30
0,10 a 0,20
0,05 a 0,10
< 0,05

NDVI
>0,300
0,285-0,300
0,265-0,285
0,250-0,265
0,225-0,250
0,180-0,225
0,150-0,180
0-0,150
<0

Em seguida foi utilizada a Linguagem Algébrica do SPRING definindo as classes para gerar o
mapa de vegetação, que após foi editado sendo manipulados aspectos como título, tamanho,
texto, escala, legenda e localização.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Caracterização da área do assentamento
De acordo com os dados da Atlas do Plano Estadual de Recursos Hídricos da Paraíba
(PARAÍBA, 2006), a geologia predominante no assentamento em estudo está representada
pelo: Ortognaisse granodiorítico granítico (Apy) cuja constituição litológica é composta por:
Ortognaisse de composição granodiorítica granítica, eventualmente tonalítica trondhjemitica,
com níveis de rochas metamáficas; relacionado ao período Arqueano/Paleoproterozóico; e
Complexo Caicó (Pca) cuja constituição litológica é composta por: Ortognaisse granodioritico
granítico e tonalítico graniodoritico migmatizado incluindo anfibolitos calcissilicatica;
quartzo feldspato biotita gnaisse, às vezes migmatizado incluindo calcário cristalino e
anfibolito; relacionado ao período Paleoproterozóico.
A área do assentamento ocupa a porção norte do município que se encontra inserido no
Sertão Paraibano na zona fisiográfica do Sertão de Piranhas, nas unidades geomorfológicas
denominadas Planície Fluvial e Depressão Sertaneja de formas tabulares.
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Conforme se pode observar na Figura 4, o relevo apresenta-se distribuído com declividade
Nula em 1.450,789170 ha, Ligeira em 603,939040 ha, Moderada em 208,562432 ha, Forte
em 51,107537 ha, Muito Forte em 24,690814 ha e Extremamente Forte em 4,814306 ha.

Figura 4. Mapa de declividade do assentamento. Fonte: Adaptado de Francisco (2010).

Os tipos de solos encontrados conforme o Sistema Brasileiro de Classificação de Solos
(EMBRAPA, 1999) são os Neossolos Litólicos Eutróficos, que são solos jovens com pouco
desenvolvimento dos perfis devido a diversas causas. Solos com horizonte A ou O hístico
com menos de 40 cm de espessura, assente diretamente sobre rocha ou sobre um horizonte C
ou Cr ou sobre material com 90% (por volume) ou mais de sua massa constituída por
fragmentos de rocha com diâmetro maior que 2 mm (cascalhos, calhaus e matacões) e que
apresentam um contato lítico dentro de 50 cm as superfície do solo. Admite um horizonte B,
em início de formação, cuja espessura não satisfaz a qualquer tipo de horizonte B diagnóstico;
e uma pequena área de Luvissolo Crômico órtico típico, que são solos constituídos por
material mineral, apresentando horizonte B textural com argila de atividade alta e alta
saturação de bases, imediatamente abaixo de qualquer tipo de horizonte A. São solos
intermediários para o Vertissolo, ou seja, com horizonte vértico em posição não diagnostica
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para o Vertissolo ou com caráter vértico em um ou mais horizontes, dentro de 50 cm da
superfície do solo. Sua evolução, segundo atuação de processo de bissiatilização, conjugada a
produção de óxidos de ferro e mobilização de argila da parte mais superficial, com
acumulações em horizonte subsuperficial.

Figura 5. Mapa de solos do assentamento. Fonte: Adaptado de Francisco (2010).

Na figura 6 observam-se as Classes de Capacidade de Uso das Terras encontradas na área que
conforme PARAÍBA (1978) são:
Terras próprias para lavouras: Terras profundas e isentas de pedras. Compreende as
classes I, II, III e IV, distintas com base no conjunto de práticas e medidas necessárias para
uma agricultura racional permanente. A classe encontrada na área foi:
Classe IV: define terras que se prestam somente para uma lavoura esporádica ou limitada.
São áreas mais íngremes, mais susceptíveis à erosão, difíceis de drenar ou de outra forma
qualquer menos apropriada para cultivos contínuos. As áreas de relevo mais acidentado são
mais indicadas para culturas permanentes ou silvicultura. As áreas mais planas e mal drenadas
são propícias para o cultivo de arroz e/ou capineiras. As principais restrições relacionam-se
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com problemas de topografia, pedregosidade, erosão, profundidade efetiva e mecanização.
Desta classe foram encontrados 18,695675 ha.

Terras Impróprias para Lavouras, mas apropriadas para Vegetação Permanente, em
geral para Pastagem e Reflorestamento: nessa categoria está incluída a classes V, VI e VII.
As classes encontradas na área foram:
Classe VI: compreende terras apropriadas para vegetação permanente em particular para
pastagem ou reflorestamento. Devido aos aspectos físico s e morfológicos, são
susceptíveis de danificação pela erosão, apresentando, portanto restrições moderadas e
severas no seu uso, seja com ou sem práticas conservacionistas. São, por via de regra,
mais íngremes ou mais susceptíveis à erosão e mais rasas. Desta classe foram encontrados
2.316,324950 ha.
Classe VII: compreende terras que além de não serem cultiváveis com culturas anuais,
apresentam severas limitações mesmo para certas culturas permanentes protetoras do
solo, ou para reflorestamento, sendo altamente susceptíveis à erosão, exigindo cuidados
especiais. São terras acidentadas, rasas, erodidas, pedregosas e ou rochosas e com
problemas de salinidade e/ou sodificação moderada e algumas com problemas de
fertilidade muito baixa e drenagem imperfeita. Desta classe foram encontrados 8,882675
ha.
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Figura 8. Mapa de classes de capacidade de uso das terras do assentamento.
Fonte: Adaptado de Francisco (2010).

Mapeamento da vegetação

Na Tabela 2 observam-se as áreas correspondentes às classes mapeadas e na Figura 9 o mapa
com a espacialização das tipologias de vegetação.
Tabela 2. Áreas de ocupação em km2 e porcentagem das classes de vegetação de Caatinga
Área
Classes
ha
%
24,11
Arbórea Subarbórea densa
501,84
10,46
Subarbórea Arbustiva densa
255,78
18,05
Arbustiva Subarbórea densa
441,18
20,98
Arbustiva Subarbórea aberta
512,82
16,09
Arbustiva Subarbustiva aberta
393,12
4,98
Subarbustiva Arbustiva rala
121,77
0,46
Subarbustiva Arbustiva muito rala
11,25
0,98
Solo exposto
23,94
3,88
Corpo d'água
94,77
Área Total
2.343,9
100
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Figura 9. Mapa de tipologias de vegetação de caatinga do assentamento.
Observa-se que a ocorrência da classe Arbórea subarbórea densa em uma área de 501,84 ha,
representando 24,11%, se dá em áreas próximas a drenagem e corpos d’água ao longo da área,
como também em áreas planas. O mesmo o ocorre com a classe Subarbórea arbustiva densa
com 255,78 ha representando 10,46% da área. Conforme Francisco et al. (2013) este
comportamento pode estar relacionado com a ocorrência de maior umidade nestas áreas.
As classes, solo exposto e Subarbustiva arbustiva muito rala, ocorrem em 11,25 ha e 23,94 ha
respectivamente, que corresponde a 1,44% da área total. A classe de solo exposto ocorre ao
longo dos corpos d’água e em áreas isoladas. Enquanto que a classe Subarbustiva arbustiva
muito rala ocorre ao nordeste e ao sudeste da área.
A classe Subarbustiva arbustiva rala ocupa 121,77 ha e corresponde a 4,98% da área total, se
distribui em grande parte por toda a área.
As áreas abertas com vegetação das classes Arbustiva subarbustiva aberta, com 393,12 ha e
Arbustiva subarbórea aberta, com 512,82 ha, correspondem a 37,07% da área e se distribuem
de forma difusa nas áreas de transição da vegetação.
Observa-se pela metodologia empregada neste trabalho que a mesma apoiaria o INCRA na
tomada de decisões no processo de assentamento das famílias na definição da quantidade de
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famílias e nos Planos de Desenvolvimento dos Assentamentos, possibilitando facilitar o
investimento no mesmo, evitando-se utilizar áreas impróprias.

CONCLUSÕES

Com o uso de geotecnologias, imagens de satélite de média resolução espacial e do NDVI foi
possível classificar e mapear as tipologias de vegetação de Caatinga na área de estudo com
boa precisão e agilidade, obtendo-se resultados satisfatórios.
A vegetação densa se encontra na sua maioria nas áreas de APP e observa-se a necessidade de
recuperação da área de Reserva Legal.
Através deste material e da metodologia desenvolvida pode-se descrever e caracterizar o
assentamento cumprindo com os objetivos propostos pelo INCRA e podendo subsidiar na
elaboração de relatórios e projetos.

AGRADECIMENTOS

Ao INCRA SR-18 pela disponibilização dos dados e ao Instituto Penha e Margarida pela
colaboração.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Aguilar, J. M. R. E.; Bitencurti, D. P.; Gomes, L. J. Uso do sistema de informações
geográficas para análise da sobreposição entre unidades de conservação e assentamentos de
reforma agrária em Sergipe. In: Simpósio Regional de Geoprocessamento e Sensoriamento
Remoto, 5, Feira de Santana, BH. Anais...Feira de Santana, p.418-421, 2011.

AESA. Agência Executiva de Gestão das Águas do Estado da Paraíba. Disponível em:
http://www.aesa.pb.gov.br. Acesso em 25 de março de 2011.

Allen, R.; Bastiaanssen, W.; Waters, R.; Tasumi, M.; Trezza, R. Surface energy balance
algorithms for land (SEBAL). Idaho implementation – Advanced Training and User’s
Manual, 97p. 2002.

VI SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE GEOGRAFIA AGRÁRIA - VII SIMPÓSIO NACIONAL DE GEOGRAFIA AGRÁRIA
1a. JORNADA DE GEOGRAFIA DAS ÁGUAS (ISBN 978-85-237-0718-7)

Barbosa, M. R. V.; Lima, I. B. de; Lima, J. R.; Cunha, J. P. da; Agra, M. de F.; Thomas, W.
W. Vegetação e flora no Cariri paraibano. Oecol. Bras. v.11, n.3, p.313-322, 2007.

Costa Filho, J. F. da; Francisco, P. R. M.; Andrade, M. V. de; Silva L. da; Dantas, R. L.
Estimativa do índice de vegetação da diferença normalizada (NDVI) na microrregião de
Sousa-PB utilizando imagens do CBERS-2. In: Congresso Brasileiro de Agrometeorologia,
15, Aracaju-SE. Anais...Aracaju, 2007.

Esquerdo, V. F. de S. Reforma agrária e assentamentos rurais: Perspectivas e desafios.
Projeto Consolidação do Desenvolvimento Rural - NEAD . Instituto Interamericano de
Cooperação para a Agricultura – IICA, Brasília, 2011. 25p.

EMBRAPA. Centro Nacional de Pesquisa de Solos. Sistema brasileiro de classificação de
solos. Brasília, Embrapa Produção de Informação; Rio de Janeiro: Embrapa Solos, 1999.
412p.

Fontenele, A. C. F.; Santos, J. L. Reflexões sobre áreas protegidas nos assentamentos de
reforma agrária no território da grande Aracaju. Universidade Federal de Sergipe. 21p.
2010.

Francisco, P. R. M. Classificação e mapeamento das terras para mecanização do Estado
da Paraíba utilizando sistemas de informações geográficas. 122f. Dissertação (Manejo de
Solo e Água). Centro de Ciências Agrárias, Universidade Federal da Paraíba. Areia, 2010.

Francisco, P. R. M.; SILVA, V. do N.; LIMA JÚNIOR, R. M. de; QUEIROZ, E. L. B. de;
SILVA, V. do N. Uso da geotecnologia como ferramenta para a caracterização de
assentamentos rurais. Simpósio Regional de Geoprocessamento e Sensoriamento Remoto Geonordeste, 6, 2012, Aracaju. Anais...Aracaju, 2012a.

Francisco, P. R. M.; Chaves, I. de B.; Chaves, L. H. G.; Lima, E. R. V. de; Detecção de
mudança de vegetação de caatinga. Revista Brasileira de Geografia Física, v.5, n.6, 2012b.
p. 1473-1487.

VI SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE GEOGRAFIA AGRÁRIA - VII SIMPÓSIO NACIONAL DE GEOGRAFIA AGRÁRIA
1a. JORNADA DE GEOGRAFIA DAS ÁGUAS (ISBN 978-85-237-0718-7)

Francisco, P. R. M.; Chaves, I. B.; Lima, E. R. V.; Bandeira, M. M.; Silva, B. B. Mapeamento
da caatinga com uso de geotecnologia e análise da umidade antecedente em bacia
hidrográfica. Revista Brasileira de Geografia Física, v.5, n.3, 2012c. p.676-693.

Francisco, P. R. M.; Chaves, I. de B.; Chaves, L. H. G.; Lima, E. R. V. de; Brandão, Z. N.;
Silva, B. B. Análise espectral e avaliação de índices de vegetação para o mapeamento da
caatinga. Simpósio Regional de Geoprocessamento e Sensoriamento Remoto Geonordeste, 6, 2012, Aracaju. Anais...Aracaju, 2012d.

Francisco, P. R. M. Modelo de mapeamento da deterioração do Bioma Caatinga da bacia
hidrográfica do Rio Taperoá, PB. 97f. Tese (Doutorado em Engenharia Agrícola). Centro
de Tecnologia e Recursos Naturais, Universidade Federal de Campina Grande, 2013.

IBGE.

Instituto

Brasileiro

de

Geografia

e

Estatística.

2009.

Disponível

em

http://www.ibge.gov.br. Acesso em 12 março de 2011.

Maldonado, F. D. Desenvolvimento e avaliação de uma metodologia de detecção de
mudanças na cobertura vegetal do semiárido. 311p. Tese (Doutorado em Sensoriamento
Remoto). São José dos Campos: INPE, 2005.

Paes-Silva, A. P.; Chaves, I. B.; Sampaio, E. V. S. B. Cobertura vegetal da bacia hidrográfica
do Açude Namorado no cariri oriental paraibano. Agropecuária Técnica. v. 24, n.1, p.47-59,
2003.
Paim, R. O.; Dall’Igna, S. F. A importância da reforma agrária: diagnóstico do assentamento
Congonhas - Abelardo Luz - SC/Brasil na perspectiva do desenvolvimento socioeconômico.
In: Simpósio Internacional de Geografia Agrária, 4, UFF. Niterói, RJ, 2009. Anais...Niterói,
2009.

PARAÍBA. Secretaria de Estado da Ciência e Tecnologia e do Meio Ambiente. Agência
Executiva de Gestão de Águas do Estado da Paraíba, AESA. PERH-PB: Plano Estadual de
Recursos Hídricos: Resumo Executivo e Atlas. Brasília, 2006. 112p.

VI SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE GEOGRAFIA AGRÁRIA - VII SIMPÓSIO NACIONAL DE GEOGRAFIA AGRÁRIA
1a. JORNADA DE GEOGRAFIA DAS ÁGUAS (ISBN 978-85-237-0718-7)

PARAÍBA. Governo do Estado - Secretaria de Agricultura e Abastecimento – CEPA – PB.
Zoneamento Agropecuário do Estado da Paraíba. Relatório ZAP-B-D-2146/1. UFPBEletroConsult Ltda. Dez, 1978. 448p.

Silva, B. B.; Lopes, G. M.; Azevedo, P. V. Determinação do albedo de áreas irrigadas com
base em imagens LANDSAT 5-TM. Revista Brasileira de Agrometeorologia, v.13, n.2,
p.11-21, 2005.

VI SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE GEOGRAFIA AGRÁRIA - VII SIMPÓSIO NACIONAL DE GEOGRAFIA AGRÁRIA
1a. JORNADA DE GEOGRAFIA DAS ÁGUAS (ISBN 978-85-237-0718-7)

