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RESUMO 

 

O balanço hidrológico de uma bacia hidrográfica é influenciado por diversos fatores que 

atuam de forma direta ou indireta. Entre os fatores o sistema radicular tem influência sobre a 

infiltração e o escoamento superficial, no entanto seu estudo é complexo e laborioso. Diante 

disso, o estudo tem por objetivo principal avaliar a influência da dinâmica radicular sobre as 

propriedades hidráulicas do solo e associá-las com o índice de área foliar da vegetação (IAF). 

A partir de uma eventual relação dessa natureza, será possível monitorar as mudanças 

temporais e espaciais nas propriedades hidráulicas do solo por meio de índices de vegetação 

espectrais (IVEs). O estudo foi desenvolvido na Bacia Experimental de Aiuaba (BEA), área 

de Caatinga arbustiva arbórea preservada (12 km²), onde há três associações de solo-

vegetação (ASV). Para se chegar ao objetivo, o estudo foi dividido em três partes. 

Inicialmente avaliaram-se as principais características do sistema radicular e seu efeito sobre a 

condutividade hidráulica saturada do solo, a densidade do solo e a porosidade total para as 

estações úmida e seca durante um ano hidrológico. A segunda parte investigou o índice de 

área foliar e sua correlação com variáveis ambientais (precipitação, evapotranspiração e 

umidade do solo) e com os índices de vegetação espectrais durante dois anos (2014 – 2015). 

Ao final, buscou-se compreender a relação entre as variáveis do solo com as de superfície, 

com o objetivo de se monitorar as alterações nos parâmetros hídricos do solo (condutividade 

hidráulica saturada, porosidade e variáveis do sistema radicular) com o índice de área foliar, 

bem como com os índices de vegetação espectrais. A investigação realizada indicou que o 

comprimento radicular específico da Caatinga reduz-se na estação seca em relação à estação 

chuvosa. O índice de área foliar na Caatinga arbustiva arbórea preservada apresentou valor 

médio de 3,7 m² m
-
²; variando de zero a 4,7 m² m

-
²; e sua taxa de decaimento temporal foi a 

mesma (-0,021 m² m
-
² dia

-
¹) para a estação seca nos dois anos de estudo. O IAF 

correlacionou-se positivamente com todas as variáveis ambientais analisadas, particularmente 

com a umidade média do solo dos 45 dias antecedentes. Todos os IVEs apresentaram boa 

relação com IAF, principalmente NDVI. Portanto, o IAF pode ser monitorado pelas variáveis 

ambientais consideradas nesta tese; e sua variabilidade espacial pode ser monitorada por meio 

dos IVEs. A dinâmica sazonal da parte aérea das plantas está associada diretamente à 

dinâmica do sistema radicular. Portanto, o IAF pode ser usado para avaliar o estado das 

raízes. Na estação seca, a permeabilidade do solo é maior que na estação úmida, o que reforça 

a hipótese de que haja formação de macroporos no estio. Os macroporos contribuem com o 

aumento da disponibilidade hídrica na zona radicular durante o período seco. Essa observação 



 

 

está de acordo com o fato – observado in situ – de a vegetação se manter em dormência 

mesmo quando a umidade na profundidade efetiva das raízes é praticamente igual à umidade 

residual durante metade do ano. 

 

Palavras-chave: Índice de área foliar. Índice de vegetação espectral. Condutividade 

hidráulica saturada. Sistema radicular. Sensoriamento remoto. 

 

  



 

 

ABSTRACT 

 

The hydrological balance of a basin is (directly or indirectly) influenced by several factors. 

The root-system is a factor that has influence over infiltration and surface runoff. However, 

those interactions are complex and notoriously difficult to observe. Therefore, the objective of 

this study is to evaluate the influence of root system dynamics on the soil hydraulic properties 

and associate them with the leaf area index (LAI). Tracing such a connection will make 

possible to monitor the spatial-temporal changes in the soil hydraulic properties by means of 

Spectral Vegetation Indexes (SVIs). This study was developed at the Aiuaba Experimental 

Basin (BEA), a 12 km
2
 area of preserved arboreal shrub Caatinga, where there are three soil-

vegetation associations (SVA). The study was divided into three stages. First, we assessed the 

main characteristics of the root system and its effect on the saturated hydraulic conductivity of 

the soil, soil density and total porosity for wet and dry seasons during a hydrological year. In 

the second part of the research, we investigated the Leaf Area Index (LAI) of the Caatinga 

vegetation and its correlation with environmental variables (precipitation, evapotranspiration, 

soil moisture) and spectral vegetation indexes for two years (2014-2015). In the third stage, 

we studied the connection between soil variables and surface variables, with the objective of 

monitoring changes in hydrological soil parameters (saturated hydraulic conductivity, 

porosity and root system variables) with the LAI, as well as with the Spectral Vegetation 

Indexes. The performed research indicated that the specific root length in the Caatinga is 

reduced in the dry season relatively to the rainy season. The LAI in the preserved arboreal 

shrub Caatinga had an average value of 3.7 m² m
-2

; ranging from zero to 4.7 m² m
-2

; and its 

temporal decay rate was the same (-0.021 m² m
-2

 day
-1

) in the dry season on the two years of 

the study. The LAI correlated positively with all environmental variables analyzed, 

particularly with the average soil moisture of the previous 45 days. All SVI showed a strong 

correlation to LAI, mainly NDVI (Normalized Difference Vegetation Index). Therefore, the 

LAI can be monitored by the environmental variables considered in this Thesis; and its spatial 

variability can be monitored through SVIs. The seasonal dynamics of the plant stem are 

associated directly to the root system dynamics. Consequently, the LAI can be used to assess 

the dynamic root status in the Caatinga biome. In the dry season, the soil permeability is 

higher than in the wet season, which supports the hypothesis that there is macropore 

formation during the dry season. The macropores contribute to the increase of water 

availability in the root zone during this period of the year. This observation agrees with the 



 

 

fact – observed in situ – of the vegetation remaining dormant even with soil moisture at the 

effective root depth being practically equal to residual moisture during half the year. 

 

Keywords: Leaf area index. Spectral vegetation index. Saturated hydraulic conductivity. Root 

system. Remote sensing. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Entre os biomas presentes no Brasil, apenas a Caatinga tem seus limites 

totalmente inseridos no território brasileiro. Esse fato pode ajudar no gerenciamento dos seus 

recursos naturais, pois as ações e decisões tomadas sobre esse bioma dependem 

exclusivamente do povo brasileiro e de seus representantes. No entanto, o que se observa é 

ainda um desconhecimento das riquezas e potencialidades deste bioma, vista apenas como 

uma terra estéril e pobre em biodiversidade, lembrada somente pelo estereótipo da seca, 

fenômeno natural de regiões semiáridas. 

O bioma Caatinga possui uma grande diversidade de espécies animais e vegetais, 

e um complexo conjunto de fisionomias resultado da interação dos fatores geológicos, 

pedológicos, topográfico, climáticos e biológicos (NASCIMENTO et al., 2003; BARBOSA et 

al., 2006; MORO et al., 2016). Dessa forma, é necessário investigar os processos que 

envolvem o sistema solo-planta-atmosfera na Caatinga. Trabalhos anteriores no bioma 

preservado observaram que o escoamento superficial é influenciado por outros fatores, que 

não somente precipitação, intensidade e umidade do solo, mas também pela dinâmica do 

sistema radicular (FIGUEIREDO et al., 2016). A hipótese da dinâmica radicular foi levantada 

no trabalho de Pinheiro et al. (2013) ao observarem redução na sua profundidade do período 

úmido para o seco. Costa et al. (2014) avaliaram, para a Caatinga, a razão entre a biomassa 

radicular e a parte aérea. Essa razão variou com a idade, a densidade de cobertura e com o 

tipo de solo. Outros trabalhos verificaram, para florestas decíduas, boa correlação entre 

parâmetros aéreos da vegetação e sua resposta espectral (COSTA et al., 2002; WANG et al., 

2005; BARBOSA et al., 2009). 

Diante disso, o estudo tem por objetivo principal estudar a influência da dinâmica 

radicular (macroporos) sobre as propriedades hidráulicas do solo e suas consequências 

hidrológicas. Os objetivos específicos da pesquisa são: 

i. avaliar, in situ, a dinâmica temporal das raízes da Caatinga preservada em três 

associações solo-vegetação presentes na Bacia Experimental de Aiuaba (BEA); 

ii. avaliar, in situ, o índice de área foliar da Caatinga preservada e sua eventual 

relação com o estado do sistema radicular; 

iii. avaliar se é possível (e em que grau) estimar o índice de área foliar da Caatinga 

por meio de índice de vegetação espectral; e 
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iv. avaliar a possibilidade de monitorar indiretamente o estado do sistema 

radicular da Caatinga a partir de um índice de vegetação espectral. 

Para atingir esse objetivo o estudo foi dividido em três capítulos, para melhor 

compreensão, organização e discussão dos temas a serem abordados. A primeira parte avaliou 

as principais características do sistema radicular (densidade radicular, biomassa radicular, 

comprimento radicular específico, entre outras) de uma área de Caatinga preservada e seu 

efeito sobre alguns atributos do solo como a condutividade hidráulica do solo saturada, a 

densidade do solo e a porosidade total para o período úmido e para o período seco. A seguir 

investigou-se o índice de área foliar na Bacia Experimental de Aiuaba e sua correlação com as 

variáveis ambientais (precipitação, evapotranspiração e umidade do solo) e quatro índices de 

vegetação espectrais (NDVI, EVI, SAVI e ARVI). Ao final, buscou-se compreender a relação 

entre as variáveis do solo com as de superfície, de modo a buscar monitorar as alterações no 

comportamento hídrico do solo (condutividade hidráulica saturada, porosidade e variáveis do 

sistema radicular) com o índice de área foliar, bem como com os índices de vegetação 

espectrais. 
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2 ÁREA DE ESTUDO 

 

2.1 A bacia experimental de Aiuaba (BEA) 

 

O estudo foi desenvolvido na Bacia Experimental de Aiuaba (BEA) localizada 

entre as coordenadas 6°43’08’’S; 40°15’40’’W e 6°41’40’’S; 40°18’06’’W, sendo 

monitorada pelo grupo Hidrosed
1
, desde 2003. A BEA é parte integrante da Estação 

Ecológica de Aiuaba (ESEC Aiuaba) estabelecida em 1978 e gerenciada desde então pelo 

IBAMA (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis) e 

posteriormente pelo ICMbio (Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade) a 

partir de sua criação em 28 de agosto de 2007, pela Lei 11.516. 

A BEA possui uma área de 12 km², inserida dentro da região semiárida do Brasil, 

com precipitação média anual de 560 mm, com alta variabilidade interanual e intra-anual da 

precipitação com potencial evapotranspirativo de 2.500 mm anuais. O período chuvoso 

concentra-se entre os meses de janeiro e maio e a temperatura média anual de 25°C (de 

ARAÚJO e PIEDRA, 2009). O uso e ocupação do solo predominante é Caatinga arbustiva 

arbórea, preservada (MEDEIROS et al., 2009; COSTA et al., 2013; PINHEIRO et al., 2013). 

A BEA tem sido palco de investigação como as de Araújo e González Piedra 

(2009). Os autores realizaram um estudo de hidrologia comparativa entre uma bacia tropical 

úmida e uma semiárida, observando que 73% da vazão média dos rios úmidos estão 

disponíveis com 90% de garantia contra apenas 28% na região semiárida. A principal causa 

da diferença é o excesso de evaporação no semiárido. Medeiros (2005) e Medeiros et al. 

(2009) estudaram a interceptação da chuva pela vegetação, observando que seu valor foi, em 

média, 13% da precipitação, enquanto que o escoamento superficial representa 6% da 

precipitação. Lima (2010) e Araújo (2012) avaliaram o assoreamento do reservatório 

boqueirão, localizado no exutório da BEA observando que a taxa de assoreamento varia de 

1,5 e 2,7 % por década. Costa (2012) e Costa et al. (2013) avaliaram a disponibilidade hídrica 

na zona das raízes pela frequência temporal da retenção de água no solo através da capacidade 

de campo, do ponto de murcha permanente e da umidade residual. Pinheiro et al. (2016) 

modelaram a distribuição de água no sistema solo-planta-atmosfera, observando que 75% da 

precipitação anual retorna para atmosfera e que a camada superficial (0 a 20 cm) supre 90% 

                                                 
1
 Grupo de Pesquisa Hidrosedimentológicas do Semiárido - http://www.hidrosed.ufc.br 
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da demanda atmosférica. Pinheiro et al. (2013) avaliaram a dinâmica da profundidade 

especifica das raízes na estação seca e úmida e concluíram que a profundidade efetiva 

apresenta distribuição espacial homogênea. Além disso, os autores op cit. verificarem que a 

profundidade radicular é 10 cm menor na estação seca do que na estação úmida. Figueiredo et 

al. (2016) estudaram o início do escoamento superficial, conseguindo explicar 63% dos 

eventos por meio das variáveis precipitação total ou antecedente, umidade do solo, 

intensidade ou duração da chuva os demais eventos não explicados os autores atribuíram a 

influência da dinâmica do sistema radicular. 

 

2.2 Associações solo-vegetação da BEA 

 

A Caatinga é um bioma complexo, resultado da interação de fatores como solo, 

clima, geologia, relevo e organismos (RODAL et al. 2008; MORO et al., 2016), sendo 

desafiante controlar, conhecer ou representar toda sua variabilidade espaço-temporal. Por isso, 

na maioria das vezes tem-se de fazer generalizações quanto ao ambiente e seus processos. 

Güntner e Bronstert (2004); Costa et al. (2013) e Pinheiro et al. (2013) definirem associações 

solo-vegetação (ASV) como unidades homogêneas para estudos das variáveis ambientais, 

apesar da heterogeneidade observada em cada ASV, promovida pela interação do relevo, 

altitude, solo, e vegetação. A definição das ASV na BEA para este estudo fez-se uso do 

mesmo critério adotado por Güntner e Bronstert (2004); Costa et al. (2013) e Pinheiro et al. 

(2013). No entanto, adotou-se a classificação de solos realizada por Araújo (2012) em escala 

menor do que a do mapa de reconhecimento dos solos no Estado do Ceará na escala de 

1:600.000 utilizada nos estudos anteriores (Figura 1).  

As estações pluviométricas (EPs) mostradas na Figura 1 registram dados de 

precipitação a cada 5 min.; 1 hora e 6 horas, além da umidade horária captada por um sensor 

TDR (Time Domain Reflectometry) instalado na camada de 0 – 20 cm do solo. As estações 

fluviométricas registram as lâminas escoadas a intervalos de 15 minutos. No Tanque Classe A 

são registrado a evaporação diária e a precipitação diária por meio de um pluviômetro Ville de 

Paris instalado ao lado. 
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Figura 1 - Mapa de localização Bacia Experimental de Aiuaba (BEA), de solos, das três associações de solo-

vegetação (ASVs), das unidades fitossociológica, dos coletores de serapilheira e das estações de monitoramento 

hidrológico da BEA. Aiuaba - CE, Brasil 

 

Fonte: autor. 

 

Durante o período de estudo (2014 – 2015) algumas estações de monitoramento 

apresentadas na Figura 1 apresentaram problemas na continuidade dos registros de dados. A 

EP1 e EP3 estiveram desativadas durante todo o período de estudo (2014 – 2015), devido a 

problemas de vandalismo nos equipamentos, sendo retomado o monitoramento pluviométrico 

e umidade somente em 21/01/16 na EP1. Na EP2 houve interrupção no registro de dados de 

chuva e umidade no período de 06/12/14 a 25/06/15, devido a problemas no datalogger. No 

período de falha da EP2 os dados de precipitação foram preenchidos pela chuva diária 

registrada no pluviômetro Ville de Paris instalado ao lado do Tanque Classe A, localizado a 

cerca de 2.500 metros da EP2. Pinheiro et al. (2013; 2016) e Costa et al. (2013) definiram em 

cada ASV (Figura 1) uma espécie vegetal de grande porte representativa. A presente tese irá 

manter as mesmas espécies identificadas pelos autores op cit. como forma de manter um 

parâmetro comparativo entre os trabalhos. A Tabela 1 apresenta as principais características 

de cada associação solo-vegetação presente na BEA. 
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Tabela 1 - Caracterização e percentual de distribuição das associações solo-vegetação (ASV) na Bacia 

Experimental de Aiuaba 

ASV Espécie representativa da vegetação Classe de solo 
Ocupação na BEA 

(km²/%) 

ASV1 
Catingueira (Caesalpinia pyramidalis 

Tul) 
LUVISSOLOS CRÔMICOS 2,40/ 20 

ASV2 Angelim (Piptadenia obliqua) 
ARGISSOLOS VERMELHO-

AMARELO 
4,08 / 34 

ASV3 
Jurema-preta (Mimosa tenuiflora 

(Willd.) Poir) 

NEOSSOLOS LITÓLICOS + 

LATOSSOLOS V-A 
5,52 / 46 

Fonte: Pinheiro et al. (2016). 

 

A investigação deste trabalho sobre a Bacia Experimental de Aiuaba (BEA) foi 

realizada por meio de monitoramento contínuo: (1) de um ano hidrológico (2014 – 2015) para 

o estudo do sistema radicular; e (2) de um ano hidrológico (2014 – 2015) para as variáveis do 

solo; (3) de dois anos hidrológicos (2014 – 2015) para o índice de área foliar; e (4) de dois 

anos hidrológicos (2014 – 2015) para variáveis da vegetação (parte aérea) e ambientais 

(precipitação, evapotranspiração, umidade). Para cada período foram realizadas duas coletas 

de dados sobre o sistema radicular das raízes efetivas
2
, amostras para o teste de condutividade 

hidráulica saturada em laboratório, umidade, densidade do solo, porosidade e granulométria 

para cada uma das três associações de solo-vegetação (ASV). As coletas no período úmido 

foram realizadas de 6 a 9 de abril de 2014 e de 13 a 15 de março de 2015 representaram o 

final e o início do período úmido, respectivamente. As coletas realizadas 11 a 13 de julho de 

2014 e de 6 a 8 de dezembro de 2014 representaram o início e o final do período seco, 

respectivamente. Além dessas campanhas para coleta de dados, outras foram realizadas para 

fazer o levantamento fitossociológico das ASVs, coleta de serapilheira e de material para 

identificação das espécies de plantas e suas respectivas áreas foliares especificas, parâmetros 

importantes para obtenção do IAF a serem associados às variáveis ambientais e aos índices de 

vegetação espectrais. 

  

                                                 
2
 Raízes efetivas – termo definido neste trabalho como raízes que tem como principal função a absorção de água 

e nutrientes do solo, ou seja, não tem como função principal a sustentação da planta ao solo como no caso das 

raízes pivotantes. 
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3 REVISÃO DE LITERATURA 

 

3.1 Aspectos gerais do bioma Caatinga 

 

3.1.1 Vegetação 

O bioma Caatinga ocupa uma área aproximadamente de 800 mil km² sobreposta 

principalmente sobre a região semiárida, sendo o único bioma exclusivamente brasileiro. De 

modo geral a Caatinga é caracterizada por sua vegetação estar submetida a um clima quente e 

semiárido e apresentar adaptação à deficiência hídrica, além da existência de espécies 

endêmicas, resultado da interação clima-solo (SILVA et al., 2003). Silva et al. (2003) 

estimaram que, das 932 espécies vegetais catalogadas no bioma Caatinga, 318 seriam 

endêmicas. Barbosa et al. (2006) destacam que o bioma apresenta um grande número de 

associações de plantas e complexos florísticos com diferentes fisionomias, variando de 

pastagens a savanas de xerófitas espinhosas e floresta arbustiva. Afirmaram ainda que o tipo 

de vegetação é resultado das variações da duração das secas, da profundidade do solo, das 

variações topográficas e da degradação antropogênica (NASCIMENTO et al., 2003). As 

espécies da Caatinga, principalmente as arbóreas e arbustivas apresentam adaptações 

morfológicas e fisiológicas que possibilitam a sobrevivência em condições de seca, por meio 

do fechamento estomático, redução da área foliar, senescência e caducifólia (SILVA et al., 

2004) e ajustamento osmótico (NOGUEIRA; SILVA, 2002). 

O clima predominante no bioma Caatinga é caracterizado por precipitações que 

variam de 500 a 1.000 mm anuais, distribuídas de forma irregular no tempo, concentradas em 

três meses, e no espaço. A temperatura é elevada variando de 23 a 27 °C, com umidade média 

abaixo dos 50% com evapotranspiração potencial anual superior a 2.000 mm, resultando em 

balanço hídrico negativo de 7 a 11 meses ao ano (SILVA, 2004; MONTENGRO; RAGAB, 

2010; FIGUEIREDO et al., 2012; de ARAÚJO; MEDEIROS, 2013). Outra característica 

marcante da Caatinga é fenômeno das secas. Campos (1997) define seca como a insuficiência 

ou irregularidade das precipitações pluviais, e que os diferentes tipos de seca são resultados de 

uma sequência de causas e efeitos. De Araújo e Bronstert (2015), ao modelarem o fenômeno 

da seca, avaliaram cenários com diferentes estruturas hídricas, observando que as secas 

hidrológicas e meteorológicas são muitas vezes defasadas. Observaram também haver 
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correlação negativa entre o nível de armazenamento hídrico nos grandes barramentos e a 

severidade de seca. Concluíram, por fim, que os pequenos sistemas hídricos não conseguem 

lidar com as secas plurianuais. 

Todas essas características climáticas fazem a Caatinga apresentar como maior 

desafio a escassez de água com severas consequências econômicas, ambientais e sociais (de 

ARAÚJO; MEDEIROS, 2013). Como medida de enfrentamento à seca e à escassez hídrica, 

foi implantada uma política de construção de açudes (CAMPOS, 1997), com função de 

armazenar água para ser utilizada no período seco, bem como a perenização de alguns rios. 

Essa política trouxe vários desafios ao seu gerenciamento diante do grande número de açudes 

construídos nos mais diversos tamanhos. 

Diante da complexidade do bioma Caatinga, algumas classificações tipológicas 

têm sido feitas. Silva et al. (2003), por exemplo, subdividiram a Caatinga em 12 domínios 

ecológicos. Andrade-Lima (1981) delimitou e apresentou cinco unidades de vegetação e doze 

tipos de comunidades baseando-se essencialmente em critérios fisionômicos e florísticos da 

Caatinga. Jacomine (1996) dividiu a área em três tipos geológicos de acordo com o material 

de formação, em áreas sobre o embasamento cristalino, áreas do cristalino cobertas por 

material arenoso e áreas de depósitos sedimentares. Já Sá et al. (2003) dividiram-na em quatro 

grandes zonas, o domínio da vegetação hiperxerófila (34,3%); domínio da vegetação 

hipoxerófila (43,2%); ilhas úmidas (9,0%); e agreste mais área de transição (13,4%). 

Creutzfeldt (2006) observou a existência de muitos sistemas de classificação para Caatinga, 

onde as classes estão principalmente relacionadas ao grau de aridez. 

 

3.1.2 Hidrologia 

 

A hidrologia de qualquer região tem como unidade fundamental a bacia 

hidrográfica. No Brasil a Política Nacional de Recursos Hídricos (Lei 9.433, de 8 de janeiro 

de 1997) regulamenta o inciso XIX do artigo 21 da Constituição Federal, estabelecendo em 

seu art. 1º – inciso V: “A bacia hidrográfica é a unidade territorial para implementação da 

Política Nacional de Recursos Hídricos e atuação do Sistema Nacional de Gerenciamento de 

Recursos Hídricos.” 

A caracterização física e ambiental é de grande importância no estudo da 

hidrologia. Entre os principais parâmetros fisiográficos tem-se a área e a forma da bacia 

hidrográfica, sua topografia, geologia, tipo de solo entre outros. Quanto aos parâmetros 
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ambientais destacam-se os fatores climáticos – precipitação, temperatura, umidade relativa, 

etc. – e os fatores biológicos como cobertura do solo – não vegetado e os tipos de vegetação – 

e suas características como índice de área foliar, profundidade efetiva do sistema radicular 

entre outras. Todos esses fatores interagem direta e indiretamente no processo hidrológico da 

bacia hidrográfica como escoamento superficial, infiltração, evaporação, transpiração, 

interceptação da chuva e da radiação, perda de solo, entre outros.  

Como a Caatinga está sobreposta principalmente sobre a região semiárida, sua 

hidrologia é caracterizada como hidrologia de regiões semiáridas. A hidrologia dessas regiões 

é influenciada por múltiplos fatores naturais, como clima, fisiografia, geologia, solos e 

vegetação, mas também por ações antrópicas, como desmatamento, queimadas, construção de 

represas, entre outras.  

As precipitações do semiárido brasileiro são caracterizadas por serem torrenciais 

(curta duração e intensas), gerando grande efeito erosivo, principalmente as primeiras chuvas 

do ano, que encontram o solo descoberto devido à longa estação seca (SILVA, 2004). No 

entanto, como as chuvas geralmente são de curta duração, há outras implicações como a 

ruptura na conectividade hidrológica. Yair e Raz-Yassif (2004) observaram que o fluxo ao 

longo das encostas é influenciado pelo tempo de concentração da bacia. De Araújo e 

González Piedra (2009) compararam a hidrologia de regiões tropicais úmidas e semiáridas, 

observando que 73% da vazão média dos rios estão disponíveis com 90% de garantia 

enquanto em regiões semiáridas esse valor diminui para 28%, sendo o principal fator o 

excesso de evaporação na região semiárida. 

A vegetação tem papel importante sobre a hidrologia, como mostra o trabalho de 

Medeiros et al. (2009). Os autores observaram o efeito da vegetação da Caatinga sobre o 

processo de interceptação da chuva e observaram que a mesma foi em média 13% da 

precipitação total, enquanto o escoamento superficial representa somente 6%. Carvalho et al., 

(2002), ao avaliarem o efeito de diferentes coberturas de solo em parcelas experimentais, 

observaram que a parcela com Caatinga nativa reduziu em 99% e 89% a perda de solo e o 

escoamento superficial quando comparado com parcela desmatada. Figueiredo et al. (2016) 

estudaram as causas da abstração inicial de chuvas na Caatinga preservada. Após analisarem 

diversas variáveis de precipitação, intensidade e umidade do solo; os autores conseguiram 

explicar no máximo 63% dos eventos monitorados. Eles atribuíram os 27% dos eventos não 

explicados à influência da dinâmica do sistema radicular. 

A geologia tem grande influência sobre o regime hidrológico, bem como nas 

formas de intervenção humana. Toledo et al. (2014) ao analisarem a densa rede de 
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reservatórios na bacia hidrográfica do açude Orós, observaram que nas regiões de predomínio 

sedimentar a densidade de reservatórios foi 80% menor do que as regiões de predomínio 

cristalino. Figueiredo et al. (2016) observaram a influência das características geológicas 

sobre o escoamento superficial, observando que a presença de um aluvião permeável 

profundo na sub-bacia (9 km²) levou a um coeficiente de escoamento quatro vezes menor do 

que outra sub-bacia (2 km²) assentada sobre o embasamento cristalino. De Araújo e Bronstert 

(2015) relataram que o escoamento superficial anual da Bacia do rio Jaguaribe assentada 

sobre o semiárido varia de 5 a 120 mm dependendo da geologia do local.  

Conforme mencionado anteriormente, na Caatinga encontram-se dezenas de 

milhares de reservatórios (açudes), que influenciam sobremaneira seu comportamento 

hidrológico. Nesse sentido, Güntner et al. (2004) modelaram a influência da rede de 

reservatórios sobre a disponibilidade hídrica e mensuraram a influência do volume 

armazenado nos reservatórios sobre o fluxo de jusante. De Araújo et al. (2006) avaliaram a 

perda de volume dos reservatórios pela sedimentação, concluindo que a capacidade de 

armazenamento dos reservatórios cearenses foi reduzida em quase 2% por década. Krol et al. 

(2011) avaliaram o impacto dos pequenos reservatórios sobre a disponibilidade hídrica dos 

grandes sistemas no Ceará. Considerando-se um cenário de mudanças climáticas, concluíram 

que a distribuição de água pelos pequenos reservatórios pode ser afetada fortemente, 

aumentando o impacto dos pequenos açudes sobre os grandes reservatórios. Malveira et al. 

(2012) e de Araújo e Medeiros (2013) avaliaram o impacto da densa rede de reservatórios 

sobre a disponibilidade hídrica, observando que os pequenos reservatórios a montante dos 

reservatórios estratégicos impactam tanto positiva como negativamente a disponibilidade 

hídrica. Entre os efeitos negativos tem-se a alta evaporação e o aumento da complexidade do 

sistema. Entre os aspectos positivos observou-se a democratização ao acesso à água, a 

retenção de sedimentos e a redução do decaimento temporal da disponibilidade hídrica. Peter 

et al. (2014) avaliaram a conectividade hidrológica da densa rede de reservatórios da bacia do 

Alto Rio Jaguaribe e concluíram que a rede real de reservatórios apresentou a menor 

vulnerabilidade simultânea a secas e a enchentes quando comparada com cem (100) 

configurações sintéticas de redes de reservatórios. 
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3.2 Solos do bioma Caatinga 

 

O solo é um subsistema trifásico do sistema natural, cujos elementos encontram-

se em interação, inter-relação e interdependência, constituindo uma entidade integrada. O solo 

é ainda um sistema heterogêneo, polifásico, particulado, disperso e poroso, com grande área 

interfacial por unidade de volume (HILLEL, 2004). Por isso, o solo talvez seja uma das 

grandes incógnitas a serem decifradas pelos modelos que buscam prever os cenários futuros 

nos mais variados ecossistemas devido a sua alta variabilidade espacial.  

O solo tem influência direta sobre os processos hidrológicos, ecológicos e 

agronômicos. Entre as características do solo que tem influência sobre os processos 

hidrológicos destaca-se a condutividade hidráulica, a distribuição granulométrica (textura), a 

estrutura e a densidade do solo. Como ferramenta auxiliar para a avaliação dos modelos o 

monitoramento da umidade do solo é de suma importância. 

Os solos do semiárido nordestino são bem diversificados, apresentando todas as 

principais ordens de solo segundo levantamento realizado por Jacomine (1996), com 

predomínio de quatro ordens que formam um mosaico cobrindo 66% da área (Latossolos, 

19%; Litossolos, 19%; Argissolos, 15%; Luvissolos, 13%). Segundo Silva (2000) 

aproximadamente 80% do semiárido apresenta algum tipo de limitação quanto ao uso 

agrícola, que podem está relacionada à baixa fertilidade, à solos rasos, à deficiência de 

drenagem, maior risco de salinização e à alta concentração de sódio trocável. A topografia 

tem influência sobre a ocorrência de solos, bem como mudanças em suas características. 

Diniz Filho et al. (2009) avaliaram a remoção de sedimento e seu acumulo na parte inferior 

sobre a morfológica, a granulometria e a química no desenvolvimento dos solos em uma 

paisagem da Caatinga no semiárido. Os autores op cit. observaram que a granulometria dos 

Luvissolos e Neossolos Flúvicos levantados refletem basicamente as diferentes situações de 

deposição de material nesses solos. 

Os principais solos presentes na Bacia Experimental de Aiuaba são os Argissolos 

Amarelos, os Luvissolos Crômicos e os Neossolos Litólicos (ARAÚJO, 2012). Suas 

principais características serão apresentadas a seguir: 

Os Argissolos são caracterizados geralmente por apresentar um horizonte B 

textural logo abaixo do horizonte A ou E, com argila de baixa atividade ou com alta atividade 

conjugada com saturação por bases baixa e/ou caráter alítico na maior parte do horizonte B 

(EMBRAPA, 2006). Romero e Ferreira (2010) destacam que os Argissolos têm um elevado 
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potencial agrícola por combinar condições de eutrofismo a uma acidez geralmente moderada. 

O comportamento hídrico desses solos é regido pelo contraste textural entre os horizontes de 

superfície e subsuperfície e a profundidade de ocorrência, tornando-o de maior ou menor 

susceptibilidade ao processo de erosão. Os Argissolos na região semiárida são encontrados, 

geralmente em regiões de relevo suave, com ausência de pedregosidade, com boas condições 

físicas, maior profundidade efetiva o que garante maior disponibilidade hídrica, porém com 

baixa fertilidade natural. Entretanto, devido às suas condições físicas, esses solos são 

utilizados para agricultura (RIBEIRO et al., 1991; SOUZA et al., 1993). 

Os Luvissolos assim como os Argissolos apresentam um horizonte diagnóstico do 

tipo B textural, com a diferença de que apresentam obrigatoriamente atividade de argila alta e 

saturação por bases elevada (V ≥ 50%) no horizonte Bt (EMBRAPA, 2006; ROMERO; 

FERREIRA, 2010). São solos que geralmente são encontrados em locais de relevo suave 

ondulado, podendo apresentar-se com boa ou moderada drenagem, na sua maioria são pouco 

profundos, com menos de 90 cm de espessura (LUZ et al., 1992; ROMERO; FERREIRA, 

2010). Os Luvissolos destacam-se como solos quimicamente férteis e de alto potencial 

nutricional, reflexo do severo deficit de umidade nos locais onde ocorrem, no entanto 

altamente susceptíveis à erosão, devido ao acentuado contraste textural entre os horizontes 

superficiais e subsuperfíciais (LUZ et al., 1992; ROMERO; FERREIRA, 2010). Romero e 

Ferreira (2010) destacam outros dois fatores de limitação física aos Luvissolos do semiárido a 

consistência do B textural e a ocorrência de pedregosidade na superfície. Luz et al. (1992) 

apontam que, apesar da limitação física desses solos, em muitas áreas, eles são os únicos 

disponíveis para a agricultura. 

Os Neossolos são geralmente constituídos por material mineral sem ocorrência de 

nenhum horizonte B diagnóstico. Os Neossolos Litólicos diferenciam-se dos demais por 

apresentar seu horizonte A ou hístico assentado diretamente sobre a rocha ou um horizonte C 

ou Cr, sendo esse contato lítico ou fragmentado ocorrendo até 50 cm da superfície do solo 

(EMBRAPA, 2006). Na região denominada de Depressão Sertaneja (AB’SÁBER, 1974; 

RODAL et al., 2008; MORO et al., 2016) os Neossolos Litólicos predominam, ocorrendo 

frequentemente em áreas de relevo mais acentuado, variando de fortemente ondulado a 

montanhoso e geralmente associados a afloramentos de rochosos (ROMERO; FERREIRA, 

2010). Quanto ao aproveitamento agrícola, esses solos apresentam limitada profundidade (que 

restringe o desenvolvimento radicular), baixa capacidade de armazenamento de água, alto 

potencial erosivo e dificuldade no emprego da mecanização devido à rochosidade na 

superfície (ALHO et al., 2007; ROMERO; FERREIRA, 2010; COSTA et al., 2013). Os 
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Neossolos Litólicos apresentam de moderada a alta erodibilidade, requerendo práticas 

conservacionistas no sentido de proteger sua frágil camada arável (SILVA; SILVA, 1997). A 

importância de sua conservação pode ser observada no estudo realizado por Araújo (2012), 

que observou em uma bacia hidrográfica semiárida preservada que a principal fonte de 

sedimento que contribui para o assoreamento do reservatório localizado no exutório da bacia é 

um Neossolos Litólicos. 

 

3.3 Características do sistema radicular da caatinga 

 

Cornelissen et al. (2003) e Pérez-Harguindeguy et al. (2013) apresentam um 

manual de protocolos padronizando medidas sobre varias características funcionais das 

plantas em todo o mundo. Os autores classificaram as características funcionais das plantas 

quanto a seis aspectos: planta (forma de crescimento, forma de vida, etc.); folha (área foliar 

específica, tamanho da folha, etc.); caule (densidade do caule, etc.); sistema radicular 

(comprimento radicular específico, profundidade radicular, etc.); e regeneração (modo de 

dispersão, massa de sementes, etc.). Cornelissen et al. (2003) abordaram ainda sobre como 

deve ser feita a seleção das plantas analisadas. Além disso, fizeram algumas considerações 

estatísticas em relação às características funcionais para que resultados a partir da amostra 

possam representar o todo. 

O sistema radicular das plantas exerce diferentes funções como fixação, absorção 

e condução de água e nutrientes à planta além da síntese de substâncias. O estudo do sistema 

radicular pode ser relativamente simples para espécies isoladas e de pequeno porte, como no 

caso de algumas culturas comercias (ARAÚJO et al., 2004; BASSOI et al., 2004; PIVETTA 

et al., 2011; RIBEIRO et al., 2011; SANTIN et al., 2013). No entanto, quando se trata de 

comunidades vegetais ou plantas de grande porte, cujas raízes podem abranger uma grande 

área e atingir grandes profundidades seu estudo torna-se laborioso, de alto custo financeiro e 

de tempo (GREGORY, 2006). 

Cornelissen et al. (2003) e Pérez-Harguindeguy et al. (2013) descrevem as três 

principais características funcionais do sistema radicular o comprimento radicular específico 

(CRE), a morfologia do sistema radicular e a estratégia de absorção de nutrientes. O valor do 

CRE é uma função do diâmetro radicular e da densidade do tecido radicular. Plantas com alto 

CRE tendem a produzir maior comprimento radicular para um dado investimento em massa 

seca. A morfologia do sistema radicular trata de aspectos do sistema radicular como a 
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profundidade, a extensão lateral e a intensidade de exploração. A absorção de nutrientes tem 

como um dos principais fatores o CRE, porém muitas plantas exploram a associação 

simbiótica com fungos e bactérias para aumentar sua capacidade competitiva por nutrientes. 

O comprimento radicular específico é a razão entre o comprimento radicular e a 

massa seca das raízes finas, medida análoga à área foliar especifica (AFE) da parte aérea da 

planta. Outros parâmetros também são calculados usando o comprimento radicular, como a 

densidade de comprimento radicular (DCR) e a abundância radicular. A DCR é a razão entre 

o comprimento radicular e volume de solo, enquanto a abundância radicular é a razão entre o 

comprimento radicular e a área de superfície de solo (SAINJU; GOOD, 1993; AMATO; 

PARDO, 1994; LAZORKO; van REES, 2012). Tanto a DCR como a abundância radicular 

expressam o nível de exploração das raízes no solo, sendo sua distribuição dependente da 

umidade, da disponibilidade de nutrientes e de fatores físico-químicos. Alterações nas 

propriedades do solo alteram fortemente a densidade de raízes no solo e, portanto, 

influenciam a adaptação da comunidade de plantas ao local (SAINJU; GOOD, 1993). van 

Noordwijk e van de Geijn (1996) observaram que a DCR pode ser descrita como uma função 

exponencial negativa em relação à profundidade e que uma diferenciação entre horizontes do 

solo é quase sempre requerida, tanto para o conteúdo de água no solo como para densidade do 

comprimento radicular (DCR). 

A profundidade efetiva do sistema radicular de uma planta ou comunidade é dada 

como a profundidade do solo de máxima ação do sistema radicular a respeito do fluxo de água 

e das interações biológicas do solo (SCHENK; JACKSON, 2002; BONI et al., 2008). 

Kadayifçi et al. (2010) a definem como a profundidade responsável pelo fornecimento de 

85% da água requerida pelas plantas de forma a manter seu crescimento normal. Já para 

Pinheiro et al. (2013), é a profundidade do solo onde se localizam pelo menos 90% do 

comprimento acumulado das raízes, enquanto para Zaccheo et al. (2012); Boni et al. (2008) e 

Souza et al. (2008) esse limite é de 80% das raízes. 

A região que compreende a profundidade efetiva é o local onde se encontram 

grande parte das raízes efetivas. Por causa dessas raízes é que o conhecimento de sua 

profundidade efetiva é de grande importância, pois é nesta camada que ocorrem os principais 

processos físicos, químicos e biológicos no complexo sistema solo-planta-atmosfera. A 

interação solo-raiz tem forte influência sobre o movimento de água no solo e 

consequentemente nos processos hidrológicos, de absorção e transporte de solutos e 

sedimentos.  
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Outras caracteristicas do sistema radicular como, a densidade radicular (DR), que 

representa a razão entre a massa radicular pelo volume de solo; a biomassa radicular (BR) que 

representa a razão entre a massa radicular e área de solo; e o índice de área radicular (IAR) 

medida analoga ao IAF que se refere a área de raiz por unidade de área de solo, também são 

avaliadas em resposta disponibilidade de água e nutrientes, alterações na estrutura física e 

química do solo (SAINJU; GOOD, 1993; AMATO; PARDO, 1994; van NOORDWIJK; van 

DE GEIJN, 1996; JACKSON et al., 1996; KENZO et al., 2011; LAZORKO; van REES, 

2012; COSTA et al., 2014). 

No bioma Caatinga ocorre o predomínio de espécies decíduas, com mais 90% do 

total, que apresentam frequentemente um sistema de raízes superficiais, ou seja, 70% da 

massa radicular encontram-se nos primeiros 30 cm de profundidade (JACKSON et al., 1996; 

PINHEIRO et al., 2013). Já as espécies sempre-verdes tendem a possuir um sistema radicular 

mais profundo, portanto, menos comuns em ambientes secos devido ao alto custo energético 

para sobreviver (LIMA; RODAL, 2010). 

A literatura oferece uma variedade de técnicas para avaliar o sistema radicular. 

Böhm (1979) e Gregory (2006) apresentam um resumo das principais técnicas. Entre as 

técnicas mais utilizadas destacam-se três. A primeira técnica é a da lavagem do solo feita a 

partir de amostras de volume conhecido que pode fornecer informações como a massa, 

volume e comprimento de raiz. A segunda é a da trincheira, que fornece informações de 

comprimento e profundidade das raízes. Já a técnica com rhizotrons e minirhizotrons pode 

fornecer medidas da longevidade e regeneração das raízes (GREGORY, 2006). 

A técnica na qual as amostras de solo são lavadas apresenta os melhores 

resultados quantitativos sobre o comprimento e a massa de raízes, por isso ela é 

frequentemente usada como base para calibração de outras técnicas (OLIVEIRA et al., 2000 

apud GREGORY, 2006). No entanto, não existe um padrão definido sobre como realizar a 

separação das raízes do solo, ou seja, não existe uma definição sobre qual tratamento usar 

para separar as raízes do solo e qual malha da peneira usar. 

Amato e Pardo (1994) usaram para separar as raízes do solo uma solução de 

hexametafosfato do sódio e bicarbonato de sódio a 10% agitando-as durante seis horas e em 

seguida lavadas em uma sequência peneiras. Já Sainju e Good (1993) usaram uma solução de 

metafosfato de sódio por 24 horas para dispersar o solo das raízes. Livesley et al. (1999) 

usaram amostras de solo apenas agitadas e desagregadas manualmente e lavadas em uma 

sequência de peneiras, procedimento similar ao adotado por Witschoreck et al. (2003); Souza 

et al. (2008); Lazorko e van Rees (2012); Zaccheo et al. (2012) e Costa et al. (2014).  
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Gregory (2006) aponta que não existe um padrão definido para o tamanho da 

malha da peneira a ser utilizada na lavagem das raízes, embora seja evidente o efeito da malha 

sobre os resultados das raízes. Os estudos de Livesley et al. (1999) e Amato e Pardo (1994) 

observaram que o tamanho da malha da peneira tem maior efeito sobre a estimativa do 

comprimento da raiz do que sobre o de sua massa. Livesley et al. (1999) concluíram que 

peneira com malha ≥ 0,5 mm forneceu uma medição adequada da biomassa das raízes e 

malha ≥ 0,25 mm foi necessária para medição precisa do comprimento das raízes finas de Zea 

mays e Grevillea robusta. Nenhum fator de correlação é capaz de estimar a massa e o 

comprimento das raízes finas quando aplicada uma malha maior do que a desejada, pois o 

recobrimento das raízes varia entre espécies de plantas, profundidade do solo e distância a 

partir da planta (GREGORY, 2006). 

A distribuição das raízes de uma planta no solo pode variar bastante tanto em 

profundidade como em superfície e dependem de vários fatores como solo, clima, genótipos, 

estágio vegetativo e competição (MA et al., 2013; ZACCHEO et al., 2012; SOUZA et al., 

2008). Quando se estudam comunidades vegetais (biomas) amplia-se a complexidade sobre a 

compreensão do comportamento e das características do sistema radicular diante das variáveis 

bióticas e abióticas. Schenk e Jackson (2002) avaliaram o tamanho e a forma do sistema 

radicular para as diferentes formas de crescimento das plantas usando dados do tamanho da 

parte aérea, do clima e da textura do solo em ambientes com limitações hídricas. Observaram 

padrões entre o sistema radicular com o tamanho das plantas e com o clima, no entanto, não 

foi observado efeito da com a textura do solo. Já Jackson et al. (1996) analisaram os padrões 

de enraizamento para onze biomas terrestres e compararam as distribuições do sistema 

radicular para os diferentes grupos funcionais de plantas. Observaram que 70% da biomassa 

radicular encontra-se à 30 cm do solo nas florestas tropicais secas. 

Alguns modelos hidrológicos requerem como parâmetros de entrada a 

profundidade efetiva das raízes. Güntner e Bronstert (2004), ao realizarem uma análise de 

sensibilidade com os parâmetros de entrada do modelo WASA (Water Availability in Semi-

Arid Environment), concluiram que a profundidade efetiva apresentou alta sensibilidade nos 

resultados. Öztürk et al. (2013), ao modelarem o impacto das mudanças no uso do solo sobre 

a hidrologia de uma bacia rural, inseriram a profundidade efetiva como parâmetro de entrada 

ao modelo numérico de base física MIKE-SHE. 

No bioma Caatinga poucos são os estudos sobre o comportamento e a distribuição 

do sistema radicular deste bioma. Costa et al. (2014) avaliaram a biomassa das raízes e da 

parte aérea e sua razão para três diferentes estágios de regeneração, dois grupos de vegetação 
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(aberta e densa), e quatro classes de solos. Os autores concluíram que a biomassa de raiz foi 

levemente superior à da parte aérea e leva décadas para estabilizar-se em solo mais rasos. Já a 

razão raiz-parte aérea foi maior do que a de outras regiões similares, devido provavelmente à 

menor disponibilidade de água no meio. Pinheiro et al. (2013) estudaram a profundidade 

efetiva e a distribuição espacial e temporal das raízes em uma área de Caatinga preservada e 

concluíram que a profundidade efetiva das raízes possui uma distribuição espacial 

homogênea, mas tem sua profundidade alterada entre o período úmido e seco. 

 

3.4 Condutividade hidráulica saturada 

 

A condutividade hidráulica é a razão entre a densidade de fluxo e o gradiente de 

potencial, em que a densidade de fluxo é o volume de água que passa em uma coluna de solo 

por unidade de área perpendicular ao fluxo no tempo. Já o gradiente de potencial é a variação 

da carga hidráulica por unidade de distância na direção do fluxo. No solo, o gradiente de 

potencial é resultante da soma do potencial mátrico com o gravitacional. São, de fato, a força 

motriz para o movimento de água no solo (AMARO FILHO et al., 2008; HILLEL, 2004). A 

condutividade hidráulica é dependente do conteúdo de água no solo, pois os poros livres de 

água dificultam o fluxo. Assim, o solo em condições de saturação tem o valor de 

condutividade máximo e constante, mas decrescente à medida que o solo seca. Devido à 

dificuldade em se obter a condutividade em função da umidade, a maioria dos modelos 

hidrológicos requisita como parâmetro de entrada somente a condutividade hidráulica 

saturada (Ks). O Ks atua como parâmetro chave no transporte de solutos através do perfil do 

solo e de sedimentos acima deste na modelagem hidrológica. No entanto, o Ks de uma 

determinada área é de difícil determinação devida sua alta variabilidade espaço-temporal 

(RIENZNER; GANDOLFI, 2014). Além disso, a sua relação com outras propriedades do solo 

(por exemplo, textura do solo, matéria orgânica e densidade do solo) não é forte o suficiente 

para prever satisfatoriamente o seu valor sem experimentos (ALLETTO; COQUET, 2009; 

STRUDLEY et al., 2008; GWENZI et al., 2011). 

Os métodos para estimativa da condutividade hidráulica saturada podem ser 

classificados em métodos diretos (in situ), métodos de laboratório e funções de 

pedotransferência, que requerem medidas realizadas por um dos métodos para que seja feita a 

correlação com os atributos do solo. A literatura apresenta muitos métodos que podem ser 
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utilizados na quantificação de Ks. A escolha do método adequado dependerá das condições do 

local a ser estudado e das características do solo (BANTON, 1993). 

O método do permeâmetro de carga constante (PCC) se destaca como um dos 

mais usados para estimar Ks em laboratório dada à praticidade de suas medidas (MARQUES 

et al., 2008; MESQUITA et al., 2002; SILVA; KATO, 1997). Entretanto, alguns fatores 

podem levar a uma redução ou aumento dos valores medidos de Ks obtidos pelo PCC. Entre 

os fatores de redução estão as amostras de solo que não estão em contato hidráulico direto 

com o sistema de poros circundantes e com o fluxo preferencial presente naturalmente; 

eliminação do fluxo lateral; descontinuidade dos poros na amostra causada pela compressão e 

compactação durante o processo de coleta; e perturbação do sistema de poros no processo de 

medição. Já a saturação das amostras de solo pode levar a maiores valor de Ks do que os 

métodos de campo (JAČKA et al., 2014). Marques et al. (2008) destacam que o método 

apresenta como vantagens que Ks é calculado usando-se a equação de Darcy, onde as 

condições de fluxo são bem definidas e a influência das bolsas de ar é minimizada. Como 

desvantagens, o pequeno tamanho das amostras que podem ficar dispostos em pontos de alta, 

baixa ou ausência de macroporos, bem como deve ser observada a continuidade vertical dos 

macroporos em superfícies com grande índice radicular.  

O método PCC tem sido usado para obter a condutividade hidráulica saturada em 

diferentes circunstâncias. Jačka et al. (2014) ao avaliaram a Ks da camada superficial de solos 

podzolicos montanhosos por três diferentes métodos, concluíram que o PCC produziram 

valores levemente maiores do que os métodos de campo, que pode ser explicado pela 

eliminação das bolsas de ar sobre o valor de Ks. No entanto, Pfeiffer et al., (2008) ao 

avaliarem três métodos, dois de campo e um de laboratório em solo franco argiloso. Os 

autores op cit. observaram que o PCC apresentou menores valores e maior variabilidade de Ks 

do que os de campo, atribuindo esse resultado ao menor volume de solo, que pode integrar ou 

excluir o bioporos ou rachaduras. Silva e Kato (1997) avaliaram o efeito do selamento 

superficial em diferentes manejos, observaram que a resistência dos agregados à energia 

cinética das chuvas e ao selamento superficial são maiores na área de cerrado virgem do que 

nas áreas cultivadas. Cunha e Moraes (2007) estudaram o movimento de solutos em três tipos 

solo e o tempo para obtenção de um regime de fluxo estacionário para três solos, e concluíram 

que em solos mais pesados o tempo de equilíbrio dinâmico foi cerca da metade do obsevado 

em solos leves (arenosos). Marques et al. (2008) avaliaram a aplicabilidade e a variabilidade 

de Ks obtido para uma topossequência de solo amazônicos, e observaram que a utilização do 
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Ks como parâmetro de análise hídrica deve ser usada com precaução, evitando 

descontinuidade dos poros e a compactação da amostra.  

A condutividade hidráulica não é uma propriedade somente do solo, ela depende 

tanto dos atributos do solo como do fluído. As características do solo que a afetam são 

porosidade total, distribuição dos poros por tamanho, conexão e tortuosidade. Já os atributos 

do fluído que a afetam são densidade e viscosidade do líquido (AMARO FILHO et al., 2008; 

HILLEL, 2004). 

Entre os fatores que afetam Ks a porosidade do solo é grande importância. A 

porosidade é um índice relativo do espaço poroso no solo, ou seja, é a soma dos espaços 

ocupados por ar e por água, sendo um parâmetro de grande importância para o estudo do solo. 

A porosidade tem influência sobre a infiltração, retenção e temperatura do solo somando-se o 

fato de que fenômenos essenciais à vida no solo ocorrem nos poros, tais como reações 

químicas e biológicas, fluxo de fluídos, difusão de gases e íons, fenômenos de trocas e 

processos físicos (TONG et al., 2016; HILLEL, 2004; PAGENKEMPER et al., 2001). O 

volume de poros é função da distribuição granulométrica, de como as partículas estão 

estruturadas e por processos bioquímicos (SCHOLL et al., 2014). Alguns pesquisadores 

aceitam a divisão da porosidade em duas classes (macro e microporos) já outros a dividem em 

três classes: macro, meso e microporos (SCHOLL et al., 2014). A macroporosidade do solo 

permite um fluxo mais rápido de gases e água, ou seja, é responsável pela aeração do solo, já 

a microporosidade é responsável pela retenção de água no solo (HILLEL, 2004). van Schaik 

et al. (2014) concluíram que o fluxo preferencial, proveniente dos macroporos, é importante 

no controle do escoamento superficial nos eventos de chuva de alta intensidade. Pinheiro et 

al., (2013) observaram um aumento na profundidade de raiz entre o período seco e úmido na 

Caatinga, podendo ser um indicativo de estratégia de adaptação ao criar uma porosidade 

secundária para aumentar a infiltração na zona radicular. A conectividade e a tortuosidade 

também são fatores importantes que afetam o movimento dos fluídos no solo (STRUDLEY et 

al., 2008; SCHWEN et al., 2011). 

Os principais fatores que podem influenciar a porosidade do solo são a densidade 

do solo, a distribuição granulométrica e a densidade de partículas. Os dois últimos são 

parâmetros que tem pouca variação no tempo, ou seja, naturalmente a mudanças significativas 

de seus valores requer centenas de anos ou mais. No entanto, a densidade do solo pode ser 

alterada facilmente pelo manejo de solo, assim seu monitoramento pode fornecer informações 

sobre alterações na estrutura do solo. Alterações na estrutura do solo promovidas por ação 
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natural ou antrópica afetam diretamente a porosidade do solo aumentando ou reduzindo o 

espaço ocupado pelo ar e pela água (STRUDLEY et al., 2008). 

Entre as principais ações antrópicas estão as mais diversas práticas de preparo do 

solo para plantio, a derrubada e queima da vegetação, o uso de fertilizantes e corretivos do 

solo, entre outras (STRUDLEY et al., 2008; ALLETTO; COQUET, 2009). Já alterações 

naturais são promovidas pela dinâmica radicular, crescimento e morte das raízes (SCHWEN 

et al., 2011; SCHOLL et al., 2014), pelos agentes biológicos como fungos e bactérias que 

degradam a matéria orgânica que em seguida pode ser incorporada pelas minhocas, formigas, 

cupins e outros insetos e animais como o tatu (Tolypentis tricinctus) (SMETTEM, 1992; 

CHAN, 2011). 

 

3.5 Índice de área foliar 

 

O índice de área foliar foi definido por Watson (1947) como sendo área total da 

face de uma folha verde por unidade de área da superfície do solo. Por esta definição o IAF é 

uma medida admensional (ou m² m
-
²). O indice de área foliar dirige o microclima tanto dentro 

como abaixo do dossel da vegetação (PFEIFER et al., 2014; HARDWICK et al., 2015), sendo 

a principal superfície de troca de matéria e energia entre a copa das plantas e a atmosfera 

(FASSNACHT et al., 1997; GOWER et al., 1999; ERIKSSON et al., 2005), ou seja, está 

diretamente relacionada a vários processos ambientais e ecológicos, como evapotranspiração, 

interceptação da chuva e da radiação solar, fotossíntese, produtividade, entre outros 

(CHASON et al., 1991; BRÉDA, 2003). Assim, o IAF é um parâmetro de grande importância 

para os vários modelos de produção primária como modelos globais de clima, hidrologia, 

biogeoquímica, e ecologia em diferentes escalas (BRÉDA, 2003; WANG et al., 2005; 

PFEIFER et al., 2014; HARDWICK et al., 2015). 

A interface entre o ecossistema e a atmosfera feita pelo IAF (ERIKSSON et al., 

2005) tem sido utilizado para estimar a vegetação potencial de muitos lugares, como para 

região Nordeste do Brasil (NASCIMENTO; BRITO, 2007) e para Espanha (REY, 1999). 

Estudos observaram uma correlação positiva entre a altura da vegetação e o IAF (REY, 1999; 

PFEIFER et al., 2014). Hardwick et al. (2015), avaliando o efeito microclimatico em floresta 

tropical prímaria, floresta manejada e plantações de palmeiras oleaginosas na Malásia, 

observaram que um incremento de 1 m² m
-
² no IAF, promoveu a redução de 2,45 ºC na 

temperatura média diaria. 
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O valor do índice de área foliar varia entre as diversas tipologias vegetais. 

Fassnacht et al. (1997) encontraram valores de IAF entre 1,4 a 2,5 m² m
-
² para florestas de 

coníferas sempre-verdes (74% coníferas); entre 4,4 e 8,4 m² m
-
² para florestas decíduas de 

folhas largas (74% hardwood); e IAF entre 1,6 e 4,4 m² m
-
² para florestas mistas com 

coníferas e decíduas. Dufrêne e Bréda (1995) observaram valores de IAF para onze parcelas 

de floresta temperadas decíduas, valores que variaram de 1,7 a 7,5 m² m
-
². Eriksson et al. 

(2005) avaliaram o IAF em 19 parcelas homogêneas compostas por uma única espécie de 

oliveira (Fraxinus), carvalho (Quercus) e faia (Fagus grandifolia), sendo que para as sete 

parcelas onde o IAF foi obtido de forma direta os valores variaram de 2,0 a 4,4 m² m
-
². Aber 

(1979) avaliou o IAF em 20 parcelas de florestas de madeira boreal (northern hardwood 

Forest) com idades que variavam de 7 a 200 anos e com alturas de 6 a 26 m de dossel. Os 

valores de IAF variaram de 4,5 a 7,5 m² m
-
². Pfeifer et al. (2014) realizaram estudo 

comparativo entre o IAF estimado por imagens de satélite com os estimados por fotos 

hemisféricas para uma variedade de ecossistemas como florestas de folhas largas sempre-

verdes; florestas de folhas largas decíduas; savanas; florestas arbustivas abertas e fechadas; 

mosaico de vegetação natural e culturas; e plantação de floretas de coníferas decíduas e 

sempre-verdes do Leste Africano. Os autores op cit. observaram valores de IAF médio e 

máximo de 0,4 e 0,8 m² m
-
²; 0,4 e 2,5 m² m

-
²; 1,7 e 7,4 m² m

-
²; 2,6 e 9,0 m² m

-
²; 2,0 e 7,7 m² 

m
-
²; e 1,6 e 4,5 m² m

-
² para os ecossistemas, respectivamente. (gerar fig. desses dados Alex.) 

O IAF também varia com a densidade de plantas conforme apresentado por Cutini 

et al. (1998) ao estudarem uma floreta decídua na qual o IAF médio foi de 4,51  m² m
-
², 

variando 3,2 a 6,1 m² m
-
² para áreas desbastadas e de 5,86 m² m

-
², variando 4,5 a 7,6 m² m

-
² 

para áreas não desbastadas. Eriksson et al. (2005) observaram que IAF reduziu de 2,6 m² m
-
² 

para 2,0 m² m
-
² parcelas com carvalho (Quercus) com densidades de 417 e 244 plantas por 

hectare, respectivamente. 

Existem poucos estudos sobre o índice de área foliar do bioma Caatinga. Asner et 

al. (2003) apresentaram a síntese global do IAF medido em mais de 1000 publicações, 

representando aproximadamente 400 ambientes únicos. No entanto, o bioma Caatinga não foi 

representado por nenhum trabalho. Entre os trabalhos que relacionam o IAF no bioma 

Caatinga, citam-se os de Costa et al. (2002) e Nascimento e Brito (2007). Os últimos 

estimaram a vegetação potencial da região Nordeste do Brasil, por meio de um modelo que 

associa a evapotranspiração potencial (ETP), com parâmetros fixos e variavéis, como IAF e 

altura da vegetação. Os autores estimaram que para a maior parte da região semiárida o IAF 

foi inferior a 2 m² m
-
², observando que vegetação com altura entre 5 e 10 m o IAF variou de 2 
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a 4 m² m
-
². Costa et al. (2002) mapearam a fitomassa do núcleo de desertificação do Seridó 

para três níveis de densidade, calculando o IAP (índice de área da planta, soma da 

contribuição das folhas – IAF com a contribuição dos ramos e troncos) por meio de um 

analisador de dossel vegetal. O índice variou de 0,3 a 3,5 m² m
-
². 

Estudos têm utilizado variáveis ambientais, topográficas e antropogênicas para 

relacioná-las com IAF potencial (REY, 1999; NASCIMENTO; BRITO, 2007) ou 

modificações no IAF para diferentes ecossistemas (PFEIFER et al., 2014). O inverso também 

é estudado ao avaliar o efeito do IAF sobre o microclima de comunidades vegetais 

(HARDWICK et al., 2015). 

Medidas diretas do IAF, principalmente em florestas, são de difícil realização, 

devido à sua variabilidade espacial - vertical e horizontal, e temporal - ciclos anuais e 

variabilidade interanual (DUFRÊNE; BRÉDA, 1995; FASSNACHT et al., 1997; CUTINI et 

al., 1998). Essa variabilidade interfere sobre o padrão e a estrutura sazonal de culturas e/ou 

paisagens, pela estratificação e heterogeneidade do sistema. Medidas diretas de características 

da vegetação ou mesmo obtidas por métodos terrestres são laboriosos, consumindo tempo e 

dinheiro para acompanhar a dinâmica espaço-temporal da vegetção (DAUGHTRY, 1990; 

CHASON et al., 1991; COELHO FILHO et al., 2012). O sensoriamento remoto já vem sendo 

utilizado no monitoramento temporal e espacial de parâmetros biofísicos da vegetação, por 

meio do uso de imagens de satélite (FASSNACHT et al., 1997; BARBOSA et al., 2006; 

PFEIFER et al., 2014). No entanto, o acompanhamento da variabilidade sazonal por imagens 

de satélite nem sempre é possivel devido à presença de nuvens. O monitoramento temporal de 

ambientes onde os parâmetros biofísicos da vegetação (ex. IAF, PPN) sofrem grande 

alterações interanual (ex. florestas decíduas) e apresentam padrão espacial estável, poderia ser 

realizado relacionando-os a variaveis ambientais de maior facilidade de obtenção como 

precipitação, evapotranspiração e umidade do solo. 

Existem muitos métodos e técnicas utilizadas para estimativa do IAF, geralmente 

classificadas quanto a sua forma de medição em métodos diretos e indiretos. Daughtry (1990) 

aponta que a escolha do método para determinar características vegetativas, como o IAF 

dependem das características morfológicas da folhagem a serem medidas, da precisão 

requerida, da quantidade de material vegetativo a ser amostrado e do tempo necessário e 

equipamento disponível. Os trabalhos de Jonckheere et al. (2004); Bréda (2003) e Daughtry 

(1990), fazem uma revisão sobre os principais métodos diretos e indiretos para obtenção do 

IAF apontando suas principais vantagens e desvantagens. A seguir serão descritos alguns 

métodos diretos e indiretos mais utilizados. 
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 Métodos diretos 

 

Os métodos diretos ou semidiretos para obtenção do IAF envolvem a medição da 

área foliar, utilizando tanto um medidor de área foliar ou uma relação específica de dimensão 

para a área por meio de um coeficiente de forma. Os métodos diretos servem como referência 

para a calibração e avaliação dos métodos indiretos (GOWER et al., 1999; BRÉDA, 2003). 

Os métodos diretos são mais precisos, no entanto tornam-se mais laboriosas e onerosas suas 

análises à medida que aumenta a complexidade do dossel (COELHO FILHO et al., 2012), 

tornando-se difícil de caracterizar a variabilidade da dinâmica espacial e temporal do 

desenvolvimento da área foliar (DUFRÊNE; BRÉDA et al., 1995; FASSNACHT et al., 1997; 

CUTINI et al., 1998). Entre os métodos diretos para obtenção do IAF pode-se destacar a 

colheita, a alometria e a coleta de serapilheira (BRÉDA, 2003). 

O método da colheita consiste na colheita da vegetação para medições de todas as 

folhas dentro de uma área delimitada. O método da colheita é amplamente utilizado em 

culturas e pastagens, sendo também adaptado à vegetação de pequena estrutura, mas é 

destrutivo. Portanto, este método tem sua aplicação limitada a pequenas áreas e para 

vegetação de pequeno porte devido ao imenso esforço para execução do mesmo. Além disso, 

em algumas áreas o corte das árvores é proibido (DAUGHTRY; 1990; BRÉDA, 2003). 

Silvicultores desenvolveram o método alométrico, que é menos destrutivo e que 

busca relacionar a área de folhagem com o diâmetro da área de alburno à altura do peito ou na 

base da coroa das árvores. Existem hipóteses de que a área foliar está em equilíbrio com 

tecidos condutores, portanto, tais relações alométricas são dependentes do local e das 

espécies, e, em alguns casos, também são dependentes do ano (DAUGHTRY; 1990). Alguns 

autores (BIDLAKE; BLACK, 1989; MAGUIRE; BENNETT, 1996) apontam que relações 

alométricas obtidas por amostragem destrutiva é um método confiável de derivar IAF. 

Em florestas decíduas, o método de coleta de serapilheira, não destrutivo, mostra-

se o mais adequado para obtenção do IAF (ABER, 1979; CHASON et al., 1991; DUFRÊNE; 

BRÉDA et al., 1995; BRÉDA, 2003; JONCKHEERE et al., 2004; ERIKSSON et al., 2005). 

O método consiste na coleta de folhas em armadilhas com área conhecida distribuídas abaixo 

do dossel durante o período de queda das folhas, no qual o intervalo de coleta deve ser curto 

(duas ou três semanas) para evitar perdas e decomposição. As folhas são separadas da 

serapilheira e colocadas para secar em estufa e pesadas para calcular a massa seca. A massa 

seca foliar (g m
-
²) para cada data de coleta é convertida em área foliar pela multiplicação da 
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área foliar específica (AFE, expressa em m² g
-
¹). Por fim, o índice de área foliar é a área foliar 

acumulada ao longo de todo o período de queda das folhas (BRÉDA, 2003). As amostras de 

componentes das plantas, como folhas, devem ser secadas de 60 a 80 °C até massa constante 

ou por tempo fixo, pois altas temperaturas podem promover perdas de componentes voláteis 

(DAUGHTRY, 1990; GOWER et al., 1999; BRÉDA, 2003).  

Muitos trabalhos utilizam o IAF medido pelo método de coleta de serapilheira 

como padrão para avaliar os resultados do IAF estimado por métodos indiretos, seja por 

métodos que utilizam a análise da copa (dossel) por meio de imagens hemisféricas (ABER, 

1979), por métodos que medem a transferência de radiação do dossel (CHASON et al., 1991; 

CUTINI et al., 1998; ERIKSSON et al., 2005) ou por ambos os métodos (DUFRÊNE; 

BRÉDA, 1995). A estimativa da área foliar específica (AFE) é o ponto mais crítico do método 

da serapilheira (BRÉDA, 2003; ERIKSSON et al., 2005), pois a AFE varia com as espécies 

(CHASON et al., 1991; DAUGHTRY, 1990; NIINEMETS; KULL, 1994), com a fertilidade 

local (VANSEVEREN; HERBAUTS, 1977; JURICK, 1986; BURTON et al., 1991; 

ERIKSSON et al., 2005), com o período do ano, com a duração de permanência dos 

coletores, com o tempo e até mesmo dentro da parcela (BOURIAUD et al., 2003; ERIKSSON 

et al., 2005). A coleta das folhas por espécie para pesagem e o respectivo conhecimento da 

AFE permite ao método de serapilheira ser o único a mostrar a contribuição de cada espécie 

na composição do índice de área foliar (BRÉDA, 2003; JONCKHEERE et al., 2004). 

Uma ampla faixa de valores pode ser observada para a AFE, já que a mesma varia 

entre as espécies, 10 a 30 m² kg
-
¹ para culturas como batata, beterraba, cereais e gramíneas 

(van NOORDWIJK; van DE GEIJN, 1996), de 9 a 25 m² kg
-
¹ para 12 espécies em florestas 

mistas de carvalho (Quercus) e nogueiras (Carya) (CHASON et al., 1991), de 13,6 a 25,7 

para 17 espécies de florestas temperadas de folha larga (ISHIHARA; HIURA, 2011), e média 

de 12 a 31 m² kg
-
¹ para 12 espécies de folhas largas conforme apresentado por Bréda (2003) 

em seu trabalho de revisão. Ishihara e Hiura (2011) observaram que as folhas de topo são em 

média 36% inferiores às folhas de base. Eriksson et al. (2005) observaram que AFE é cerca de 

67% menor nas folhas de topo do que as folhas de base ou de sombra, além disso, em seu 

estudo não foi observada variação significativa na AFE entre as folhas de árvores jovens e 

velhas. Os autores op cit. ainda concluíram que tanto a área como a massa foliar mudam 

linearmente com a posição das folhas na copa. Gower et al. (1999) destacam ainda que AFE é 

uma importante característica fisiológica, pois ela é positivamente relacionada à máxima taxa 

fotossintética e a porcentagem da concentração de Nitrogênio na folha - determinantes chaves 

da produtividade. 
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Outras características que devem ser levadas em consideração pelo método da 

serapilheira estão relacionadas à forma de amostragem, como o número de coletores, a área de 

abertura dos coletores, a altura de sua instalação e o intervalo entre as coletas de serapilheira, 

que podem influenciar no resultado final do IAF. O número de coletores e seus arranjos são 

questões básicas da amostragem, onde várias dimensões e formas dos coletores podem ser 

usadas, sendo preferível maior número de coletores pequenos ao invés de coletores maiores 

em menor número (BRÉDA, 2003). Os trabalhos têm utilizado inúmeros arranjos no método 

de serapilheira para estimativa o IAF. Chason et al. (1991) utilizaram 12 coletores de 0,061m² 

(0,28m diâmetro) com coletas semanais, folhas caídas antes da instalação dos coletores foram 

negligenciadas. Cutini et al. (1998) utilizaram de 9 a 28 coletores, de acordo com a área da 

parcela e a variabilidade do dossel, com área de 0,25 e 0,50 m² instalados a 1,0 e 1,5 m do 

solo, respectivamente, sendo a coleta de material realizada a cada 15 dias no outono (período 

de queda) e uma vez por mês nos demais períodos. Dufrêne e Bréda (1995) usaram de 21 a 49 

coletores com área de 0,25 m², sendo o material coletado semanalmente, a razão área/massa 

foi obtida anualmente usando medida de 100 folhas individuais. Fassnacht et al. (1997) 

usaram dez coletores de 1 m², para cada parcela. As folhas coletadas foram separadas por 

espécie para obtenção da AFE. Eriksson et al. (2005) fizeram uma análise prévia quanto ao 

número de coletores que deveriam ser usados e concluíram com base no uso de 10 a 20 

coletores que o IAF variava somente de 1,5 - 0,2 %. Assim foram utilizados somente dez 

coletores com 0,5 m de diâmetro de abertura, instalados a 1 m do solo, sendo as coletas 

realizadas a cada 4-5 semanas. Bréda (2003) sugere a adoção de 33 coletores ha
-1

, com área 

variando de 0,25 a 1,0 m². No entanto, designs específicos podem ser adotados para locais 

declivosos ou de padrões mistos de vegetação. 

 

 Métodos indiretos 

 

Os métodos indiretos são aqueles nos quais a área foliar é inferida a partir de 

observações de outra variável. Geralmente são mais rápidos, podendo ser automatizados, bem 

como estimado para uma amostra espacial maior. Por isso, quando comparados aos métodos 

diretos, eles têm-se tornado mais e mais importantes. Os métodos indiretos podem ser 

subdivididos em duas categorias: (1) medidas do IAF de contato indireto; e (2) medidas sem 

nenhum contato indireto no qual as medições são terrestres, o que normalmente integram mais 

de uma única posição da área/parcela (JONCKHEERE et al., 2004).  
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Chason et al. (1991) e Cutini et al. (1998) observaram que os métodos indiretos, 

que usam a transferência radiativa, descrevem com precisão as alterações temporais na área 

foliar e também permitem a fácil estimativa da variação espacial da área foliar dentro e entre 

parcelas. No entanto, essas medidas subestimam o valor do IAF, corroborando com os 

resultados de Bréda (2003). Coelho Filho et al. (2012) apontam as potenciais fontes de erros 

desses métodos de transmissão de luz pelo dossel: i) a interceptação da radiação por ramos e 

galhos; e ii) a aglomeração das folhas, que fere a hipótese de distribuição aleatória das folhas 

no plano de projeção exigido.  

Outra forma de estimar o IAF é por meio dos índices de vegetação que são 

geralmente obtidos a partir de métodos aeroespaciais. Os índices de vegetação são construídos 

a partir de medidas de refletância em dois ou mais comprimentos de onda para analisar 

características específicas da vegetação, tais como o índice de área foliar e o conteúdo de água 

nas folhas. Quando se trata de recursos naturais, um pixel das imagens geradas pode ser 

composto por três elementos principais (solo, água e vegetação), que apresentam 

comportamentos distintos quanto à sua resposta espectral (WULDER et al., 1998; PONZONI; 

SHIMABUKURO, 2007). 

 

3.6 Sensoriamento remoto e parâmetros da vegetação 

 

O uso do sensoriamento remoto aplicado ao estudo do ambiente tem sido uma 

importante ferramenta para o monitoramento espacial e temporal das alterações antrópicas e 

naturais no ambiente. Os dados obtidos por meio do sensoriamento remoto associado às 

informações coletadas em campo permite que os resultados possam ser extrapolados no tempo 

e no espaço.  

O lançamento de novos satélites e sensores, bem como o aprimoramento das 

técnicas de geoprocessamento permite monitorar vários parâmetros ambientais, através de 

suas respectivas respostas espectrais. As respostas espectrais podem ser avaliadas por faixa 

especifica de refletância ou por combinações de faixas de refletância. Entre as combinações 

destacam-se os chamados índices de vegetação espectrais (IVEs). Muitos estudos tem usado 

IVEs para estimativa algumas características da vegetação como a biomassa (LIMA JÚNIOR 

et al., 2014; GALLAUN et al., 2010; ZANCHI et al., 2009; ZHENG et al., 2007; DONG et 

al., 2003; COSTA et al., 2002), a produção primária liquida (POTTER et al., 2012; 

PARUELO et al., 1997) e o índice de área foliar (SMETTEM et al., 2013; SANCHES et al., 
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2008; ZANCHI et al., 2009; TURNER et al., 1999; CARLSON; RIZILEY, 1997). Entre os 

satélites disponíveis, o Landsat 8 se destaca por disponibilizar livremente suas imagens, 

apresentando boa resolução espacial e temporal (LI et al., 2014). 

Kariyeva e van Leeuwen (2011) analisaram fatores ambientais que contribuem 

para resposta espectral de três tipologias vegetais na Ásia, para isso utilizaram imagens NDVI 

geradas de 1981 a 2008 e realizaram uma análise de regressão linear multiescalonada com dez 

fatores ambientais relacionados ao solo, topografia e clima. Os autores verificaram que as 

respostas fisiológicas das estepes foram influenciadas pelas variações anuais de temperatura. 

A vegetação montanhosa foi influenciada pelo gradiente de elevação e a região desértica 

apresentou a maior variabilidade, sendo afetada anualmente pelas variações de temperatura e 

precipitação. 

Dong et al. (2003) utilizaram a razão da biomassa abaixo e acima do solo para 

estimar a biomassa total de comunidades vegetais por meio da correlação existente entre os 

componentes da vegetação com sua resposta espectral para 1,42 bilhões hectares de florestas 

temperadas e boreais no hemisfério Norte. 

 

3.7 Índice de vegetação espectral 

 

Song et al. (2013) apontam os índices de vegetação espectral (IVE) como uma das 

principais abordagens para estimativa da produtividade primária dos ecossistemas terrestres. 

Estudos têm apresentado uma boa correlação entre os índices de vegetação espectral para 

diferentes coberturas do solo e em diferentes regiões hidrográficas (XAVIER; 

VETTORAZZI, 2004; KALACSKA et al., 2005; GONSAMO; PELLIKKA 2012). 

Entre os índices de vegetação espectrais mais utilizados destaca-se o índice de 

razão simples (SR) pioneiro entre os índices proposto por Jordan (1969) sendo obtido apenas 

pela razão entre as bandas do infravermelho próximo e do vermelho. O índice de vegetação 

por diferença normalizada (NDVI) é também um dos mais antigos e bastante utilizado ainda. 

Ele foi proposto por Rouse et al. (1973) e trata da normalização dos dados espectrais das 

bandas do infravermelho próximo e do vermelho. O índice de vegetação melhorado (EVI), 

proposto por Huete et al. (1997) e Justice et al. (1998), busca aperfeiçoar o sinal da vegetação 

usando a refletância do azul para corrigir os sinais de fundo do solo e reduzir as influências 

atmosféricas, intensificando a resposta em regiões de elevada concentração de biomassa. O 

índice de vegetação ajustado ao solo (SAVI) surgiu como alternativa ao NDVI buscando 
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minimizar o efeito do solo no seu valor final, pois as características do solo tem considerável 

influência no espectro de radiação proveniente de dosséis esparsos (HUETE, 1988). Já o 

índice de vegetação da resistência atmosférica (ARVI) tem como característica reduzir a 

influência dos compostos da atmosfera usando a banda azul na correção atmosférica da banda 

do vermelho (KAUFMAN; TANRE, 1992). 

Muitos outros índices foram e têm sido desenvolvidos a partir da evolução dos 

sensores (multiespectral e hiperespectral), bem como pela variação destes a fim de encontrar 

melhor relação entre os parâmetros biofísicos da paisagem com a resposta espectral nos 

diferentes comprimentos de ondas captados pelos sensores (KALACSKA et al., 2005; 

WANG et al., 2005; GONSAMO; PELLIKKA, 2012). 

O pré-tratamento das imagens obtidas por sensores instalados em satélites é de 

grande importância para eliminar/reduzir os efeitos da atmosfera sobre a resposta espectral 

dos alvos a serem avaliados. Esta correção atmosférica é feita quando a refletância no topo da 

atmosfera (TOA) é convertida em refletância de superfície. Os três métodos mais utilizados 

para realizar a correção é o método DOS (dark object subtraction) (CHAVEZ, 1988), o 

método 6VS (modelo de transferência radiativa) e o FLAASH (método baseado no código 

transferência de radiação MODTRAN) (LI et al., 2014; KE et al., 2015). 

 

3.8 Efeito mútuo da interação solo-vegetação 

 

O número de estudos sobre o sistema radicular das plantas é muito menor do que 

os estudos sobre a parte aérea das plantas. Isso se justifica devido ao fato das raízes estarem 

escondidas pelo solo, sendo necessário maior esforço para expô-las e medi-las. Não existe 

ainda uma técnica simples capaz de fornecer todas as informações requeridas sobre o sistema 

radicular. Portanto, a maioria dos estudos têm se voltado a encontrar a razão entre a raiz e a 

parte aérea, esta de mais fácil medição para estimativa da biomassa total de comunidades 

plantas (KUYAH et al., 2012; LUO et al., 2012). 

O crescimento e a manutenção do sistema radicular são afetados diretamente pela 

taxa fotossintética das plantas, superfície da área foliar, tempo de retenção da folha, taxa de 

respiração, luz, água, nutrientes e condições local de temperatura (FREITAS et al., 2008; 

VOGT; BLOOMFIELD, 1996). O crescimento e a manutenção da parte aérea das plantas 

também dependem da capacidade de o sistema radicular suprir suas demandas de água e 

nutrientes que, por sua vez, são influenciados por características da planta, do solo e do 
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ambiente. van Wijk (2011) ao rodar um modelo integrado ao clima, ao tipo de solo e à 

biomassa das plantas para compreender os padrões de enraizamento. O autor op cit. concluiu 

que cada uma das variáveis teve um forte efeito sobre as estratégias de enraizamento, que 

otimiza a transpiração, mas que estes fatores também têm um forte efeito interativo. 

Confirmada a existência de uma relação entre a biomassa acima e abaixo do solo, muitos 

pesquisadores têm estudado essa razão para espécies de plantas (KUYAH et al., 2012) ou 

para comunidades vegetais (KENZO et al., 2010; LUO et al., 2012). 

 

3.9 Efeito das raízes sobre a condutividade hidráulica do solo 

 

As propriedades hidráulicas do solo estão sujeitas a mudanças temporais em 

respostas aos fatores de impacto tanto natural como de cultivo (SCHWEN et al., 2011). No 

entanto, os efeitos naturais (atividade biológica) sobre as propriedades hidráulicas do solo têm 

sido pouco exploradas, podendo estes explicar uma parte da variabilidade temporal da 

condutividade hidráulica saturada (RIENZNER; GANDOLFI, 2014). Chan (2001); Wuest 

(2001); Lichner et al. (2011) encontraram que Ks pode ser fortemente alterada pela criação de 

poros interconectados causados pelo efeito físico produzido pelo desenvolvimento, morte e 

decomposição das raízes e pelos caminhos das minhocas.  

Rienzner e Gandolfi (2014), ao avaliarem a variabilidade de Ks relacionada a 

diferentes práticas agrícolas, ao conteúdo de matéria orgânica e a processos físicos não 

conseguiram explicá-la satisfatoriamente, atribuindo assim, aos fatores biológicos a fonte 

principal das modificações e desenvolvimento da macroporosidade que afeta Ks. Schwen et 

al. (2011), ao avaliarem o efeito de três técnicas de cultivo sobre as propriedades hidráulicas 

do solo, encontraram que a técnica de plantio direto levou a maior conectividade e menor 

tortuosidade dos macroporos devido à melhor estabilidade da estrutura do solo e da atividade 

biológica. 

Pinheiro et al. (2013) observaram que a profundidade radicular das plantas da 

Caatinga é 10 cm menor na estação seco do que na estação úmida, atribuindo esse fenômeno 

como uma estratégia de adaptação, gerando uma porosidade secundária para aumentar a 

infiltração na zona radicular. Figueiredo et al. (2016) concluiram haver forte influência do 

sistema radicular das plantas do bioma Caatinga sobre a macroporosidade que influência na 

abstração inicial. van Schaik et al. (2014) concluíram para um bacia semiárida que o fluxo 
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preferencial promovido pelos macroporos é importante no controle do escoamento superficial 

para eventos de alta intensidade. 
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4 DINÂMICA DAS RAÍZES E PROPRIEDADES HIDRÁULICAS DO SOLO EM 

ÁREA DE CAATINGA PRESERVADA 

 

4.1 Introdução 

 

Existe um consenso na literatura quanto à variabilidade de alguns atributos do 

solo como sua condutividade hidráulica e características radiculares, devido à influência de 

fatores como material de origem, clima, relevo e organismos que interagem entre si no tempo 

(STRUDLEY et al., 2008; ALLETTO; COQUET, 2009; SCHWEN et al., 2011; SCHOLL et 

al., 2014). Assim, a variabilidade apresentada no solo se reflete sobre o tipo de cobertura 

existente sobre ele.  

No bioma Caatinga essa interação torna-se complexa diante da variabilidade 

espaço-temporal do clima que associada às irregularidades do relevo, favorece a um amplo 

conjunto de fitofisionomias (NASCIMENTO et al., 2003; MORO et al., 2016). Portanto, 

estudar esse bioma é sempre um desafio diante das incertezas que o cercam, principalmente 

devido ao pequeno número de pesquisas realizadas nesse bioma a fim de compreender a 

dinâmica de seus processos naturais.  

O estudo do sistema radicular da Caatinga é laborioso, já que muitos autores 

reconhecem as dificuldades associadas ao estudo das raízes in situ (GREGORY, 2006). O 

conhecimento da distribuição e do arranjo das raízes no espaço e no tempo pode fornecer 

subsídios para inferências sobre a capacidade das plantas absorverem água e nutrientes, sobre 

o movimento de água no solo e na agregação das partículas do solo (CORNELISSEN et al., 

2003; PÉREZ-HARGUINDEGUY et al., 2013). 

Alterações na estrutura e arquitetura do sistema radicular tentem a afetar 

diretamente o movimento de água no solo. As mudanças no movimento de água no solo 

podem ser visualizadas por meio do estudo de alguns parâmetros do solo, como a 

condutividade hidráulica, a porosidade e a densidade. A condutividade hidráulica é um dos 

parâmetros mais sensíveis a mudanças devido aos caminhos preferenciais da água formados 

pelas raízes (van SCHAIK et al., 2014). 

Muitos modelos hidrológicos usam como parâmetros de entrada informações 

sobre a profundidade efetiva do sistema radicular, textura e condutividade hidráulica saturada. 
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Assim a correta caracterização desses parâmetros é essencial para uma boa previsibilidade dos 

modelos, pois é principalmente na camada de solo que corresponde à profundidade efetiva das 

raízes que ocorrem os principais processos físicos, químicos e biológicos que influenciam 

diretamente na resposta do sistema solo-planta-atmosfera. 

As plantas de clima árido e semiárido estão sujetas a vários tipos de estresses por 

água, sais e nutrientes (FERREIRA et al., 2015; MENDES et al., 2014; FREITAS et al., 

2013). O estresse hídrico é de grande importância, devido aos longos períodos de seca, bem 

como os frequentes veranicos (FERNANDES et al., 2015) comuns no curto período chuvoso. 

Dessa forma, as plantas usam estratégias para resistirem ao estresse hídrico, que vão desde 

adaptações morfológicas a alterações das funções fisiológicas das plantas. Entre as estratégias 

usadas, uma está relacionada ao desenvolvimento e/ou retração do sistema radicular durante a 

estação úmida e a estação seca (NORTH et al., 2008; GARRETT et al., 2010; PINHEIRO et 

al., 2013). Diante deste contexto, apresenta-se o seguinte questionamento: as alterações 

sazonais do sistema radicular têm influência sobre o comportamento hídrico do solo? 

Para responder a pergunta assume-se a hipótese de que as propriedades hidráulicas 

do solo mudam pela morte das raízes, principalmente as finas, e pela retração devido ao défice 

hídrico no período seco. A morte e a retração das raízes criam espaços (macroporos) que 

permitem que as chuvas ocorridas na estação seca possam infiltrar a uma taxa maior na 

proximidade do sistema radicular. Já no período úmido, ocorre o desenvolvimento do sistema 

radicular por meio de seu crescimento e intumescimento, voltando as raízes a crescer, 

ocupando o espaço antes livre para os macroporos. Essa dinâmica pode influenciar o fluxo de 

água no solo. 

O objetivo geral deste capítulo é avaliar se alterações sazonais (período seco e 

úmido) no sistema radicular produzem efeito sobre a porosidade do solo em uma floresta de 

Caatinga preservada. 

São objetivos específicos deste capítulo: 

i. avaliar as características do sistema radicular durante os períodos seco e 

úmido; 

ii. avaliar as propriedades hidráulicas do solo por meio da condutividade 

hidráulica saturada e da porosidade do solo durante os períodos seco e úmido; 

iii. relacionar as características do sistema radicular com a condutividade 

hidráulica e com a porosidade do solo nos períodos seco e úmido. 
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4.2 Material e métodos 

 

O trabalho foi desenvolvido durante um ano hidrológico de maneira a caracterizar 

o período úmido e o período seco. Para cada período foram realizadas duas coletas de dados 

em cada uma das três Associações de Solo-Vegetação (ASV). As coletas no período úmido 

foram realizadas de 6 a 9 de abril de 2014 e de 13 a 15 de março de 2015, representando o 

final e o início do período úmido, respectivamente. As coletas realizadas de 11 a 13 de julho 

de 2014 e de 6 a 8 de dezembro de 2014, representaram o início e o final do período seco, 

respectivamente. 

 

4.2.1 Caracterização física do solo 

 

Em cada uma das quatro campanhas realizadas foram coletadas amostras 

indeformadas e deformadas na camada superficial do solo de 0 – 0,2 m, para obtenção da 

umidade do solo, densidade do solo e das partículas, porosidade do solo, granulometria e 

condutividade hidráulica saturada (Ks). Todas as análises acima foram feitas segundo 

Embrapa (1997). 

A condutividade hidráulica saturada (Ks) foi obtida utilizando-se o método do 

Permeâmetro de Carga Constante (PCC), para isso foram coletadas seis amostras 

indeformadas de solo por campanha em cada ASV. As amostras foram obtidas em cilindros 

com 7 cm diâmetro por 7 cm de altura. A densidade do solo (ρ, g cm
-3

) foi obtida usando 

também seis amostras indeformadas por campanha em cada ASV, por meio de anéis de 2,5 

cm de diâmetro por 3 cm de altura. O número de amostras e repetições foi variável tanto para 

Ks (PCC) como para a densidade do solo devido a perdas no seu preparo no laboratório que, 

por vezes, resultava em falhas em algumas amostras devido, principalmente à presença de 

rochas. No entanto, o número de repetições foi sempre maior ou igual a quatro. 

A umidade do solo foi realizada pelo método gravimétrico, cujo resultado é o teor 

de umidade em massa (U, g g
-1

). A conversão para umidade com base no volume (θ, cm³ cm
-

3
) é feita pela multiplicação da umidade base massa pela densidade do solo. A porosidade 

total (f, cm³ cm
-3

) do solo foi obtida a partir da densidade do solo e da densidade de partículas 

(ρs, g cm
-3

) aplicando-se a seguinte equação: 

                  (1) 
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A obtenção do parâmetro ρs foi feita segundo o procedimento descrito pela 

Embrapa (1997). 

 

4.2.2 Caracterização e análise do sistema radicular 

 

A caracterização do sistema radicular seguiu o método do trado (BÖHM, 1979) 

que envolve a coleta de amostras por tratos manuais ou mecânicos, com posterior separação 

das raízes do solo por lavagem. Assim, as amostragens foram realizadas por meio do cilindro 

de cravação com diâmetro de 10,5 cm e altura de 9,5 m (823 cm³) a cerca de 50 cm de 

distância da planta de referência de cada ASV. Foram tomadas amostras em camadas de 0,20 

m de espessura, sendo o número de camadas amostradas limitada à profundidade do solo. Em 

ASV1 foram coletadas amostras em quatro camadas 0 – 0,2 m, 0,2 – 0,4 m, 0,4 – 0,6 m e 0,6 

– 0,8 m enquanto que em ASV2 e ASV3 foram coletadas amostras em apenas duas camadas 0 

– 0,2 m e 0,2 – 0,4 m. Para cada camada de solo foram feitas nove amostras para cada período 

(seco e úmido). O número de amostras utilizado na análise foi acima do número mínimo de 

amostras sugerido por Cornelissen et al. (2003). Os autores recomendam cinco amostras. No 

entanto, o tamanho da amostragem usada neste trabalho é inferior ao número ideal de 

amostras, que são dez. 

A separação das raízes do solo seguiu procedimentos similares aos adotados por 

Costa et al. (2014); Zaccheo et al. (2012); Souza et al. (2008). Foi feita a lavagem do solo 

com água corrente sobre duas peneiras com abertura de 2 mm e de 1 mm. As raízes vivas e 

mortas retidas nas peneiras foram separadas de outros materiais orgânicos com o auxílio de 

pinças e em seguida postas para secar sobre papel ao ar. Após a secagem, foram novamente 

separadas as raízes grossas das raízes finas. As raízes grossas compreendem aquelas que 

ficaram retidas na peneira com malha de 2,0 mm. As raízes grossas foram dispostas sobre 

uma folha de papel, com escala, de forma a evitar sua a sobreposição sendo, em seguida, 

fotografadas com câmera digital de 12,3 megapixels (Figura 2). Após a digitalização das 

raízes tanto as raízes grossas como as finas foram colocadas para secar em estufa a 65°C até 

peso constante. Em seguida obteve-se a massa seca das raízes grossas, finas e total.  
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Figura 2 - Imagens das raízes grossas após a separação do solo; (a) imagem original; (b) imagem após 

procedimento padrão no software Gimp para destaque das raízes 

    
(a)        (b) 

 

As imagens das raízes grossas foram pré-processadas pelo software Gimp 2.8 

(GNU Image Manipulation Program) para definição de escala e separação das raízes do plano 

de fundo (Figura 2). Após o pré-processamento, as imagens foram analisadas pelo software 

GiA Roots (General Image Analysis of Roots) (GALKOVSKYI et al., 2012), que pode 

fornecer até vinte características do sistema radicular (ver em GALKOVSKYI et al., 2012). 

No entanto, apenas algumas características foram obtidas (diâmetro, área, comprimento e 

volume das raízes), pois as demais não se aplicam a este estudo. As amostras das raízes deste 

estudo são coletadas de várias espécies da Caatinga e não de um sistema radicular único, tal 

como para o estudo de pequenas culturas em vaso. Assim, as variáveis obtidas pelo software 

GiA Roots foram usadas para o cálculo das variáveis que envolvem as características das 

raízes com a área e o volume do solo, conforme apresentado no Quadro 1. 
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Quadro 1 - Resumo das principais variáveis diretas e indiretas usadas na análise do sistema radicular das plantas 

de uma área preservada do bioma Caatinga  

Variáveis Descrição 

D Diâmetro médio das raízes  

CRE 
Comprimento Radicular Específico – razão entre o comprimento das raízes e a 

massa das raízes grossas (d > 2,00 mm); L M
-1

 

DCR 
Densidade do Comprimento Radicular – razão entre o comprimento das raízes 

grossas e volume de solo; L L
-3

 

CRAS 
Comprimento Radicular por Área de Solo – razão entre o comprimento das raízes 

grossas pela área de solo (L L
-2

) 

IAR 
Índice de Área Radicular – razão entre área da superfície radicular obtida pelo 

software GiA Roots pela área de solo (L² L
-2

) 

DRT 
Densidade de Raiz Total – razão entre a massa total das raízes pelo volume de 

solo (M L
-2

) 

DRF 
Densidade de Raiz Fina – razão entre a massa das raízes finas pelo volume de 

solo (M L
-3

) 

BRT 
Biomassa de Raiz Total – razão entre a massa total das raízes pela área de solo 

(M L
-2

). 

BRF 
Biomassa de Raiz Fina – razão entre a massa das raízes finas pela área de solo 

(M L
-2

). 

 

Para obtenção das variáveis do sistema radicular pelo software GiA Roots é 

necessária a escolha do método a ser utilizado como algoritmo de limiarização das raízes, 

como o Global Image Thresholding (GT), o Adaptive Image Thresholding (AT) e o Double 

Adaptive Image Thresholding (DAT). Para cada método existem parâmetros de ajustes: para 

GT são requeridos ajustes no valor limiar e no menor comprimento a ser ignorado; para AT 

são requeridos o tamanho do bloco, o menor comprimento a ser ignorado e o desvio médio; e 

para DAT são requeridos o tamanho da vizinhança, o menor comprimento a ser ignorado e o 

valor de queda vinculado. Maiores informações sobre os métodos do algoritmo de 

limiarização e de seus parâmetros de ajustes podem ser obtidos no manual do GiA Roots 

(2010-2011) e Galkovskyi et al. (2012). O software foi usado para estimativas de outras 

variáveis das raízes grossas da Caatinga como diâmetro médio (cm), a área de superfície das 

raízes (cm²), o comprimento (cm), o perímetro (cm) e o volume (cm³). A escolha do método e 

dos parâmetros de ajustes foi realizada por meio da análise de correlação de Pearson entre o 

volume medido e o estimado pelo software GiA Roots. O volume direto das raízes foi obtido 

por titulação, como resultado da diferença entre o volume da bureta e da proveta com as raízes 

dentro. O arranjo apresentado na Tabela 2 foi usado na escolha do método e seus parâmetros, 

no software GiA Roots, para estimar as variáveis do sistema radicular. 
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Tabela 2 - Arranjo dos algoritmos e seus parâmetros a serem testados para escolha de qual modelo será usado no 

software GiA Roots para estimativas das variáveis das raízes 

Algoritmo de Limiarização¹ Parâmetros Faixa de Valores 

GT Valor limiar 50 / 250 

AT 
Tamanho do bloco 01 / 275 

Desvio médio -1,25 / -2,32 

DAT 
Tamanho da vizinhança 15 / 250 

Valor de queda vinculado 5 

Todos os métodos Menor comprimento a ser ignorado 20 

¹ GT – Global Image Thresholding; ² AT – Adaptive Image Thresholding; ³ DAT – Double Adaptive Image 

Thresholding. 

 

As variáveis do sistema radicular foram investigadas quanto aos seus efeitos 

espacial (ASV) e temporal (período seco e úmido), bem como quanto a sua distribuição no 

perfil do solo. 

 

4.2.3 Análise estatística 

 

Foi feita análise descritiva dos parâmetros físicos do solo como granulometria, 

porosidade, densidade do solo e das partículas, bem como a umidade do solo. Já as variáveis, 

condutividade hidráulica saturada (Ks) e as das raízes (D, CRE, DCR, CRAS, IAR, DRT, 

DRF, BRT, BRF) foram submetidas inicialmente ao teste de normalidade. Se número de 

amostras for menor do que 50, usou-se o teste de Shapiro-Wilk e se número de amostras foi 

maior do que 50 usou-se o teste de Kolmogorov-Smirnov (SHAPIRO; WILK, 1965; 

RAZALI; WAH, 2011). Logo em seguida as variáveis foram submetidas à análise de 

variância pelo Modelo Linear Geral (ANOVA two-way) para verificar o efeito espacial 

(ASV) e temporal (períodos seco e úmido). Quando observado efeito significativo pela análise 

da ANOVA two-way, os efeitos de cada fator foram calculados de acordo com o resultado do 

teste de normalidade. Assim, para o fator tempo (período seco e período úmido) foi utilizado 

o Teste t para distribuição paramétrica ou o Teste de Mann-Whitney U para distribuição não 

paramétrica. Para o fator local (ASV) foi utilizado o Teste de Tuckey para distribuição normal 

ou Teste de Kruskal-Wallis seguido pelo teste setpwise step-down (passo a passo decrescente) 

para distribuição não paramétrica. 

Ao final foi realizada análise correlação e regressão entre Ks e as variáveis do 

sistema radicular (D, CRE, DCR, CRAS, IAR, DRT, DRF, BRT, BRF), a fim de verificar a 
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existência de influência das variáveis do sistema radicular na condutividade hidráulica 

saturada do solo. A Tabela 3 apresenta um resumo da interpretação dos coeficientes de 

correlação e determinação. 

 

Tabela 3 - Interpretação dos coeficientes de correlação e determinação de Pearson 

Escala de Pearson 

Fraca Moderada Forte 

0 ≤ R ≤ 0,50 0,50 ≤ R ≤ 0,90 0,90 ≤ R ≤ 1,00 

0 ≤ R
2
 ≤ 0,25 0,25 ≤ R

2
 ≤ 0,81 0,81 ≤ R

2
 ≤ 1,00 

Fonte: Adaptado de Milton (1992). 

 

  



55 
 

 

4.3 Resultados e discussão  

 

4.3.1 Caracterização física do solo 

 

Observa-se na Tabela 4 os dados obtidos para densidade do solo (ρ), densidade 

das partículas (ρs), porosidade total (f) e granulométria da terra fina seca ao ar (TFSA) para as 

três ASVs nas quatro coletas, sendo duas no período seco e duas no período úmido na BEA.  

 

Tabela 4 - Caracterização dos atributos físicos do solo, densidade do solo (ρ) e das partículas (ρs), porosidade 

total (f), granulometria e classificação textural das três associações solo-vegetação (ASVs) na Bacia 

Experimental de Aiuaba (BEA), para os diferentes locais nos dois períodos analisados seco e úmido na camada 

de 0 – 0,2 m 

Período Local 
ρ ρs 

f 
U θ Granulometria 

Textura 
(g/cm³) (g/cm³) (g/g) cm³/cm³ Areia Silte Argila 

06 a 09 

abr/14 

Úmido 

ASV1 1,47 2,549 42% n/d n/d 38,3 50,4 11,3 Franco-Siltosa 

ASV2 1,41 2,580 45% n/d n/d 31,3 54,9 13,8 Franco-Siltosa 

ASV3 1,44 2,554 44% n/d n/d 61,8 30,7 7,5 Franco-Arenosa 

11 a 13 

jul/14 

Seco 

ASV1 1,59 2,553 38% 4,0% 6,4% 74,8 21,2 4,0 Areia-Franca 

ASV2 1,39 2,571 46% 3,7% 5,2% 41,2 47,7 11,1 Franca 

ASV3 1,58 2,588 39% 4,0% 6,3% 75,0 20,8 4,2 Areia-Franca 

06 a 08 

dez/14 

Seco 

ASV1 1,49 2,409 38% 0,6% 0,8% 49,6 40,3 10,1 Franca 

ASV2 1,44 2,450 41% 2,4% 3,5% 37,8 49,0 13,2 Franca 

ASV3 1,57 2,610 40% 0,5% 0,8% 71,8 23,8 4,4 Franco-Arenosa 

13 a 15 

mar/15 

Úmido 

ASV1 1,47 2,521 42% 10,2% 14,9% 35,0 51,6 13,4 Franco-Siltosa 

ASV2 1,37 2,476 45% 5,4% 7,4% 51,8 37,8 10,4 Franca 

ASV3 1,53 2,503 39% 3,3% 5,0% 73,6 19,5 6,9 Franco-Arenosa 

n/d – não determinado. 

 

Nas quatro coletas realizadas, observou-se que não houve grande variação na 

composição granulométrica, sendo a maior variabilidade observada na ASV1, que apresentou 

três classes texturais, mas todas com caráter franco. Em geral, a maior densidade do solo foi 

observada na ASV3, resultado esperado, já que a ASV3 apresenta textura mais arenosa do que 

as outras ASVs. A maior porosidade foi observada na ASV2, resultado esperado por 

apresentar a textura mais fina entre as ASVs. A classificação textural para as três ASVs, em 

geral, estão de acordo com observado no trabalho de Costa et al. (2013) para as mesmas 

ASVs da BEA. 
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A condutividade hidráulica saturada, mesmo após transformação logarítmica não 

apresentou distribuição normal pelo teste de Shapiro-Wilk (p > 0,05). A condutividade 

hidráulica saturada média do período seco e úmido foi de 0,451 e 0,549 m dia
-1

, 

respectivamente. Enquanto Ks média entre as ASVs foi de 0,564; 0,479 e 0,482 m dia
-1

 para 

ASV1, ASV2 e ASV3, respectivamente. A Figura 3 apresenta a distribuição de Ks e o 

resultado do teste de comparação de médias de Ks para as três ASVs e para os dois períodos, 

seco e úmido, na Bacia Experimental de Aiuaba.  

 

Figura 3 - Resultado da análise estatística e da distribuição dos valores de condutividade hidráulica saturada 

(Ks) nas três associações solo-vegetação (ASVs), para o período seco e úmido na Bacia Experimental de Aiuaba  

 
¹ Letras minúsculas iguais não diferem estatisticamente entre as ASVs pelo teste de Kruskal-Wallis a 5% de 

probabilidade; Letras maiúsculas iguais não diferem estatisticamente entre os períodos, seco e úmido, pelo teste 

de Mann-Whitney U a 5% de probabilidade. nseco = 25; númido =38; nASV1 = 22; nASV2 = 21; nASV3 = 20. Outliers: º 

discrepantes; * extremos. 

 

A análise da interação espacial (ASV) e temporal (período) apresentou efeito 

significativo sobre Ks. Observou-se que na ASV1 durante o período seco, Ks foi maior do que 

nas outras duas ASVs, bem como seu Ks na estação úmida. Enquanto nas ASVs 2 e 3 ocorreu 

o oposto, ou seja, apresentaram maiores valores de Ks em relação a ASV1 no período úmido e 

seus respectivos valores de Ks foram maiores neste período do que no período seco. O 

resultado de Ks com as amostras de ASV2 e ASV3, podem ter sido influenciados pelo fato de 

as estruturas do solo não terem sido mantidas. Isso se deu devido à pedregosidade local, que 

dificultou a obtenção das amostras, principalmente no período seco. Jačka et al. (2014) 

abordaram que a descontinuidade dos poros na amostra, causada pela compressão e 

compactação durante o processo de coleta e/ou perturbação do sistema de poros no processo 

de medição, está entre os fatores que podem levar à redução do Ks em amostras de solo. 
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Figueiredo et al. (2016), ao estudarem o início do escoamento superficial na BEA, 

explicaram somente 63% dos eventos de escoamento. Os autores op cit. atribuíram que os 

27% não explicado deve-se às alterações nas propriedades hidráulicas do solo, que 

modificaria a abstração inicial e, portanto, a geração do escoamento. Essas alterações 

corroboram com os resultados apresentados na Figura 3. Figueiredo et al. (2016) atribuíram as 

modificações nas propriedades hidráulicas do solo a alterações na macroposidade, promovidas 

possivelmente pela dinâmica do sistema radicular. Pinheiro et al. (2013) observaram 

mudanças na profundidade radicular entre os períodos seco e úmido o que reforça a hipótese 

da existência de uma dinâmica temporal das propriedades hidráulicas do solo. 

 

4.3.2 Caracterização e análise do sistema radicular 

 

Na apresentação dos resultados será dado maior destaque aqueles que atendam ao 

objetivo de verificar as alterações sazonais nas características do sistema radicular e tentar 

relacioná-las com propriedades do solo. 

Por meio dos dados de volume medido e estimado das raízes grossas foi avaliado 

quais os melhores métodos e parâmetros a serem utilizados pelo software GiA Roots para 

estimativa das características das raízes. A análise de correlação de Pearson entre o volume 

medido e estimado pode ser visualizada na Figura 4 que apresenta a melhor correlação (R = 

0,818) obtida pela combinação do método GT e o parâmetro de valor limiar 200 entre os 

demais arranjos utilizados. Portanto, neste trabalho será utilizado o método GT 200 (Tabela 2) 

para estimar as demais características das raízes. 
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Figura 4 - Relação entre o volume de raízes medido e estimado pelo software GiA Roots para os três algoritmos 

e seus parâmetros de ajuste. (A) disposição completa dos dados; (B) zoom para visualização do melhor ajuste. 

Coeficiente de correlação de Pearson (R). GT – Global Image Thresholding; AT – Adaptive Image 

Thresholding; DAT – Double Adaptive Image Thresholding 

 
 

A escolha do teste estatístico para avaliar os efeitos espaciais (ASVs) e temporais 

(período seco e úmido) foi de acordo com os resultados do teste de normalidade aplicado para 

camada de solo. Todas as variáveis do sistema radicular na camada C1 (0 – 0,2 m) 

apresentaram distribuição não paramétrica pelo teste de Kolmogorov-Smirnov (ρ < 0,05;  

n = 54). Para a camada C2 (0,2 – 0,4 m) somente as variáveis CRE, DCR, CRAS e IAR 

apresentaram distribuição paramétrica segundo o teste de Kolmogorov-Smirnov (ρ > 0,05;  

n = 54), as demais apresentaram distribuição não paramétrica. A camada C3 (0,4 – 0,6 m) 

somente as variáveis DRT e BRT apresentaram distribuição não paramétrica segundo o teste 

de Shapiro-Wilk (ρ < 0,05; n = 18), as demais apresentaram distribuição paramétrica. No 

entanto, na camada C4 (0,6 – 0,8 m) todas as variáveis apresentaram distribuição normal 

segundo teste de Shapiro-Wilk (ρ < 0,05; n = 12).  

A Figura 5 apresenta a distribuição da densidade radicular e da biomassa radicular 

no período seco e úmido no perfil do solo, onde se vê que a maior parte do sistema radicular 

encontra-se nas primeiras camadas de solo. Foram verificadas diferenças significativas 

causadas pelo efeito espacial, entre ASVs, na BEA (dados não apresentados). No entanto, 

para o efeito temporal é observada diferença significativa somente na camada C2 no BRF e na 

camada C4 no BRT (Figura 5B). As duas últimas camadas (C3 e C4) têm suas informações 

obtidas somente da ASV1, devido à impossibilidade de amostragem nas outras ASVs. Tanto 

DRT como BRT são compostos pela soma das raízes finas e grossas. Assim, o maior 

deslocamento entre as curvas observadas para os resultados de DRT e BRT, entre o período 

úmido e seco, deve-se possivelmente a maior variabilidade a que estão sujeitas as raízes 
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grossas (diâmetro > 2,0 mm), que não foi definido um limite superior ao seu 

dimensionamento. 

 

Figura 5 - Valores da Densidade Radicular Total (DRT) e Fina (DRF) e da Biomassa Radicular Total (BRT) e 

Fina (BRF) nas diferentes camadas do solo no período seco e no período úmido na Bacia Experimental de 

Aiuaba 

 
* Letras minúsculas são usadas para diferenciar estatisticamente a 5% de significância as variáveis DRF e BRF, 

quanto ao período seco e úmido; Letras maiúsculas são usadas para diferenciar estatisticamente a 5% de 

significância as variáveis DRT e BRT, quanto ao período seco e úmido. 

 

Observa-se na Figura 5 que mais de 60% da biomassa das raízes se concentram 

nos primeiros 20 cm. Resultado semelhante aos de Witschoreck et al. (2003) e Zaccheo et al. 

(2012). Jackson et al. (1996) observaram que para florestas tropicais decíduas cerca de 70% 

da biomassa radicular encontram-se nos primeiros 30 cm de solo. 

As variáveis que envolvem o comprimento radicular (CRE, DCR e CRAS) e o 

IAR apresentaram comportamento similar à distribuição observada na densidade e na 

biomassa radicular no perfil do solo. A Figura 6 apresenta a distribuição no perfil do solo para 

CRE, DCR, CRAS, IAR e D no período seco e úmido com resultado da análise estatística. No 

CRE observa-se uma tendência de aumento do seu valor com a profundidade do solo em 

ambos os períodos e seu valor encontra-se dentro da faixa observada para árvores 10 m g
-
¹ 

(van NOORDWIJK; van DE GEIJN, 1996). Tanto DCR, CRAS e IAR têm seus valores 

concentrados na primeira camada de solo (WITSCHORECK et al., 2003; LAZORKO; van 

REES, 2012; MA LI-HUI et al., 2013; COSTA et al., 2014) corroborando com os resultados 

da densidade e da biomassa radicular (Figura 5). O diâmetro não diferiu entre os períodos 

sendo observada somente uma leve redução com a profundidade de aproximadamente 1,0 mm 

na camada superficial para 0,8 mm na camada de 60 a 80 cm de profundidade (Figura 6E).  
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Figura 6 - Distribuição no perfil do solo do comprimento radicular específico (CRE), da densidade do 

comprimento radicular (DCR), do comprimento radicular por área de solo (CRAS), do índice de área radicular 

(IAR) e do diâmetro, para o período seco e úmido na Bacia Experimental de Aiuaba 

 

 

 
* Letras minúsculas são usadas para diferenciar estatisticamente a 5% de significância as variáveis quanto ao 

período seco e úmido. 

-80

-70

-60

-50

-40

-30

-20

-10

0

0 200 400 600

P
ro

fu
n

d
id

a
d

e
 (
c
m

)

CRE (cm g-1)

Seco Úmido

a

a 

a

b a

(A)

-80

-70

-60

-50

-40

-30

-20

-10

0

0,0 2,5 5,0 7,5 10,0

P
ro

fu
n

d
id

a
d

e
 (
c
m

)

DCR (km m-3)

Seco Úmido

a

a 

b a

b a

(B)

-80

-70

-60

-50

-40

-30

-20

-10

0

0,0 0,2 0,4 0,6 0,8

P
ro

fu
n

d
id

a
d

e
 (
c
m

)

CRAS (km m-2)

Seco Úmido

a

a 

b a

b a

(C)

-80

-70

-60

-50

-40

-30

-20

-10

0

0,0 1,0 2,0 3,0

P
ro

fu
n

d
id

a
d

e
 (
c
m

)

IAR (m2 m-2)

Seco Úmido

a

a 

b a

b a

(D)

-80

-70

-60

-50

-40

-30

-20

-10

0

0,0 0,5 1,0 1,5

P
ro

fu
n

d
id

a
d

e
 (
c
m

)

Diâmetro (mm)

Seco Úmido

a

a 

(E)

a

a



61 
 

 

Observa-se pelos resultados apresentados nas Figuras 5 e 6 que a maioria das 

variáveis (DR, BR, DCR, CRAS, IAR e diâmetro) não foram conclusivas quanto às mudanças 

temporais do sistema radicular. No entanto, o crescimento radicular específico mostrou-se 

sensível ao efeito temporal (períodos úmido e seco). A Figura 6A apresenta para o período 

úmido, que para cada unidade de massa investida produz-se maior comprimento radicular do 

que no período seco. O CRE está relacionado a aspectos estruturais das raízes, influenciando 

no diâmetro radicular ou na densidade do tecido radicular (CORNELISSEN et al., 2003; 

PEREZ-HARGUINDEGUY et al., 2013). van Noordwijk e van de Geijn (1996) destacam que 

estresse hídrico em plantas pode levar a aumento considerável da espessura da raiz ou da 

densidade do tecido radicular e assim reduzir o CRE. Outro fator que pode influenciar o CRE 

é a contração radicular observada em vários grupos de plantas monocotilédones, 

dicotiledôneas, cicas e samambaias que habitam regiões que apresentam estação desfavorável 

como período caracterizado por secas ou temperaturas congelantes (PÜTZ et al., 1995; 

NORTH et al., 2008). Bonin et al. (2013) destacam ainda que tanto o diâmetro como o 

volume radicular podem sofrer alterações – redução – em decorrência do pastejo animal. A 

ausência de diferença significativa no diâmetro radicular entre os períodos (Figura 6E) reforça 

o resultado, sugerindo que no período úmido as plantas apresentam maior comprimento 

radicular, devido a menor densidade. Esse resultado corrobora com o resultado encontrado 

por Pinheiro et al. (2013) para a mesma área usando outra metodologia de pesquisa. Os 

autores op cit. observaram que a profundidade radicular é menor no período seco do que no 

período úmido. 

Os maiores valores no período seco de DR, de BR (Figura 5), de DCR, de CRAS 

e de IAR (Figura 6), observados principalmente nas camadas de 20 a 40 cm e de 60 a 80 cm 

podem representar um investimento da vegetação na biomassa abaixo do solo como forma de 

explorar maior volume de solo na busca por água e nutrientes (GOWER et al., 1999). No 

entanto, pode significar também segundo resultados do CRE (Figura 6A), que as raízes no 

período úmido são menos resistentes à fragmentação no processo de separação, do que no 

período seco. Essa maior fragmentação das raízes no periodo úmido no processo de lavagem 

deve-se a menor densidade radicular. Isso pode levar a aumento das perdas de raiz no período 

úmido. Amato e Pado (1994) e Livesley et al. (1999) observaram que as perdas no 

comprimento radicular têm maior peso do que as perdas de massa radicular, durante o 

processo de amostragem radicular utilizando malhas com diferentes aberturas. Pode se, 

portanto, inferir que os maiores valores dessas variáveis (DR, BR, DCR, CRAS e IAR) no 
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período seco, provavelmente devem-se ao processo de lavagem para separação das raízes do 

solo.  

Na análise do ponto de vista global do sistema radicular no solo, a densidade 

radicular total (DRT) média foi de 4,8 e 4,4 kg m
-
³ para o período seco e úmido, enquanto a 

DRF média foi de 1,80 e 1,79 kg m
-
³ para o período seco e úmido, respectivamente. A 

biomassa radicular total (BRT) média para o período seco e úmido foi de 1,2 e 1,1 kg m
-
², 

respectivamente, enquanto o valor médio de BRF foi de 0,43 e 0,42 kg m
-
² para o período 

seco e úmido, respectivamente. A Figura 7 apresenta a distribuição da densidade e da 

biomassa radicular total e fina, bem como resumo estatístico das variáveis quanto ao efeito 

local (ASVs) e temporal (período seco e úmido). 

 

Figura 7 - Distribuição dos valores da Densidade Radicular Total (DRT) e Fina (DRF) e da Biomassa Radicular 

Total (BRT) e Fina (BRF) para as três associações solo-vegetação (ASVs) no período seco e úmido na Bacia 

Experimental de Aiuaba 

 

 
¹ Variáveis seguidas por letras minúsculas iguais não diferem estatisticamente a 5% de significância quanto ao 

efeito local (ASVs); Variáveis seguidas por letras maiúsculas iguais não diferem estatisticamente a 5% de 

significância quanto ao efeito temporal (período seco e úmido). Outliers: º discrepantes; * extremos. 
 

(A) (B) 

(C) (D) 
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Os resultados apresentados na Figura 7 mostram que não houve diferença 

significativa das variáveis apresentadas (DRT, DRF, BRT e BRF) entre os períodos seco e 

úmido. Isso difere dos resultados apresentados na Figura 5, onde foram observadas diferenças 

nas camadas C2 e C4 em BRF e BRT, respectivamente. A ausência de diferença significativa 

entre os períodos provavelmente deve-se a uma estratégia adaptativa da vegetação em manter 

equilibrado o balanço de massa abaixo do solo, alterando somente a sua forma de distribuição 

entre os períodos seco e úmido. Alterações observadas no CRE tanto na Figura 6A como a 

Figura 8A corroboram para a hipótese levantada acima. Esse equilíbrio parece ser maior na 

biomassa abaixo do solo. Kenzo et al. (2011) avaliaram a biomassa acima e abaixo do solo 

em uma floresta tropical secundária na Malásia. Os autores verificaram pouca variação da 

biomassa radicular em relação à total em florestas de 4 e 17 anos (16% e 15%, 

respectivamente). No que concerne ao índice de área foliar, o mesmo dobrou dos 4 aos 10 

anos e aumentou levemente dos 10 aos 17 anos. 

CRE médio (desvio padrão) para o período seco e úmido foi de 285 (±114) e 365 

(±170) cm g
-1

, respectivamente apresentando diferença significativa pelo teste de Mann-

Whitney U (ρ < 0,05; n = 27). Os valores médios e o desvio padrão da DCR para o período 

seco e úmido foi de 4,5 (±1,1) e 4,5 (±2,9) km m
-3

, respectivamente. Os valores médios e o 

desvio padrão de CRAS para o período seco e úmido foi de 1,18 (±0,64) e 1,05 (±0,44) km m
-

2
, respectivamente. Os valores médios e o desvio padrão de IAR para o período seco e úmido 

foi de 1,18 (±0,64) e 1,05 (±0,44) km m
-2

, respectivamente. Os valores médios e o desvio 

padrão do diâmetro para o período seco e úmido foram de 0,87 (±0,12) e 0,97 (±0,24) mm, 

respectivamente. A Figura 8 apresenta a distribuição de CRE, DCR, CRAS, IAR e D, bem 

como resumo estatístico das variáveis quanto ao efeito local (ASVs) e temporal (período seco 

e úmido). 
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Figura 8 - Distribuição no solo do Comprimento Radicular Específico (CRE), da Densidade do Comprimento 

Radicular (DCR), do Comprimento Radicular por Área de Solo (CRAS), do Índice de Área Radicular (IAR) e do 

Diâmetro, para o período seco e úmido para as três associações solo-vegetação (ASVs) na Bacia Experimental de 

Aiuaba 

 

 

 
¹ Variáveis seguidas por letras minúsculas iguais não diferem estatisticamente a 5% de significância quanto ao 

efeito local (ASVs); Variáveis seguidas por tetras maiúsculas iguais não diferem estatisticamente a 5% de 

significância quanto ao efeito temporal (período seco e úmido). Outliers: º discrepantes; * extremos. 
 

Na Figura 8 somente o CRE apresentou alterações significativas (ρ < 0,05) quanto 

ao período seco e úmido reforçando o observado na Figura 6A, o que pode configurar 

(A) (B) 

(C) (D) 

(E) 
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mudança na vegetação da Caatinga na forma de alocar carbono abaixo do solo. Condições 

desfavoráveis, como o estresse hídrico, podem levar a considerável aumento da espessura da 

raiz e assim reduzir o CRE (van NOORDWIJK; van DE GEIJN, 1996). CRE é uma medida 

análoga à área foliar específica, apresentando-se como uma característica da planta sensível as 

condições ambientais (DAUGHTRY, 1990; GOWER et al., 1999; CORNELISSEN et al., 

2003; ERIKSSON et al., 2005). Menores valores de CRE e área foliar específica (AFE) 

significam redução na eficiência de utilização dos recursos pela planta, ou seja, a planta 

necessita gastar mais recursos para produzir uma unidade de comprimento de raiz ou de área 

foliar. No entanto, não foram observadas diferenças temporais significativas para as demais 

variáveis (DCR, CRAS, IAR e D), contudo observa-se efeito da interação espaço-temporal 

entre as variáveis DCR na ASV1, CRAS e IAR nas ASV1 e ASV2 conforme apresentado na 

Figura 8. Sainju e Good (1993) observaram que DCR total variou para as diferentes posições 

da paisagem (plano, encosta e baixada), o que corrobora com as diferenças observadas entre 

as ASVs (Figura 8B). 

A análise de correlação apresentada na Tabela 5 mostra que a correlação foi 

melhor com os dados de Ks transformado em log-normal (ln Ks) com as variáveis do sistema 

radicular do que o Ks não transformado. A condutividade hidráulica saturada (ln Ks) 

apresentou forte correlação negativa (R > 0,9) com a densidade (DRT, DRF) e a biomassa 

radicular (BRT, BRF), sendo significativas (ρ < 0,05) para DRT, DRF e BRT. A correlação 

do ln Ks é fraca (R < 0,5) com CRE e com DCR. Já a correlação de ln Ks entre a porosidade e 

o diâmetro foi positiva e moderada (0,50 ≤ R ≤ 0,90), enquanto para CRAS e IAR a 

correlação foi positiva e fraca (R < 0,5). 

A correlação entre a porosidade (f), as variáveis do sistema radicular e ln Ks não 

foi significativa em nenhum dos casos, mas apresentou correlação moderada (0,50 ≤ R ≤ 0,90) 

com a densidade, biomassa radicular (DRT e DRF), CRE, DCR e Ks. 

A Tabela 6 apresenta o resumo da análise de regressão linear para as variáveis que 

apresentaram os maiores coeficientes de correlação com logaritmo de Ks e a porosidade 

(Tabela 5). 
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Tabela 5 - Análise de correlação de Pearson (R) entre a média¹ da condutividade hidráulica saturada (Ks), a média de Ks transformada em log-normal (ln Ks), a porosidade 

total média (f) e a média¹ das variáveis do sistema radicular para a Bacia Experimental de Aiuaba 

  

DRT  

(kg m
-
³) 

BRT  

(kg m
-
²) 

DRF  

(kg m
-
³) 

BRF  

(kg m
-
²) 

D  

(mm) 

CRE  

(cm g
-1

) 

DCR  

(km m
-
²) 

CRAS  

(km m
-
²) 

IAR  

(m² m
-
²) 

Ks  

(m dia
-1

) 
ln Ks f (%) 

Ks R -0,974
*
 -0,984

*
 -0,940 -0,917 0,589 -0,171 -0,476 0,144 0,134 1 

  
(m dia

-1
) ρ 0,026 0,016 0,060 0,083 0,411 0,829 0,524 0,856 0,866 

   
ln Ks R -0,978

*
 -0,990

**
 -0,951

*
 -0,933 0,606 -0,166 -0,510 0,117 0,104 0,999

**
 1 

 

 
ρ 0,022 0,010 0,049 0,067 0,394 0,834 0,490 0,883 0,896 0,001 

  
f R -0,640 -0,734 -0,595 -0,664 0,874 0,471 -0,579 -0,346 -0,320 0,782 0,780 1 

(%) ρ 0,360 0,266 0,405 0,336 0,126 0,529 0,421 0,654 0,680 0,218 0,220 
 

 
N² 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

¹ Cada média das variáveis correlacionadas foram obtidas a partir de no mínimo quatro, quatro e três repetições e no máximo sete, seis e seis repetições para os dados de Ks, 

porosidade e das variáveis do sistema radicular, respectivamente; 
*
 significativo a 5%; 

**
 significativo a 1%. 

² N – as quatro coletas para análise da Ks e das variáveis do sistema radicular foram realizadas em abril de 2014, julho de 2014, dezembro de 2014 e março de 2015. 

Densidade Radicular Total (DRT) e Fina (DRF), Biomassa Radicular Total (BRT) e Fina (BRF), Comprimento Radicular Específico (CRE), Densidade do Comprimento 

Radicular (DCR), Comprimento Radicular por Área de Solo (CRAS), Índice de Área Radicular (IAR) e Diâmetro (D). 

 

Tabela 6 - Resumo da análise regressão linear entre a condutividade hidráulica saturada (ln Ks), as variáveis DRT, DRF, BRT, BRF e a porosidade e regressão linear entre a 

porosidade e o diâmetro radicular para uma área de Caatinga preservada 

Variáveis dependentes               Variáveis independentes R² ρ a (constante) b (coef. angular) 

ln Ks 

Densidade Radicular Total (DRT) 0,957 0,022 0,780** -0,068* 

Densidade Radicular Fina (DRF) 0,981 0,010 0,903** -0,395** 

Biomassa Radicular Total (BRT) 0,904 0,049 0,754** -0,160* 

Biomassa Radicular Fina (BRF) 0,870 0,067 0,900* -1,006ns 

Porosidade (f) 0,609 0,220 -1,847ns 5,649ns 

Porosidade (f) Diâmetro (D) 0,763 0,126 0,291* 0,133ns 
*
 significativo a 5%; 

**
 significativo a 1%; 

ns
 não significativo. 
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Os resultados apresentados pela análise de correlação e de regressão (Tabelas 5 e 

6) demonstram o efeito da biomassa radicular e da porosidade do solo sobre a condutividade 

hidráulica saturada numa área de Caatinga preservada. Observa-se que a densidade radicular 

(DRT, DRF), a biomassa radicular (BRT e BRF) e DCR apresentam correlações negativas 

com a Ks e a porosidade. Embora não tenham sido observadas alterações na biomassa total de 

raízes no solo (Figura 8 e 9), a análise de correlação aponta que pequenos aumentos 

periódicos de biomassa radicular no solo têm efeito na redução de Ks e da porosidade. 

Estudos apontam que as raízes podem atuar de diferentes formas, como pelo efeito da 

contração radicular (PÜTZ et al., 1995; NORTH et al., 2008;), da formação e fechamento dos 

poros (SCHOLL et al., 2014) e das propriedades hidráulicas do solo como conectividade e 

tortuosidade dos poros (SCHEWEN et al., 2011). Acredita-se que a combinação desses três 

fatores citados atua de forma integrada para produzir o resultado observado, sendo difícil a 

mensuração da participação individual de cada processo sobre a resposta observada. 

Observa-se correlação positiva, embora não significativa (p > 0,05), entre Ks e a 

porosidade, que aponta para a influência direta da porosidade sobre a condutividade hidráulica 

saturada do solo. Estudos têm relacionado a influência do sistema radicular sobre a 

porosidade e Ks (STRUDLEY et al., 2008; SCHOLL et al., 2014). Schwen et al. (2011) 

sugeriram que a porosidade hidraulicamente efetiva é reduzida após o preparo do solo em 

decorrência das chuvas de inverno, sendo gradualmente aumentada na primavera e no verão 

devido à atividade biológica, o desenvolvimento radicular e os ciclos de 

umedecimento/secagem. Já o diâmetro radicular apresenta correlação positiva, embora não 

significativa (p > 0,05), com Ks e com a porosidade. Esperava-se, no entanto, que essa 

correlação fosse negativa, assim como as variáveis de massa radicular (densidade e biomassa 

radicular). A explicação para tal comportamento pode está relacionada ao comprimento 

radicular específico. O CRE apresentou redução significativa no período seco, sem, no 

entanto, ocorrer aumento no diâmetro radicular. 

Geralmente aumento no diâmetro radicular está associado a fatores de estresse 

(van NOORDWIJK; van DE GEIJN, 1996), que pode promover aumentos em Ks. Scholl et 

al. (2014) observaram em curto prazo o efeito significativo das raízes sobre a heterogenização 

dos sistemas de poros como processo dominante de formação da estrutura induzida pelas 

raízes. Schwen et al. (2011) observaram melhorias na estabilidade da estrutura do solo e da 

atividade biológica, promovida pelo sistema de plantio direto, possibilitando maior 

conectividade e menor tortuosidade dos macroporos. 
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A correlação negativa e moderada (R < - 0,73) da porosidade com a densidade 

radicular (DRT e DRF), biomassa radicular (BRT e BRF) e DCR (embora não significativa ρ 

> 0,05) apresentou tendência diferente do observado por Sainju e Good (1993) onde DCR 

correlacionou-se positivamente com a porosidade e negativamente com a densidade do solo. 

Os autores concluíram que a densidade do comprimento radicular é influenciada pela 

composição de espécies e está relacionada à adaptação das espécies ao local para absorção de 

água e nutrientes. A diferença observada pode ser decorrente justamente da diferença de 

espécies e do ambiente avaliados por Sainju e Good (1993) e o desta pesquisa, onde os 

autores estudaram florestas de pinheiro e carvalho em clima temperado continental úmido. 
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4.4 Conclusão 

 

Análise da condutividade hidráulica saturada apresentou variação espaço-temporal 

correlacionando-se positivamente com porosidade, confirmando a dinâmica temporal das 

propriedades hidráulicas da Caatinga arbustiva arbórea, preservada.  

A análise do sistema radicular, principalmente observado no comprimento 

radicular específico tanto por camada, como geral apresentaram a existência de padrão 

temporal no sistema radicular entre os períodos seco e úmido conforme observado no trabalho 

de Pinheiro et al. (2013) utilizando metodologia diferente. 

A relação observada na análise de correlação entre o comprimento radicular 

específico, a condutividade hidráulica saturada e a porosidade, confirma a existência da 

participação do sistema radicular nas alterações das propriedades hidráulicas do solo na 

Caatinga preservada. 

As alterações observadas nas variáveis radiculares avaliadas durante o período 

seco e úmido têm efeito sobre a porosidade e a condutividade hidráulica saturada de uma área 

de Caatinga arbustivo-arbórea preservada. 
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5 ÍNDICE DE ÁREA FOLIAR DA CAATINGA E SUA RELAÇÃO COM AS 

VARIÁVEIS AMBIENTAIS 

 

5.1 Introdução 

 

O bioma Caatinga possui um complexo conjunto de fisionomias resultado da 

interação de muitos fatores tais como geológicos, pedológicos, topográfico, climáticos e 

biológicos (MORO et al., 2016), que dificultam a caracterização de suas fisionomias, que fez 

surgir a classificação de várias tipologias (ANDRADE-LIMA, 1981; JACOMINE, 1996; SÁ 

et al. 2003). A ausência de um padrão característico para suas tipologias, somado ao pouco 

conhecimento da Caatinga contribui para que o gerenciamento e o planejamento dos seus 

recursos naturais não sejam explorados da forma adequada.  

No planejamento e no gerenciamento ambiental é importante que os parâmetros 

do solo, do clima e da vegetação representem bem a realidade local para que os modelos 

possam reproduzir cenários futuros de forma a prever os impactos sobre o ambiente causado 

pelas ações humanas. Entre os parâmetros da vegetação que tem grande influência sobre os 

processos ecológicos e hidrológicos, tem-se o índice da área foliar (IAF) (ASNER et al., 

2003; JONCKHEERE et al., 2004; SPRINTSIN et al., 2011). 

O IAF tem influência direta sobre muitos processos como a interceptação da 

chuva e da luz do sol que promovem a desagregação das partículas do solo e aumenta a 

temperatura do solo, respectivamente (HARDWICK et al., 2015). O IAF também atua nos 

processos de trocas gasosas entre a planta e a atmosfera, bem como o processo de fotossíntese 

(ASNER et al., 2003; YAN et al., 2014). O IAF de uma comunidade de plantas é o resultado 

de fatores, tais como diversidade e quantidade de plantas, tipo de solo, clima e relevo 

(ASNER et al., 2003; JONCKHEERE et al., 2004). 

A literatura apresenta métodos para estimativa do índice de área foliar, 

classificados como métodos diretos e indiretos. Os primeiros são em geral mais laboriosos 

recomendados para pequenas culturas ou estudos de plantas isoladas em geral. Os métodos 

indiretos permitem a medição de áreas maiores, bem como permite o estudo em comunidades 

de plantas, no entanto requerem algum tipo de calibração realizada por meio do primeiro 

(ABER, 1979; BRÉDA, 2003; WEISS et al., 2004; JONCKHEERE et al., 2004; ISHIHARA; 
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HIURA, 2011). Mesmo diante da existência de uma variedade de métodos, o estudo do IAF 

em comunidade vegetal não é tarefa fácil, pois ele apresenta variabilidade espaço-temporal 

(ISHIHARA; HIURA, 2011; SPRINTSIN et al., 2011). 

Em ambientes de vegetação caducifólia o uso da técnica de coleta de serapilheira 

tem sido bastante empregada, apresentando bons resultados (JONCKHEERE et al., 2004; 

KALÁCSKA et al., 2005; LIU et al., 2015). No entanto, essa técnica não permite o 

monitoramento de toda a evolução do IAF, ou seja, do início do desenvolvimento das folhas 

até a sua queda. Além disso, para cobrir toda a variabilidade espacial do ambiente seria 

necessária a instalação de muitos coletores, o que se torna inviável para o estudo do IAF em 

grandes áreas, como em um bioma. 

Pesquisas têm mostrado como o IAF influencia o microclima local (Hardwick et 

al., 2015), assim como IAF está relacionado a algumas variáveis ambientais como umidade 

do solo (Chen et al., 2015), precipitação e evapotranspiração (Asner et al., 2003). Dessa 

forma, essas variáveis podem ser utilizadas para tentar estimar o IAF temporal em uma 

comunidade vegetal.  

O advento do sensoriamento remoto trouxe nova perspectiva quanto ao estudo e 

monitoramento de grandes áreas. Os satélites são as principais fontes de dados do 

sensoriamento remoto. Os sensores a bordo dos satélites captam a refletância dos objetos em 

diferentes comprimentos de onda, o que permite obter correlação com características 

específicas do ambiente, tais como cobertura do solo, qualidade da água, temperatura da 

superfície, índice de área foliar, conteúdo de água nas plantas, estado nutricional, entre outros 

(BLENNOW; PEARSON, 1998; BARBOSA et al., 2006; SMETTEM et al., 2013). Cada um 

dos comprimentos de ondas recebe o nome de bandas espectrais e a interação/razão entre elas 

para caracterizar a vegetação, tem recebido o nome de índice de vegetação espectral (IVE).  

A interação do método coleta de serapilheira para obtenção do IAF com as 

variáveis ambientais e com os índices de vegetação espectrais pode ser uma alternativa de 

monitoramento do IAF no tempo e no espaço. Isso possibilita o monitoramento da dinâmica 

sazonal da vegetação no tempo e no espaço pelo sensoriamento remoto. Diante desta 

perspectiva, pode-se levantar a seguinte questão: as variáveis ambientais - precipitação, 

evapotranspiração potencial e umidade do solo - bem como os índices de vegetação espectrais 

(IVEs) são capazes de representar espaço-temporalmente o índice de área foliar de uma área 

de Caatinga preservada? 
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A partir dos pressupostos levantados na literatura, levanta-se a hipótese de que a 

caracterização espacial e temporal do índice de área foliar pode ser realizada por meio do 

monitoramento das variáveis ambientais e dos índices de vegetação espectrais.  

O objetivo geral desse capítulo é avaliar a relação entre IAF (in situ) com as 

variáveis ambientais e com os índices de vegetação espectrais durante o período de dois anos 

(2014 e 2015) em uma área de Caatinga arbustiva arbórea preservada. 

São objetivos específicos: 

i. avaliar o índice de área foliar in situ pelo método de coleta de serapilheira para 

uma área de Caatinga arbustiva arbórea preservada ao longo do ano; 

ii. correlacionar variáveis ambientais com o índice de área foliar de uma área de 

Caatinga preservada; 

iii. correlacionar os índices de vegetação espectrais com o índice de área foliar de 

uma área de Caatinga preservada;  

iv. avaliar o índice de vegetação espectral que melhor representa o índice de área 

foliar de uma área de Caatinga preservada. (Alex.) 
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5.2 Material e métodos 

 

O experimento foi realizado em três associações de solo-vegetação (ASVs) 

localizado na bacia experimental de Aiuaba - BEA (Figura 1), durante os anos de 2014 e 

2015. As coletas de material para a obtenção do IAF no ano de 2014 foram realizadas nas 

datas de 25 de janeiro; 25 de fevereiro; 22 de março; 24 de maio; 12 de julho e 20 de 

setembro e no ano de 2015 nas datas de 25 de janeiro; 7 de maio; 11 e 25 de junho; 11 de 

julho; 8 de agosto; 29 de setembro e 2 de dezembro. 

 

5.2.1 Caracterização do índice de área foliar
3
 

 

Para obtenção do IAF, foi utilizado o método da coleta de serapilheira, indicado 

para vegetação do tipo caducifólia. Simultaneamente foram realizadas avaliações sobre o 

valor do IAF obtido em função da área foliar específica das espécies de plantas presentes em 

cada ASV. Em seguida, relacionou-se o valor do IAF temporal com as variáveis ambientais, 

precipitação (P), evapotranspiração potencial (ETo) e umidade do solo (θ), bem como com 

alguns índices de vegetação espectrais (IVEs). Essa análise visa estimar e/ou monitorar IAF 

no tempo e no espaço, para que no futuro possa ser utilizado na execução de modelos 

ambientais. 

 

a) Levantamento fitossociológico 

 

A estimativa do número de espécies de plantas e sua frequência de ocorrência em 

cada uma das três ASVs foram obtidas por meio do levantamento fitossociológico. Para isso, 

duas unidades fitossociológicas em cada ASV foram delimitadas com 10 m de largura por 20 

m de comprimento. Foram registradas todas as plantas com diâmetro na base da planta maior 

ou igual a 3,0 cm. Nas unidades fitossocilógicas, também foram coletadas amostras de folhas 

para estimativa da massa foliar específica de cada espécie (MFEj, g m
-2

). As folhas foram 

coletadas em diferentes posições da copa, tomando-se o cuidado de usar na análise folhas com 

estádio fisiológico completo, já que MFE muda com a idade das folhas (JURIK et al., 1985; 

BOURIAUD et al., 2003), bem como com sua posição no dossel (NASAHARA et al., 2008). 

                                                 
3
 Essa etapa da pesquisa foi realizada em conjunto com Carvalho (2016) 
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As folhas coletadas tiveram sua área obtida por meio de um integrador de área foliar (modelo 

LI-3100 LICOR). Após a medição, as folhas foram secas em estufa durante dois dias a 65°C e 

pesadas. A massa foliar específica de cada espécie foi obtida dividindo-se a massa foliar por 

sua respectiva área foliar. 

 

b) Método de coleta da serapilheira 

 

O IAF em cada coletor de serapilheira (IAFi) para cada uma das ASVs foi obtido 

por meio da Equação 2, conforme metodologia sugerida por Ishihara e Hiura (2011).  
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média da área foliar específica, recíproca do MFEmj; nj é o número de ocorrência da espécie j; 

n número total de plantas. Foram dispostos cinco coletores de serapilheira em cada associação 

solo-vegetação dentro da BEA (Tabela 7), perfazendo um total de 15 coletores. 

 

Tabela 7 - Localização dos coletores de serapilheira nas três associações solo-vegetação (ASVs) na Bacia 

Experimental de Aiuaba (BEA) 

Pontos Pontos Este (X) Norte (Y) Altitude (m) 

ASV1 C1 357535,7 9258606,8 529,6 

ASV1 C2 357540,8 9258675,8 526,9 

ASV1 C3 357569,9 9258622,9 528,1 

ASV1 C4 357493,0 9258702,6 527,9 

ASV1 C5 357526,4 9258659,0 528,8 

ASV2 C6 357054,2 9258582,5 539,7 

ASV2 C7 356992,2 9258543,2 536,5 

ASV2 C8 356993,4 9258600,4 538,7 

ASV2 C9 357019,5 9258579,8 537,3 

ASV2 C10 357071,2 9258605,6 537,5 

ASV3 C11 359310,3 9256012,0 598,1 

ASV3 C12 359268,8 9256049,8 595,9 

ASV3 C13 359242,9 9255979,1 598,1 

ASV3 C14 359215,1 9255960,7 601,7 

ASV3 C15 359175,8 9255986,9 600,7 

* Sistema de Coordenadas WGS-1984, UTM, Zona: 24S. 
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Os coletores foram confeccionados com madeira, com área de 0,25 m² dispostos 

sob a copa da vegetação a uma altura de 10 cm do solo (Figura 9). As coletas em geral foram 

realizadas mensalmente, principalmente durante o período de queda das folhas, ou seja, logo 

após o fim da estação chuvosa, buscando sempre que possível combinar as datas de coleta 

com as datas mais próximas da passagem do satélite Landsat 8 (Figura 10). 

 

Figura 9 - Foto dos coletores de serapilheira instalados na Bacia Experimental de Aiuaba. À esquerda disposição 

dos coletores no campo; à direita detalhe do coletor de serapilheira com material a ser coletado em 24 de maio de 

2014 na ASV3 

   
Fonte: Hidrosed. 

 

Dessa forma, foi estimado o IAF médio para cada ASV e o IAF médio anual para 

2014 e 2015. Para verificar o efeito espacial (ASVs) e temporal, os dados foram submetidos 

inicialmente ao teste de normalidade de Shapiro-Wilk, que apresentaram distribuição normal 

(ρ > 0,05). Assim, os dados foram submetidos à análise de variância (ANOVA) para amostras 

independentes e quando apresentaram efeito significativo (ρ < 0,05) foram submetidos ao 

teste Tuckey (α = 5%) para análise espacial e o teste F para análise temporal. 

 

c) Efeito da área foliar especifica sobre o IAF 

 

A influência da área foliar especifica sobre o valor do IAF total obtido foi 

analisada com objetivo de verificar a sensibilidade do IAF as mudanças nos valores que foram 

observados da AFE na área de estudo. Para isso, o IAF foi estimado usando a AFE obtida pela 

média aritmética das espécies presentes para cada ASV (IAFma), pela média geral das 

espécies levantadas na BEA (IAFmg), pelo valor mínimo e máximo das espécies de plantas 

presentes em cada ASV (IAFmin e IAFmax, respectivamente), e pela espécie de maior 

ocorrência na BEA, que para área de estudo coincidiu com o IAFmax. IAF obtido por meio 
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das diferentes AFE foi comparado com o IAFmp, cujo valor de AFE foi obtido pela média 

ponderada das espécies levantadas em cada ASV, conforme a Equação 2. Os dados de IAF 

foram inicialmente submetidos ao teste de normalidade de Shapiro-Wilk que apresentaram 

distribuição normal (ρ > 0,05). Assim, os dados foram submetidos a análise de variância 

(ANOVA) para amostras independentes e quando apresentaram efeito significativo (ρ < 0,05) 

foi aplicado do teste Tuckey (α = 5%) para comparação das médias. 

 

d) Taxa de decaimento do índice de área foliar  

 

Para analisar a taxa média de decaimento do IAF da Caatinga arbustiva arbórea 

preservada, durante o período de queda das folhas, foi aplicado o método da spline cúbica 

sobre os valores do IAF da bacia experimental de Aiuaba. 

 

5.2.2 Relação do índice de área foliar com as variáveis ambientais 

 

Posteriormente realizou-se a análise de correlação entre o IAF temporal com as 

variáveis ambientais, precipitação, razão precipitação/evapotranspiração potencial, índice de 

umidade e umidade do solo. Os dados de precipitação diária e umidade diária foram obtidos 

da EP2 (Figura 1), quando da ocorrência de falhas os dados de chuva foram preenchidos pela 

precipitação registrada no pluviômetro Ville de Paris instalado junto ao Tanque Classe A. Os 

dados de evapotranspiração potencial (ETo) foram calculados segundo o método de Penman-

Monteith-FAO com dados da PCD (Plataforma de Coleta de Dados meteorológicos) 

localizada ao lado da BEA mantida pela Funceme. Quando da ocorrência de falhas registradas 

em 55 dias (1/10 a 24/11/1015), ou seja, 7,6% dos dados, estas foram preenchidas com dados 

da PCD de Campos Sales (INMET - http://www.inmet.gov.br/portal/). As variáveis 

ambientais a serem correlacionas com o IAF temporal serão apresentadas em seguida. 

 

a) Precipitação média 

 

A precipitação diária acumulada de 15, 30, 45, 60 e 90 dias corresponde às 

variáveis P15, P30, P45, P60 e P90, respectivamente. A escolha da precipitação média para 

relacionar a IAF temporal deve-se ao comportamento já esperado da vegetação durante e após 
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o período úmido, refletido pela produção/manutenção foliar e posterior perda das folhas. 

Dessa forma, espera-se observar o efeito da precipitação sobre o índice de área foliar.  

 

b) Razão entre precipitação e evapotranspiração potencial 

 

A razão entre a precipitação e a evapotranspiração potencial acumulada de 15, 30, 

45, 60 e 90 dias correspondem às variáveis P/ETo15, P/ETo30, P/ETo45, P/ETo60 e 

P/ETo90, respectivamente. A precipitação como um único fator pode não expressar o nível de 

estresse da vegetação, pois em alguns casos um valor baixo da precipitação média temporal 

pode não representar um estado de alto estresse da vegetação caso a demanda hídrica também 

seja baixa. Assim, a razão P/ETo buscou captar simultaneamente o efeito da oferta e da 

demanda hídrica por parte da vegetação. A razão P/ETo também se apresenta como variável 

ambiental de fácil mensuração, principalmente em escala regional.  

 

c) Índice de Umidade 

 

O índice de umidade faz uso de relação análoga à usada pelo NDVI com o 

objetivo de normalizar a oferta e a demanda hídrica da vegetação. O índice de umidade é 

calculado conforme a Equação 3 e seus valores a para os casos mais extremos podem variar 

de +1 a -1. IU foi calculado para média acumulada de 15, 30, 45, 60 e 90 dias correspondem 

às variáveis IU15, IU30, IU45, IU60 e IU90, respectivamente. 

   
       

       
         (3) 

 

d) Umidade do solo 

 

A umidade do solo representa uma medida direta da água disponível no solo para 

as plantas no suprimento de suas funções fisiológicas e da demanda evapotranspirométrica da 

atmosfera. Assim, foi avaliado o efeito da umidade do solo no tempo de forma pontual, com a 

umidade antecedente no tempo (θ), bem como de forma compensada, através da umidade 

média antecedente (θm) aos dias em que foram obtidos os valores de IAF nas ASVs. Os dados 

de umidade foram obtidos pela estação EP2 (Figura 1), onde se encontra instalado um sensor 
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de TDR na camada de 0 a 20 cm de profundidade (COSTA et al., 2013), camada que 

concentra cerca de 50% das raízes (PINHEIRO et al., 2013). 

As variáveis de umidade avaliadas foram θ15, θ30, θ45, θ60 e θ90, que 

correspondem respectivamente à umidade diária dos 15, 30, 45, 60 e 90 dias anteriores à 

coleta de serapilheira. As variáveis θm15, θm30, θm45, θm60 e θm90, correspondem 

respectivamente às umidades médias acumuladas dos 15, 30, 45, 60 e 90 dias anteriores à 

coleta de serapilheira. Para cada uma das variáveis ambientais foi realizada análise de 

correlação e regressão com respeito a IAF. As variáveis ambientais foram inicialmente 

submetidas ao testes de normalidade de Shapiro-Wilk, que apresentaram uma distribuição não 

paramétrica (ρ < 0,05) assim foi aplicada a análise correlação de Spearman. Para cada uma 

das variáveis, o período (15, 30, 45, 60 e 90 dias) que apresentou melhor coeficiente de 

correlação (R) foi submetido à análise de regressão em relação a IAF. A escolha da melhor 

equação de ajuste foi realizada por meio da avaliação do coeficiente de determinação (R²), da 

raiz quadrada do desvio quadrático médio (RDQM, Equação 4) e do fator de eficiência de 

Nash e Sutcliffe (NS, Equação 5).  

 

      
        

 

 
         (4) 

em que: Ei = é o valor calculado; Oi = é o valor medido; e n = número de observações. O 

RDQM indica como o modelo falha em estimar a variabilidade das medições em torno da 

média e mede a variação nos valores estimados em torno dos valores medidos (WILLMOTT; 

MATSUURA, 2005). Quanto mais proximo de zero for o valor do RDQM, melhor será o 

resultado, ou seja, quanto mais próximo de zero mais os valores estimados pelo modelo estão 

correlacionados com os dados medidos. 
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em que: NS é o coeficiente de Nash e Sutcliffe, (-∞ < NS ≤ 1); Ym = valor medido; Yc = valor 

calculado; Ȳm = média dos valores medidos. Este coeficiente pode variar de -∞ até 1, sendo 1 

um ajuste perfeito. O desempenho de um modelo é considerado adequado e bom se o valor de 

NS superar 0,75, e é considerado aceitável se o valor de NS ficar entre 0,36 e 0,75. Quando o 

coeficiente NS apresentar valores menores que zero, o valor médio da série de dados é melhor 

indicador que a estimativa usando o modelo. 
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A análise de correlação e regressão entre o IAF e as variáveis ambientais também 

foi realizada considerando-se somente dados do período que marca o início e o final da queda 

das folhas (fase 3, período de decaimento do IAF). 

 

5.2.3 Relação do índice de área foliar com índice de vegetação espectral 

 

A resposta espectral da vegetação foi obtida com imagens do sensor OLI do 

Landsat 8 (USGS - http://earthexplorer.usgs.gov/) obtidas em datas próximas às datas em que 

foram realizadas coletas de serapilheira. As principais características do satélite Landsat 8 

estão apresentadas na Tabela 8. 

 

Tabela 8 - Principais características das imagens do satélite Landsat 8 Operational Land Imager (OLI) e 

Thermal Infrared Sensor (TIRS) lançado em 11 de fevereiro de 2013 

Bandas Comprimento de onda (μm) Resolução (m) 

Band 1 - Coastal aerosol 0,43 - 0,45 30 

Band 2 – Blue 0,45 - 0,51 30 

Band 3 – Green 0,53 - 0,59 30 

Band 4 – Red 0,64 - 0,67 30 

Band 5 - Near Infrared (IVP) 0,85 - 0,88 30 

Band 6 - SWIR 1 1,57 - 1,65 30 

Band 7 - SWIR 2 2,11 - 2,29 30 

Band 8 – Panchromatic 0,50 - 0,68 15 

Band 9 – Cirrus 1,36 - 1,38 30 

Band 10 - Thermal Infrared (TIRS) 1 10,60 - 11,19 30* 

Band 11 - Thermal Infrared (TIRS) 2 11,50 - 12,51 30* 

* As bandas TIRS são adquiridas com 100 metros de resolução, mas são reamostradas para 30 metros nos 

produtos dos dados entregues. 

Fonte: http://landsat.usgs.gov/landsat8.php. 

 

As imagens consistem em nove bandas espectrais com resolução espacial de 30 

metros para as bandas de 1 a 7 e 9. A nova banda 1 (ultra-azul) é útil para estudos na costa e 

aerossóis. A banda 9 é útil para detecção de nuvens cirrus. A resolução da banda 8 

(panchromatic) é de 15 m. As bandas termais 10 e 11 são úteis para a estimativa de 

temperaturas de superfície mais precisos que os satélites anteriores e são coletadas em 100 m. 

O tamanho de cada cena é de aproximadamente 170 km no sentido Norte-Sul e 183 km no 

sentido Leste-Oeste. As bandas do infravermelho próximo (IVP) e do vermelho (V) são 

comunmente utilizadas na confecção de índices ambientais, para avaliação e monitoramento 
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da vegetação e dos recursos hídricos. As imagens utilizadas foram da cena de órbita 217 e 

ponto 065, de 02 de junho, 04 de julho e 20 de julho de 2014 e de 13 de fevereiro, 07 de julho, 

08 de agosto e 25 de setembro de 2015. 

 

a) Pré-processamento das imagens digitais 

 

Para o cálculo dos índices de vegetação foi realizado o pré-processamento das 

imagens, ou seja, foram convertidos os números digitais (NDs) em valores físicos de 

radiância. Posteriormente, a refletância no topo da atmosfera foi calculada por meio de 

coeficiente de calibração e equações de correções padrões disponíveis para Landsat 8 OLI 

(http://landsat.usgs.gov/Landsat8_Using_Product.php; CHANDER et al., 2009). Para avaliar 

a refletância de superfície foi usado o modelo de correção atmosférica FLAASH disponível 

no software ENVI. O método FLAASH foi desenvolvido baseado no código de transferência 

radiativa MODTRAN (Moderate Resolution Transmission). Os parâmetros do modelo 

FLAASH foram mantidos para todas as imagens: modelo atmosférico Tropical - modelo de 

aerossol Rural; modelo de recuperação de aerossol - duas bandas de Kaufman-Tanre; e a 

visibilidade inicial de 40 km. A seguir serão apresentados os índices de vegetação espectrais 

que foram usados neste estudo. 

 

b) Índice de Vegetação da Diferença Normalizada (NDVI) 

 

O Índice de Vegetação da Diferença Normalizada (NDVI) é um dos mais 

conhecidos e utilizados índices de vegetação. Conforme proposição de Rouse et al. (1973), o 

NDVI normaliza a razão simples para o intervalo de -1 a +1. Onde as áreas de vegetação mais 

intensa aproximam-se dos patamares superiores e áreas alagadiças, do limite inferior. 

Constitui-se em um dos índices de vegetação de maior difusão, com larga aplicabilidade em 

estudos de culturas agrícolas, florestais e climáticos (CARLSON; RIPLEY, 1997; LI et al., 

2014; KE et al., 2015). 

     
       

       
         (6) 

em que: ρIVP é a refletância no infravermelho próximo e ρV é a refletância no vermelho. 
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c) Índice de Vegetação Ajustado ao Solo (SAVI) 

 

O Índice de Vegetação Ajustado ao Solo (SAVI) surgiu como alternativa ao 

NDVI buscando-se minimizar o efeito do solo, pois as características do solo têm 

considerável influência no espectro de radiação proveniente de dosséis esparsos (HUETE, 

1988). O SAVI introduziu uma constante “L” que tem a função de minimizar o efeito do solo. 

 

      
       

         
              (7) 

em que: L é a constante que inimiza o efeito do solo e pode variar de 0 a 1. Segundo Huete 

(1988) os valores recomendados de L são: L=1 para densidades baixas de vegetação; L=0,5 

para densidades médias; e L=0,25 para altas densidades de vegetação. 

Almeida et al. (2014) adotaram o valor de 0,5 para o parâmetro L ao relacionarem 

características dendrométricas da Caatinga com os índices de vegetação espectrais. Esse valor 

foi também adotado no presente trabalho. 

 

d) Índice de Vegetação Melhorado (EVI) 

 

O Índice de Vegetação Melhorado (EVI) busca otimizar o sinal da vegetação 

usando a refletância do azul para corrigir os sinais de fundo do solo e reduzir as influências 

atmosféricas, intensificando a resposta em regiões de elevada concentração de biomassa. Os 

valores desse índice variam de -1 a +1, sendo a faixa comum para vegetação verde de 0,2 a 

0,8 (HUETE et al., 1997; JUSTICE et al., 1998). 

 

       
       

                  
        (8) 

em que: ρA é a refletância no azul; L é o fator de ajuste para o solo (1,0); G é o fator de ganho 

(2,5); C1 e C2 são coeficientes de ajuste para o efeito de aerossóis da atmosfera (6,0 e 7,5). 

 

e) Índice de Vegetação da Resistência Atmosférica (ARVI) 

 

O ARVI foi desenvolvido por Kaufman e Tanre (1992) e tem como principal 

característica reduzir a interferência atmosférica usando a banda azul para corrigir a 

refletância da banda do vermelho. Em comparação com a banda do vermelho, a banda azul é 
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mais facilmente espalhada pelas partículas da atmosfera. O ARVI aproveita as diferentes 

respostas do espalhamento da banda azul e vermelho para recuperar informações sobre a 

opacidade atmosférica (KAUFMAN; TANRE, 1992). 

 

     
                

                
        (9) 

em que: γ é o efeito do aerossol. Segundo Rondeaux et al. (1996) pode-se usar  = 1 na falta 

de um modelo para o efeito de aerossol.  

A análise da relação entre os valores de IAF medidos com valores dos IVEs 

calculados, foi inicialmente submetido ao teste de normalidade de Kolmogorov-Smirnov, que 

apresentou distribuição não paramétrica (ρ < 0,05). Posteriormente aplicou-se a análise de 

correlação de Spearman. Em seguida o conjunto de dados (IAF vs IVEs) foi separado em dois 

grupos para serem usados no processo de calibração e validação. Foram utilizado 2/3 dos 

dados para calibrar e 1/3 para validar as equações de ajuste geradas a partir da análise de 

regressão. A escolha dos dados a serem utilizados na calibração seguiu alguns passos: i) 

ranqueamento dos dados do menor para o maior valor de IAF; ii) seleção dos dados usando 

uma progressão aritmética de razão 3 iniciando pelo segundo termo; e iii) arquivamento em 

pastas separadas para análise.  

Quando da observação de correlação significativa para entre o IAF e os IVEs, o 

conjunto de dados da calibração foi submetido à análise de regressão. A avaliação da melhor 

equação de ajuste foi feita por meio do coeficiente de determinação (R²), da raiz do desvio 

quadrático médio (RDQM) e do fator de eficiência de Nash e Sutcliffe (NS). No processo de 

validação, o restante dos dados foi utilizado para avaliar as equações geradas no processo de 

calibração. A avaliação da melhor equação de ajuste dos IVEs com o IAF na validação foi 

feita por meio do RDQM e do NS. Assim, a escolha da equação que melhor relacionou os 

valores dos IVEs com o IAF foi baseada nos melhores resultados obtidos pelo R², RDQM e 

NS para calibração e validação. 

A seleção de IVE (que melhor se relaciona com IAF) foi realizada por meio da análise 

de testes de comparação de média. Para isso, inicialmente o IAF medido e o IAF estimado por 

cada IVE com suas respectivas equações foram submetidos ao teste de normalidade de 

Kolmogorov-Smirnov, que apresentou distribuição não paramétrica (ρ < 0,05). Em seguida, 

os IAF medidos e estimados foram submetidos ao teste de Kruskal-Wallis e quando 

observado efeito significativo (ρ < 0,05) aplicou-se o teste de comparação de média setpwise 

step-down. 
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5.3 Resultados e discussão  

 

5.3.1 Índice de área foliar 

 

a) Levantamento fitossociológico 

 

Nas seis unidades fitossociológicas instaladas nas três ASVs da BEA foram 

observadas 20 espécies de plantas arbóreas e arbustivas. A maior diversidade de espécies foi 

encontrada na ASV3 com 14 espécies, seguida pela ASV1 com seis espécies e pela ASV2 

com cinco espécies (Tabela 9). No entanto, somente foi possível identificar 14 das 20 

espécies, devido a dificuldades na coleta de material vegetativo (galhos e folhas) e 

reprodutivo (flores e frutos) necessário para identificação. A identificação das espécies foi 

realizada no herbário Prisco Bezerra, localizado no Departamento de Biologia da 

Universidade Federal do Ceará. 

A densidade de plantas nas unidades fitossociológicas foram 27, 25 e 17 plantas 

por 100 m
-
² para ASV2, ASV1 e ASV3, respectivamente, com média de 23 pl. 100 m

-
². A 

massa foliar especifica (MFE, g m
-2

) e a área foliar especifica (AFE, m² kg
-1

) foram obtidas 

para vinte espécies (Tabela 13). A AFE observada na BEA variou de 8,2 m² kg
-1

 para 

Aspidosperma pyrifolium Mart. a 21,7 m² kg
-1

 para Croton blanchetianus Baill. O índice de 

área foliar calculado foi por meio da AFE ponderada, cujos valores foram 20,6 m² kg
-1

 para 

ASV1, 20,5 m² kg
-1

 para ASV2 e 17,3 m² kg
-1

 para ASV3. 

A densidade média de plantas levantadas através das seis unidades 

fitossocilógicas foi muito abaixo dos valores apresentados por Medeiros et al. (2009), que 

foram de 77 pl. 100 m
-
² para a ESEC na qual a BEA esta inserida. Os valores de AFE obtidos 

para as espécies da Caatinga estão dentro da faixa de valores observado em outras florestas 

decíduas que variam de 9 a 31 m² kg
-
¹ (CHASON et al., 1991; BRÉDA, 2003; ISHIHARA; 

HIURA, 2011; KENZO et al., 2010) e culturas como batata, beterraba, cereais e gramíneas 

entre 10 a 30 m² kg
-
¹ (van NOORDWIJK; van DE GEIJN, 1996). Esses resultados apontam 

que condições climáticas e vegetacionais idênticas não garantam valores homogêneos de 

AFE. Por exemplo, no presente trabalho, os valores de AFE apresentaram diferenças 

significativas, com 20 m² kg
-
¹ entre o AFE máximo e mínimo, embora se trate de uma área 

bastante homogênea de Caatinga preservada. 
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Tabela 9 - Nome popular, nome científico, local de ocorrência, área foliar específica (AFE) e massa foliar 

específica (MFE) das espécies observadas nas seis unidades fitossociológicas na Bacia Experimental Aiuaba 

(BEA) 

Nome popular Espécies 
Local de 

ocorrência 

AFE 

(m² kg
-1

) 

MFE 

(g m
-
²) 

Marmeleiro Croton blanchetianus Baill. ASV1/ASV2/ASV3 21,7 46,1 

Catingueira Poincianella bracteosa (Tul.) L.P.Queiroz ASV1 13,2 76,0 

Frei-jorge Cordia trichotoma (Vell.) Arráb. ex Steud. ASV1 10,6 94,6 

Juazeiro Ziziphus joazeiro Mart. ASV1 13,5 74,0 

Jurema preta Mimosa Tenuiflora (Willd.) Poir ASV1/ASV2 18,2 54,9 

Angico Anadenanthera colubrina  ASV1/ASV3 10,1 99,5 

E8 n/id ASV3 14,6 69,7 

E9-Cipaúba n/id ASV3 11,3 88,8 

E10-Umbiratan n/id ASV3 8,5 117,3 

E11 n/id ASV3 11,5 86,6 

E12 n/id ASV3 11,2 89,3 

E13 n/id ASV3 11,1 90,3 

Pereiro Aspidosperma pyrifolium Mart. ASV3 8,2 122,5 

E16 Erythroxylum caatingae Plowman ASV3 15,8 63,3 

Pinhão Jathopha mollissima (Pohl) Baill.  ASV2/ASV3 15,0 66,8 

Imburana Commiphora leptophoes (Mart.) ASV3 15,9 62,8 

Jurema branca Piptadenia stipulacea (Benth.) Ducke ASV3 11,0 90,7 

Mucunã Dioclea grandiflora ASV3 21,3 46,9 

Unha de gato Senegalia tenuifolia ASV2 12,1 82,7 

Guachumba Varronia leucocephala ASV2 13,4 74,7 

* n/id – não identificado. 

 

b) Método da coleta de serapilheira 

 

O IAF médio para os anos de 2014 e 2015 obtido a partir de Equação 2 foi de 4,7 

m² m
-
², 4,1 m² m

-
² e 2,4 m² m

-
² para ASV1, ASV2 e ASV3, respectivamente. Na Tabela 10 

observa-se que os valores de IAF nas ASV1 e ASV2 foram significativamente diferentes (ρ < 

0,05) do IAF da ASV3, independente do período analisado. A diferença observada no IAF da 

ASV3 em relação às outras duas ASVs se deve principalmente ao tipo de solo e a densidade 

da vegetação. Na ASV3 predomina os solos Neossolos Litólicos, que apresentam limitação 

física ao desenvolvimento da vegetação, tanto pela sua profundidade, cerca de 40 cm, e 

presença de afloramento rochoso na superfície (PINHEIRO et al., 2013), como por sua 

textura arenosa que representa baixa capacidade de retenção de água no solo em relação as 

ASVs 1 e 2 (COSTA et al., 2013).  
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Tabela 10 - Média e desvio padrão do índice de área foliar (IAF) obtido pelo método da serapilheira para as três 

associações solo-vegetação (ASVs) presentes na Bacia Experimental de Aiuaba (BEA) para os anos de 2014 e 

2015 

Conjunto completo de dados 

Variáveis N Média* Desvio padrão 

ASV1 10 4,7 a 1,0 

ASV2 10 4,1 a 0,9 

ASV3 9 2,4 b 0,6 

2014 15 3,7 A 1,3 

2015 14 3,7 A 1,3 

Conjunto de dados de 2014 

ASV1 5 4,8 aA 0,8 

ASV2 5 4,1 aA 1,1 

ASV3 5 2,4 bA 0,6 

Conjunto de dados de 2015 

ASV1 5 4,5 aA 1,3 

ASV2 5 4,1 aA 0,7 

ASV3 4 2,3 bA 0,6 

* Média seguida de mesma letra minúscula não difere a 5% de significância pela ANOVA seguido do teste 

Tuckey de comparação de média entre as ASVs; Média seguida de mesma letra maiúscula não difere a 5% de 

significância pelo teste F entre os anos. 

 

Fassnacht et al. (1997) observaram valores de IAF entre 4,4 e 8,4 m² m
-
² para 

florestas decíduas de folhas largas (composta por 74% de espécies hardwood). Dufrêne e 

Bréda (1995) obtiveram valores de IAF para 11 parcelas de floresta temperadas decíduas que 

variaram de 1,7 a 7,5 m² m
-
². Eriksson et al. (2005) obtiveram valores de IAF variando de 2,0 

a 4,4 m² m
-
² para sete parcelas de floresta temperada decídua composta por uma única 

espécie. Observa-se que, para florestas decíduas, o IAF apresenta-se de 1,7 a 8,4 m² m
-
² e que 

os valores obtidos neste trabalho se encontram dentro destes limites. Ishihara e Hiura (2011) 

apontam que variabilidade espacial de IAF pode ser devido à variação espacial da 

serapilheira, seguida pela heterogeneidade da distribuição das espécies dentro da floresta e a 

diferença na AFE entre as espécies. 

A carência de estudos que tratem do IAF do bioma Caatinga demonstra a 

necessidade de pesquisas neste bioma. Nascimento e Brito (2007) modelaram o IAF para a 

região Nordeste do Brasil, e estimaram valores entre 2 e 4 m² m
-
², para vegetação com altura 

entre 5 a 10 m, sendo que para a região semiárida, IAF foi inferior a 2 m² m
-
². Pinheiro et al. 

(2016), por ausência de informações, estimaram valores de IAF abaixo de 1,3 m² m
-
² a partir 

do algoritmo SEBAL para a BEA. Carvalho (2016) calculou o IAF para a mesma área da 

BEA por meio do método de serapilheira usando AFE média das espécies e obteve IAF 
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variando de 1,8 a 3,6 m² m
-
². Os trabalhos de Nascimento e Brito (2007) e Pinheiro et al. 

(2016) utilizaram valores subestimados de IAF para o bioma Caatinga.  

O valor de IAF anual da BEA, bem como o IAF anual de cada ASV, não 

apresentaram diferença significativa (ρ > 0,05) entre os dois anos analisados (2014 e 2015). A 

igualdade de IAF no tempo provavelmente deve-se a estabilidade no padrão da vegetação na 

BEA, que está inserida completamente dentro da Estação Ecológica de Aiuaba, que foi 

estabelecida em 1978 e desde então cessaram as atividades agrícolas na área. Isso vem 

promovendo a recuperação ambiental da ESEC. Kenzo et al. (2011), ao avaliarem a biomassa 

acima e abaixo do solo em floresta tropical secundária, verificaram que o IAF das florestas 

dos 4 aos 10 anos dobrou, no entanto as floresta dos 10 aos 17 anos o IAF aumentou 

levemente. 

Estes resultados corroboram com os de Cutini et al. (1998) ao observarem que não 

houve diferença significativa do IAF entre os três anos avaliados para florestas decíduas 

desbastadas e não desbastadas. Pinheiro et al. (2016) também observaram IAF estável durante 

o período de 2004 a 2012, para a mesma área de estudo. Creutzfeldt (2006), estudando a bacia 

hidrográfica do açude Benguê
4
, observou que, para área de Caatinga arbustiva arbórea 

preservada, o índice de área da planta (IAP) atingiu valores máximos de 2 m² m
-
² no período 

de 2003 a 2005. Wendling et al. (2014) realizaram revisão sobre os aspectos relacionados à 

maturação de clones florestais e observaram que a adaptabilidade da morfologia foliar às 

mudanças ambientais diminui com a idade o que corrobora com o resultado deste trabalho, 

que analisou uma vegetação madura, que apresenta maior estabilidade morfológica 

contribuindo para ausência de diferença significativa no IAF temporal. 

A Figura 10 apresenta a evolução do IAF, principalmente no período de queda das 

folhas, bem como da umidade, da precipitação diária, da razão ETo/P e do índice de umidade 

nos anos de 2014 e 2015 na BEA. Observa-se a manutenção de um patamar no IAF nos dois 

anos, sendo um pouco mais longo em 2015, terminando em maio, devido o prolongamento 

das chuvas. Essa estabilidade do IAF entre os meses de março e abril também foi observada 

por Creutzfeldt (2006) e Pinheiro et al. (2016). 

O decaimento do IAF começa com início do período seco, que em 2014 ocorreu 

no final de abril e em 2015 no final de maio. Entretanto, a ausência de medidas do IAF no 

inicio do período úmido se deve à limitação da metodologia utilizada, que não permite 

observar o momento do desenvolvimento foliar e consequentemente do IAF. É possível 

                                                 
4
 A Bacia Experimental de Aiuaba (BEA) está aninhada à bacia hidrográfica do açude Benguê com 933 km² 

(Medeiros et al., 2010) 
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observar que apenas um evento de precipitação isolado, como o do dia 05 de julho de 2015 

(34,5 mm) não interrompeu o processo de queda das folhas em nenhuma das três ASVs. Este 

fato sugere que outros fatores biológicos e/ou fisiológicos possam atuar em conjunto com 

défice hídrico no processo de caducifólia na Caatinga, pois uma vez iniciada a queda das 

folhas, o processo não foi interrompido, conforme observado na Figura 10. Problemas no 

datalogger provocaram quebra no registro contínuo de dados de umidade do solo entre os dias 

06 de dezembro de 2014 e 25 de junho de 2015. 

 

Figura 10 - Precipitação diária (mm) precipitação diária acumulada dos últimos 45 dias (P45, mm/dia), umidade 

diária (%) e umidade média dos últimos 30 dias (θm30, %) na camada 0 a 20 cm na ASV2, razão entre a 

precipitação e evapotranspiração média de 45 dias (P/ETo 45), índice de umidade média dos 60 dias (IU60), data 

da aquisição das imagens do satélite Landsat 8 OLI e média do índice de área foliar (IAF) temporal para as três 

associações solo-vegetação (ASVs) na Bacia Experimental de Aiuaba no ano de 2014 e 2015 

 
Fonte: autor. 

 

A umidade do solo responde como esperado aos eventos de precipitação. No 

entanto, observa-se na Figura 10 que no final do ano de 2013 e início do ano de 2014 

ocorreram incrementos na umidade do solo não compatíveis com a precipitação do período. A 
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desvinculação da umidade com a precipitação nesse período se deve possivelmente a 

problemas ocorridos na coleta de dados, não registrando corretamente os eventos de 

precipitação no período, subestimando seu valor. As possíveis chuvas localizadas, 

convectivas, somadas a problemas operacionais (Figura 11), podem ter contribuído para 

desconexão entre a umidade e a precipitação. Além do evento apresentado na Figura 11A 

outro evento no dia 20/12/2013 também apresentou falha no registro, cuja precipitação foi de 

1,27 mm e a umidade do solo variou de 8,9% antes do evento para 30,7% após o evento. As 

lâminas precipitadas não condizem com a elevação da umidade do solo para os dois eventos 

analisados 20 e 23 de dezembro de 2013, já que uma análise em conjunto dos dados de 

precipitação e umidade observou-se que em geral para que ocorra uma alteração > 0,2 % no 

estado de umidade do solo é necessária uma chuva maior ou igual a 4,5 mm com intensidade 

superior a 3,8 mm h
-
¹ (evento 11/03/2014). 

 

Figura 11 - Registro de dois eventos de precipitação e umidade do solo na EP2, localizada na ASV2. A - Evento 

de precipitação em que houve falha no registro de precipitação; B – Evento de precipitação cuja resposta da 

umidade do solo foi observada cerca de uma hora depois do início da chuva  

 

 

c) Efeito da área foliar especifica sobre o IAF 

 

A área foliar específica representa um fator de grande importância para obtenção 

do IAF por meio do método de serapilheira, conforme apresentado na Figura 12. A análise de 

variância indica que o modo como é definido o valor de AFE no cálculo de IAF pode implicar 

em até três resultados distintos de IAF para a BEA. Na análise geral dos dados, a média do 

IAFmax (4,1 m² m
-
²) foi duas vezes maior do que a média IAFmin (2,0 m² m

-
²). Isso pode 
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resultar em super ou subestimativa do valor de IAF, caso AFE não seja determinada com 

critérios. O IAF assumido neste trabalho como o mais próximo do real é IAFmp. No teste de 

comparação de média, o mesmo não apresentou diferença significativa (ρ > 0,05) apenas para 

o IAFmax na ASV1, enquanto na ASV2 não apresentou diferença significativa (ρ > 0,05) para 

do IAFmax e IAFma e na ASV3 o IAFmp não apresentou diferença significativa (ρ > 0,05) 

tanto para o IAFmax, o IAFma e o IAFmg. 

 

Figura 12 - Índice de área foliar (IAF) estimado para os diferentes métodos de obtenção da área foliar específica 

(AFE) considerando as espécies de plantas observadas em seis unidades fitossociológicas nas três associações de 

solo-vegetação (ASVs) na Bacia experimental de Aiuaba (BEA). À esquerda, observa-se a análise com conjunto 

total de dados e à direita, a análise com dados agrupados por ASV 

 
IAFmax – IAF obtido pela AFE máxima das espécies de plantas observada nas ASVs; IAFmp obtido pela média 

ponderada da AFE das espécies de plantas observada nas ASVs; IAFma obtido pela média aritmética da AFE 

das espécies de plantas observada em cada ASV; IAFmg obtido pela média aritmética da AFE das espécies de 

plantas observada nas ASVs; e IAFmin obtido pela AFE mínima das espécies de plantas observada nas ASVs. * 

barras seguidas de mesma letra não diferem entre si pelo teste Tuckey a 5% de probabilidade. 

 

A espécie Croton blanchetianus Baill. que apresentou maior AFE, também é a 

mais abundante na BEA, portanto IAFmax representa o IAF obtido pela AFE da espécie de 

maior frequência. ASV3 apresentou IAF mais homogêneo entre as ASVs. Isso se deve à 

maior diversidade de espécies na área em relação à ASV1 e à ASV2. Isso pode explicar a 

maior semelhança no valor de IAF, quando este é estimado por valores médios (média 

aritmética ou ponderada) da AFE das espécies. 

A importância na determinação da área foliar especifica (AFE) para obtenção do 

IAF pelo método de serapilheira é discutida nos trabalhos de Ishihara e Hiura (2011) e 

Eriksson et al. (2005), que observaram diferenças de 36 e 65% na AFE entre as folhas de topo 

e base, respectivamente. A avaliação de um valor inadequado de AFE pode, portanto, super 

ou subestimar o valor final do IAF. Assim, é importante a obtenção do valor representativo da 
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AFE de uma comunidade vegetal, pois seu valor varia entre as espécies, conforme observado 

em Chason et al. (1991), Bréda (2003), Eriksson et al. (2005) e Ishihara e Hiura (2011). 

 

e) Taxa de decaimento do índice de área foliar  

 

A derivada de IAF no tempo fornece a taxa de decaimento de IAF para qualquer 

dia. A Figura 13 apresenta as equações usadas para avaliação da taxa de decaimento temporal 

de IAF. 

 

Figura 13 - Aplicação da spline cúbica para determinação da taxa de decaimento do IAF médio da Bacia 

Experimental de Aiuaba para os anos de 2014 (A) e 2015 (B) 

 

 

Observa-se na Figura 13 que o tempo de avaliação do decaimento de IAF em 

2015 foi maior do que em 2014. A redução no tempo de avaliação em 2014 deve-se às chuvas 

ocorridas entre outubro e novembro. Dessa forma, a taxa de decaimento média do IAF para o 

ano de 2015 foi de -0,015 m² m
-
² dia

-
¹, menor do que a taxa de 2014 (-0,021 m² m

-
² dia

-
¹). No 

entanto, quando aproximamos o intervalo de tempo entre os anos, não utilizando o resultado 

do intervalo S5 do ano de 2015, a taxa de decaimento média de IAF foi a mesma (-0,021 m² 

m
-
² dia

-
¹) para os dois anos avaliados (2014 e 2015). O resultado aponta um padrão na 

resposta quanto ao processo de perda das folhas da vegetação da Caatinga, mesmo em anos de 

distribuição pluviométrica distinta. Esse resultado é importante para que modelos 

hidrológicos, ecológicos e ambientais que utilizam o IAF como parâmetro passem a 

considerá-lo em regiões semiáridas com vegetação caducifólia.  
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5.3.2 Relação do índice de área foliar com as variáveis ambientais 

 

Em geral as variáveis ambientais apresentaram correlação positiva com o índice 

de área foliar para as três ASVs como para o IAF médio global da BEA, independente do 

período de dados (todos ou somente fase 3 – caducifólia) utilizado na análise. Utilizando 

dados referente a todo o período de coleta, a melhor correlação observada para cada uma das 

variáveis para IAF das três ASVs (7 ≥ n ≤ 12), como IAF global da BEA (7 ≥ n ≤ 12) foi o 

P45 (R > 0,73; ρ < 0,01), P/ETo45 (R > 0,84; ρ < 0,01), IU60 (R > 0,86; ρ < 0,01), θ60 (R > 

0,83; ρ < 0,05) e θm45 (R > 0,93; ρ < 0,01). Avaliando somente dados da fase 3 (período de 

caducifólia) a melhor correlação para cada variável ambiental tanto para IAF das três ASVs (5 

≥ n ≤ 9), como IAF global da BEA (5 ≥ n ≤ 9) foi P90 (R > 0,85; ρ < 0,01), P/ETo90 (R > 

0,87; ρ < 0,01), IU45 (R > 0,74; ρ < 0,05), θ30 (R > 0,91; ρ < 0,01) e θm30 que foi 

significativo somente para IAF da BEA e da ASV1 (R > 0,62; ρ < 0,05). 

A partir dos melhores resultados da análise de correlação de cada variável, foi 

realizada a análise de correlação tanto para todo o conjunto de dados como para dados 

somente de fase 3 (Figura 14). A equação de regressão que apresentou melhor ajuste foi a 

linear para todos os casos, o que sugere que o IAF da Caatinga responde às variáveis 

ambientais de maneira linear. Em geral, os resultados da regressão apresentados na Figura 14, 

tiveram um coeficiente de determinação de moderado a forte (R² > 0,55), com exceção da 

variável θm30, quando da fase 3 (Figura 14J). O desempenho inferior dessa variável em 

relação às outras provavelmente se deve à falha no registro da umidade (Figura 10 e 11), 

durante período crítico (período úmido). A falha nos registros limitou o número de dados a 

serem utilizados na análise de regressão. Além disso, em alguns casos o cálculo da média não 

foi realizado para todo o intervalo de dias, principalmente para o ano de 2015. Pfeifer et al. 

(2014) avaliaram uma serie temporal de IAF por sensoriamento remoto de 30 anos em 

gradiente ambiental e de biomas. Os autores op cit. observaram uma resposta não linear de 

IAF com os índices de precipitação e umidade. Hardwick et al. (2015) observaram 

correlações lineares de IAF com variáveis ambientais ao longo de uma faixa de tipos de usos 

do solo. Observaram relação negativa de IAF com a temperatura do ar, o défice de pressão de 

vapor, a umidade específica e a temperatura do solo, além de uma forte relação positiva de 

IAF com a média diária da umidade relativa mínima e oposta com a umidade relativa média 

diurna. 
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Figura 14 - Análise de regressão do IAF temporal para as três associações de solo-vegetação (ASV) e o IAF 

médio da Bacia Experimental de Aiuaba para os anos de 2014 e 2015 entre as variáveis ambientais: precipitação 

média antecedente A e B; razão entre a precipitação média e a evapotranspiração potencial média C e D; índice 

de umidade E e F; umidade do solo dias anteriores G e H; média da umidade do solo de dias anteriores I e J 
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*
 5% de significância; 

**
 1% de significância; 

***
 0,1% significância;

 ns
 não significativo. 

 

A análise geral de desempenho das equações obtidas pelas regressões entre as 

variáveis ambientais e o IAF para cada ASV e da BEA (Figura 14) estão apresentadas na 

Figura 15. Com base na comparação dos resultados de R², RDQM e NS, é possível escolher 

qual variável ambiental é mais adequada para ser utilizada na estimativa do IAF temporal em 

área de Caatinga preservada, considerando duas situações ecofisiológicas, com o 

estabelecimento das folhas e queda das folhas (fase 2 e 3) e somente com o período de queda 

das folhas (fase 3). 
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Figura 15 - Avaliação do desempenho das variáveis ambientais na estimativa do índice de área foliar (IAF) em 

comparação com o IAF medido para as três associações de solo-vegetação (ASV), por meio do coeficiente de 

Regressão (R², %), da Raiz do Desvio Quadrático Médio (RDQM, m² m
-
²) e do modelo de desempenho Nash e 

Sutcliffe (NS). A, C, E e G quando da utilização de todo o conjunto de dados; B, D, F e H utilizando somente 

dados do período de queda das folhas (fase 3) 
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* Pn – precipitação diária acumulada de n dias anteriores; P/ETon – razão entre a precipitação média e a 

evapotranspiração potencial média para n dias anteriores; IUn – índice de umidade [(ETo – P)/(ETo + P)]; θn – 

umidade do solo de n dias anteriores; e θmn – umidade média do solo para n dias anteriores. 

 

Os resultados demonstram que, de maneira geral, todas as variáveis ambientais 

analisadas podem ser utilizadas para estimar a dinâmica temporal do IAF nas três ASVs, bem 

como IAF da BEA. Assim, a escolha de qual variável ambiental utilizar para estimar o IAF 

temporal, pode ser feita a partir do critério daquela variável com maior disponibilidade de 

dados. Analisando o resultado obtido com todo grupamento de dados do período o melhor 

desempenho foi obtido com a umidade acumulada média dos últimos 45 dias – θm45 (Figura 

15A, C, E e G). No entanto, para o mesmo conjunto de dados e considerando apenas as 

variáveis meteorológicas (P, P/ETo e IU) o melhor desempenho em geral foi obtido com 

IU60, com exceção para ASV2 em que a razão P/ETo45 foi levemente melhor (Figura 15C). 

Analisando-se os resultados obtidos apenas com os dados da fase 3, o melhor 

desempenho foi obtido com umidade diária 30 dias antes – θ30 (Figura 15B, D, F e H). Já 

analisando o desempenho apenas das variáveis meteorológicas (P, P/ETo e IU) o melhor 

desempenho foi obtido com P/ETo90 (Figura 15B, F e H), com exceção para ASV2, no qual 

P90 apresentou melhor desempenho (Figura 15D).  

Embora tenha sido observada que IAF é diferente entre as ASVs (Tabela 10), 

observa-se que o desempenho das regressões geradas a partir de IAF global da BEA foram 

compatível e até mesmo superiores (Figura 15G e H) ao desempenho das regressões obtidos 

de forma específica para cada ASV (Figura 15A, B, C, D, E e F). Esse resultado é valido tanto 

para a análise com todo o conjunto de dados do período como para a análise com somente 

dados da fase 3. 

A influência de fatores ambientais sobre características das plantas também foi 

observada em outros trabalhos. Esses resultados corroboram com os de Pinheiro et al. (2016) 
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que também observaram boa correlação entre a carga de pressão de água no solo a 0,2 m de 

profundidade, obtida 15 dias anteriores à passagem do satélite com as mudanças do IAF da 

vegetação na BEA. Chaturvedi e Raghubanshi (2013) observaram que todas as características 

funcionais (cobertura do dossel, o IAF, a AFE, etc.) das plantas afetam a taxa de crescimento 

relativo de espécies arbustivas e arbóreas, direta ou indiretamente. A força desse efeito é 

determinada por parâmetros ambientais e em caso de florestas tropicais secas, a 

disponibilidade de água no solo é o parâmetro importante. Os autores op cit. também 

observaram que a cobertura do dossel, IAF, AFE e uso eficiente da água intrínseca da folha 

estão significativamente modulados à disponibilidade de água no solo. Relação inversa 

também tem sido observada, onde o IAF exerce efeito direto e indireto sobre o microclima em 

comunidades vegetais (PFEIFER et al., 2014; HARDWICK et al., 2015). Esses resultados 

reforçam a existência e a importância de se conhecer o efeito interativo dos componentes do 

sistema água-solo-planta-atmosfera na realização de estudos ambientais.  

 

5.3.3 Relação índice de área foliar com índice de vegetação espectral 

 

A análise dos índices de vegetação espectrais (IVEs) foi prejudicada devido às 

condições ambientais não terem sido propícias à aquisição das imagens do satélite Landsat 8, 

pela presença constante de nuvens sobre a área de estudo. Durante o período de estudo foram 

utilizadas somente oito das 46 imagens geradas pelo sensor OLI Landsat 8, ou seja, apenas 

17% das imagens puderam ser trabalhadas. A maioria imagens (75%) foi obtida no segundo 

semestre do ano, período seco quando as plantas já haviam perdido grande parte de suas 

folhas, o que dificulta a análise da relação dos IVEs com IAF quando se encontram em seu 

estado pleno de desenvolvimento. Para cada imagem disponível podiam ser gerados até 15 

pontos, que representavam os 15 coletores de serapilheira (cinco em cada ASV). Assim, a 

partir das oito imagens, foram confeccionados 106 dados de um total possível de 120 pontos 

no período. Entre os 14 pontos perdidos dez devem-se à presença de nuvens na imagem do dia 

02/06/14 na ASV1 e no dia 13/02/15 na ASV3 e os demais pontos se devem a dano por 

vandalismo ocorrido em um dos coletores na ASV3 no ano de 2015. 
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Tabela 11 - Valores de calibração (n = 71) e validação (n = 35) da análise de regressão entre o índice de área 

foliar (IAF) com os índices de vegetação espectrais: Índice de Vegetação da Diferença Normalizada (NDVI), 

Índice de Vegetação Ajustado para o Solo (SAVI), Índice de Vegetação Melhorado (EVI) e Índice de vegetação 

da resistência atmosférica (ARVI) com suas respectivas equações de ajuste linear (Lin.), logarítmica (Log.) 

quadrática (Quadr.), potencial (Pot.) e exponencial (Exp.) obtidos em uma área de Caatinga preservada nos anos 

de 2014 e 2015 

IVEs Eq. 
Resumo do modelo Parâmetros estimados Calibração Validação 

R² F Ρ Constante b1 b2 RDQM NS RDQM NS 

NDVI 

Lin. 0,54 83,0 0,000   2,692
***

   1,05 0,35 0,89 0,41 

Log. 0,66 131,8 0,000 4,338
***

 3,672
***

 
 

0,76 0,66 0,58 0,75 

Quadr. 0,84 177,4 0,000 
 

-3,356
***

 12,207
***

 0,62 0,77 0,33 0,92 

Pot. 0,66 136,1 0,000 16,742
**

 4,152
***

 
 

0,67 0,74 0,39 0,89 

Exp. 0,64 125,0 0,000 0,008
**

 9,032
***

   0,88 0,54 0,60 0,73 

SAVI 

Lin. 0,63 117,4 0,000 
 

5,273
***

 
 

0,95 0,47 0,83 0,49 

Log. 0,77 234,4 0,000 6,300
***

 3,407
***

 
 

0,62 0,77 0,44 0,86 

Quadr. 0,87 224,4 0,000 
 

-2,707
***

 26,566
***

 0,56 0,81 0,33 0,92 

Pot. 0,71 168,9 0,000 115,325
*
 3,672

***
 

 
0,92 0,50 0,56 0,76 

Exp. 0,63 118,6 0,000 0,019
***

 13,099
***

 
 

1,33 -0,04 0,70 0,63 

EVI 

Lin. 0,66 137,3 0,000   5,398
***

   0,90 0,52 0,78 0,54 

Log. 0,79 255,1 0,000 5,998
***

 3,161
***

 
 

0,60 0,79 0,41 0,87 

Quadr. 0,86 203,7 0,000 
 

-1,175
ns

 20,438
***

 0,59 0,79 0,35 0,91 

Pot. 0,69 152,1 0,000 72,575
*
 3,323

***
 

 
1,01 0,39 0,62 0,71 

Exp. 0,60 103,6 0,000 0,028
***

 11,460
***

   1,50 -0,33 0,71 0,62 

ARVI 

Lin. 0,71 170,9 0,000 
 

4,367
***

 
 

0,83 0,59 0,61 0,72 

Log. 0,43 53,0 0,000 2,865
***

 1,290
***

 
 

0,98 0,43 0,80 0,52 

Quadr. 0,83 171,7 0,000 
 

0,092
ns

 9,231
***

 0,63 0,76 0,35 0,91 

Pot. 0,44 55,1 0,000 3,203
**

 1,467
***

 
 

0,99 0,42 0,82 0,49 

Exp. 0,59 100,6 0,000 0,054
***

 7,040
***

   0,85 0,57 0,62 0,71 

Valor seguido de 
*
 significativo a 5%; 

**
 significativo a 1%; 

***
 significativo a 0,1%; 

ns
 não significativo. RDQM 

– raiz do desvio quadrático médio; NS – fator de eficiência de Nash-Sutcliffe. 

 

Todos os quatro índices de vegetação espectrais apresentaram boa correlação com 

o índice de área foliar (R > 0,80; ρ < 0,001). Na Tabela 11 estão apresentados os resultados da 

análise de regressão, da calibração e da validação entre o IAF e os IVEs. Com base em 

RDQM e NS, a equação quadrática foi a que apresentou o melhor resultado em todos os IVEs, 

com valores médios (calibração e validação) de RDQM < 0,49 e NS > 0,84. 

No processo de seleção de qual IVE e de qual equação deve ser utilizada para 

estimar IAF foi realizada inicialmente uma análise para verificar a existência de diferença 

significativa dentro de cada equação de regressão gerada pelos quatro IVEs. Por exemplo, 

testar se a equação linear obtida pela IVEs (NDVI, SAVI, EVI e ARVI) apresentam valores 

significativamente diferentes. A Tabela 12 apresenta o resumo dos resultados do teste de 
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Kruskal-Wallis. Não foi verificada diferença significativa para nenhuma das equações de 

ajuste independente do IVE aplicado para estimar o IAF.  

 

Tabela 12 - Média, desvio padrão (D.P) e resultados dos testes de Kruskal-Wallis para avaliar o efeito dos 

índices de vegetação espectrais (IVEs) sobre o índice de área foliar (IAF) estimado pelas equações de ajuste, 

para área de Caatinga preservada 

Equações N Média D.P Q² Grau de Liberdade ρ 

Linear 284 1,11 0,53 5,61 3 0,132 

Logarítmica 284 0,84 1,06 4,89 3 0,180 

Quadrática 284 0,85 1,15 3,03 3 0,387 

Potência 284 0,76 1,46 4,38 3 0,223 

Exponencial 284 0,89 1,90 0,16 3 0,984 

 

Como nenhuma das equações apresentou resultado diferente quando do uso do 

IVEs, realizou-se outra análise no qual o IAF medido foi comparado com os IAF estimados 

pelas diferentes equações de ajuste para cada um dos IVEs. Na Figura 16 estão apresentados 

os resultados do teste de Kruskal-Wallis para o IAF medido e os IAFs estimados pelas 

equações apresentadas na Tabela 15 para cada um dos quatro IVEs. Observa-se que, a 

depender da equação utilizada por cada índice de vegetação espectral, podem-se estimar 

valores significativamente diferentes de IAF medido. Conforme apresentado na Tabela 11, a 

equação quadrática foi a que apresentou melhor resultado, o que pode ser confirmado pela 

semelhança na distribuição dos seus valores estimados para todos os IVEs com relação a IAF 

medido (Figura 16). Além disso, a equação quadrática foi a única cujos valores de IAF 

estimados não diferiram do IAF medido independente do IVE utilizado. Analisando-se a 

distribuição dos dados e o teste de comparação de média de IAF estimado em relação a IAF 

medido. conclui-se que tanto NDVI como ARVI se mostraram mais adequados para serem 

utilizados na estimativa do IAF em área de Caatinga preservada. Ambos IVEs os valores de 

IAF estimado não excederam o limite do IAF medido (~ 6,0.m² m
-
²), enquanto que o IAF 

estimado com SAVI e EVI em alguns casos seu valor se aproximou ou ultrapassou os  

10,0 m² m
-
². 
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Figura 16 - Distribuição do índice de área foliar (IAF) obtido e estimado, por meio dos índices de vegetação 

espectral: Índice de Vegetação da Diferença Normalizada (NDVI), Índice de Vegetação Ajustado para o Solo 

(SAVI), Índice de Vegetação Melhorado (EVI) e Índice de vegetação da resistência atmosférica (ARVI), com 

suas respectivas equações de ajuste 

 

 
* grupo seguido de mesma letra não difere entre si a 5% de significância pelo teste de comparação de média 

setpwise setp-down. 

 

Diante das análises realizadas com os índices de vegetação espectrais para 

estimativa do índice de área foliar de uma área de Caatinga preservada, recomenda-se a 

utilização de NDVI por três razões: i) no resultado da calibração e validação das equações de 

regressão o NDVI obteve desempenho semelhante aos demais IVEs como mostram R², 

RDQM e NS (Tabela 15); ii) na Figura 16A os resultados do NDVI apresentam maior 

similaridade dos resultados entre os IAF estimados com IAF medido, com exceção de IAF 

estimado pela equação linear, além disso, seus resultados observaram-se sempre dentro da 

faixa de valores observáveis em campo (< 6 m² m
-
²); iii) NDVI tem grande vantagem sobre os 

demais IVEs, pois além de simples, é o único entre os quatro que não usa parâmetros de 

ajustes. Esses parâmetros de ajuste aumentam a acurácia dos modelos em prever um 
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componente ambiental, ex: IAF, porém sua utilização deve ser restrita às áreas homogêneas, 

onde o padrão da vegetação apresente pouca ou nenhuma alteração de sua estrutura espacial. 

Assim, estudos em biomas complexos como a Caatinga, que apresenta muitas tipologias 

vegetais resultando em padrão heterogêneo (BARBOSA et al., 2006), ajustar o índice para um 

tipo de vegetação, pode levar a sub ou superestima-ló para outros tipos de vegetação.  

Ao utilizar NDVI como IVE a usado para estimar o IAF, sugere-se a utilização da 

equação potencial, pois apesar de resultado pouco inferior ao da equação quadrática (R², 

RDQM e NS), o IAF estimado pela equação potencial tem como vantagem não gerar valores 

negativos de IAF. A utilização da equação quadrática pode ser feita, desde que se tenha o 

cuidado de adotar condicionantes para que IAF estimado não apresente valores negativos.  
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5.4 Conclusão 

 

O índice de área foliar (IAF) em Caatinga arbustiva arbórea preservada variou em 

média de 2,4 a 4,7 m² m
-
² entre as três associações de solo-vegetação (ASVs), apresentando 

valor médio de 3,7 m² m
-
². Seu valor é influenciado pela vegetação e pelo tipo, profundidade, 

textura e capacidade de armazenamento de água no solo. 

Todas as variáveis ambientais investigadas (precipitação, evapotranspiração e 

umidade do solo) apresentaram boa correlação com IAF, podendo ser utilizadas para seu 

monitoramento. A melhor correlação com IAF foi observada com a umidade média do solo 

(θm), seguido pelo índice de umidade médio (IU). Para o período específico de queda das 

folhas, a melhor correlação de IAF foi observada com a umidade do solo antecedente (θ30), 

seguida pela razão entre a precipitação e a evapotranspiração média (P/ETo90). A utilização 

das variáveis ambientais apresenta-se, portanto, como alternativa para ser implantada em 

modelos que utilizam o IAF como parâmetro. 

A grande presença de nuvens nas imagens durante o período úmido limitou as 

investigações sobre a zona saturação dos índices de vegetação espectrais para valores maiores 

do índice de área foliar.  

Sugere-se o uso de NDVI entre os índices de vegetação espectrais analisados, por 

estimar valores que extrapolaram o valor do índice de área foliar medidoindependente da 

equação de ajuste utilizada. Por não diferir significativamente, em geral, do índice de área 

foliar medido, bem como por ser simples e não necessitar de parâmetros de ajustes.  

A equação quadrática foi a que melhor estimou o IAF com base nos quatro IVEs 

analisados. No entanto, para o NDVI recomenda-se a utilização da equação potencial para 

estimar o IAF por não apresentar diferença significativa do índice de área foliar medido e por 

não gerar valores negativos. 
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6 ÍNDICE DE COBERTURA VEGETAL E COMPORTAMENTO HÍDRICO DO 

SOLO EM CAATINGA PRESERVADA 

 

6.1 Dinâmica vegetal e comportamento hídrico do solo 

 

Estudos anteriores (COSTA et al., 2013; PINHEIRO et al., 2013; FIGUEIREDO 

et al., 2016) sinalizam que o sistema radicular da Caatinga tenha comportamento dinâmico, 

respondendo ao estresse hídrico causado pela longa estação de estio. Admite-se que essa 

dinâmica tenha forte relevância na resposta hidrológica do bioma sendo, portanto, 

fundamental investigar o processo. Adicionalmente, admite-se a hipótese de que as alterações 

no sistema radicular estejam associadas diretamente às alterações no sistema aéreo das plantas 

e que, portanto, será possível estimar o estado das raízes a partir do monitoramento do índice 

de cobertura vegetal (IAF e/ou IVE). Caso se comprove essa hipótese, seria possível 

parametrizar um modelo hidrológico dinâmico a partir da observação do sistema aéreo das 

plantas. 

De fato, o conhecimento da biomassa das diferentes comunidades florestais é de 

grande interesse ambiental na regulação do ciclo global do carbono e dos nutrientes (COSTA 

et al., 2014). A biomassa florestal corresponde à grande proporção do estoque de carbono, no 

qual sua liberação para atmosfera tem sido apontada como corresponsável pelas mudanças 

climáticas (LEGESSE et al., 2003; MONTENEGRO; RAGAB, 2010). 

As pesquisas têm buscado diversas formas de estimar a biomassa das 

comunidades florestais (CORNELISSEN et al., 2003; RIBEIRO et al., 2011; KUYAH et al., 

2012; LUO et al., 2012). A maioria dos trabalhos busca empregar medidas produzidas em 

campo correlacionadas com a resposta espectral captada pelos sensores radiométricos 

acoplados principalmente a satélites (COSTA et al., 2002; ZHENG et al., 2007; GALLAUN 

et al., 2010). O índice de área foliar é a principal variável ambiental usada nos modelos 

regionais e globais que avaliam os processos ambientais (ASNER et al., 2003). No entanto, 

para essas estimativas, é necessário o conhecimento dos padrões de alocação de biomassa 

sobre e sob o solo e quais os efeitos dos fatores ambientais influenciam a alocação de 

biomassa. 
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Os modelos de estimativa da biomassa total de comunidades vegetais fazem uso 

da razão raiz: parte aérea da comunidade (stand) florestal, bem como informações sobre a 

idade da comunidade florestal (ZHENG et al., 2007). A razão raiz: parte aérea muda nos 

diferentes estágios de sucessão das florestas, com o aumento da parte aérea das plantas e com 

as condições climáticas submetidas (SCHENK; JACKSON, 2002; LUO et al., 2012; COSTA 

et al., 2014).  

As atividades biológicas (desenvolvimento, morte e decomposição das raízes, 

atividades dos invertebrados e de microrganismos) podem explicar em parte a variabilidade 

temporal da condutividade hidráulica do solo (BASTARDIE et al., 2005; INES; MOHANTY, 

2008; SCHWEN et al., 2011; SCHOLL et al., 2014). 

Assim, os trabalhos que associam a relação entre a biomassa radicular e a parte 

área das plantas têm sido amplamente utilizados para estimativa da biomassa das 

comunidades vegetais (TATENO et al., 2004; MOKANY et al., 2006; KENZO et al., 2011). 

No entanto, não foi observado seu emprego para estimar possíveis alterações temporais no 

fluxo de água no solo. No Capítulo 4 relatou-se a dinâmica na resposta hidrológica do solo 

como função do desenvolvimento e da morte do sistema radicular da Caatinga; e no Capítulo 

5 discorreu-se sobre a correlação entre o índice de área foliar e variáveis ambientais 

(precipitação, evapotranspiração e umidade do solo); assim como sua correlação com índices 

espectrais. 

Com base nos resultados dos capítulos op cit. (4 e 5), podem-se levantar as 

seguintes questões: (i) os índices de vegetação espectrais podem ser utilizados como 

ferramentas para estimar o índice de área foliar da Caatinga? (ii) o índice de área foliar pode 

ser usado como ferramenta para estimar o estado das raízes da Caatinga? (iii) o estado das 

raízes da Caatinga é realmente sazonal e tem influência na resposta hidrológica dos solos? 

Admite-se a hipótese que existe correlação entre o índice de área foliar e os 

parâmetros dinâmicos de raiz, que influenciam o movimento de água no solo. Assim, os 

índices de vegetação espectrais podem ser utilizados para avaliar a resposta hidrológica do 

solo em sua dinâmica sazonal. 

O objetivo geral desse capítulo é estabelecer a relação entre as mudanças nas 

variáveis acima do solo (IAF e IVEs) com as variáveis abaixo do solo (porosidade, 

condutividade hidráulica do solo e variáveis do sistema radicular), que influenciam o regime 

de fluxo de água na bacia. 
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6.2 Síntese metodológica 

 

Para responder às questões levantadas acima, utilizaram-se (ver Capítulos 4 e 5) 

os levantamentos in situ, os resultados de laboratório (propriedades físicas dos solos e do 

sistema radicular) e a análise estatística. Para que a análise integrada seja cientificamente 

robusta, foram usados somente os quatro levantamentos simultâneos das diversas variáveis 

(raízes, estado foliar e imagens de satélite). Os referidos levantamentos ocorreram em abril de 

2014 (estação chuvosa); julho de 2014 (início da estação seca); dezembro de 2014 (final da 

estação seca); e março de 2015 (estação chuvosa). As chuvas ocorridas no mês de novembro 

de 2014 interromperam o processo de caducifólia, impossibilitando a obtenção de IAF no mês 

de dezembro de 2014. As chuvas de novembro foram suficientes para iniciar o 

desenvolvimento foliar. Dessa forma, não foi possível estimar o IAF para o período já que as 

equações são valids somente para as fases 2 e 3 da vegetação. O valor de IAF utilizado 

corresponde à média (IAFmp) de cada ASV, para cada uma das quatro campanhas realizadas. 
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6.3 Discussão 

 

Na Tabela 13 está apresentada a síntese da análise de correlação entre o IAF e as 

variáveis de solo. A análise mostrou que o IAF apresentou correlação com o comprimento 

radicular específico (correlação moderada, significativa e positiva; R = 0,735; n = 9). As 

demais variáveis apresentaram correlação fraca com IAF (R < 0,50), sendo negativas para as 

variáveis DCR, CRAS, IAR e Ks e positivas para DRT, DRF, BRT, BRF, D e porosidade. 

A correlação positiva observada entre IAF e CRE indica que a dinâmica sazonal 

do índice de área foliar está associada diretamente à dinâmica do comprimento radicular na 

Caatinga. Esse resultado, junto com a observação de que o comprimento radicular apresenta 

reduções na estação seca (particularmente entre 30 e 70 cm; ver Figura 6A) corroboram com o 

resultado de Pinheiro et al. (2013). De fato, os autores op cit. verificaram experimentalmente 

na BEA a redução em mais de 10% da profundidade efetiva das raízes na estação seca usando 

metodologia distinta daquela apresentada nesta tese. Avalia-se, portanto, que na estação seca, 

o solo da Caatinga apresenta macroporos advindos da retração (e eventualmente morte) das 

raízes; enquanto que, na estação úmida, a macroporosidade é significativamente reduzida. 

Fenômeno semelhante (embora causado por diferente processo) foi registrado por van Schaik 

et al. (2014). Figueiredo et al. (2016), estudando a BEA, admitiram a hipótese de que a 

dinâmica das raízes seria responsável pelo comportamento sazonal das abstrações iniciais, 

indicando uma clara relação entre o estado do sistema radicular e as respostas hidrológicas na 

Caatinga. A correlação positiva entre IAF e CRE indica, portanto, que é possível parametrizar 

a macroporosidade da Caatinga em modelos hidrológicos tomando-se como base a observação 

do índice de área foliar. 

Altos valores de IAF representam um solo com boas condições de umidade, 

conforme observado na relação entre IAF, umidade do solo, razão P/ETo e IU (Figura 10). 

Assim, solos com boas condições de umidade favorecem maiores comprimentos de raízes. 

Valores maiores de CRE podem ser resultado do diâmetro mais fino ou da menor densidade 

do tecido radicular (CORNELISSEN et al., 2003). Condições desfavoráveis, como o estresse 

hídrico, estimulam o aumento da espessura da raiz ou da densidade do tecido radicular, o que 

pode causar a redução do CRE (van NOORDWIJK; van DE GEIJN, 1996). Raízes finas 

exercem menor força de penetração no solo e menor transporte de água, enquanto raízes com 

menor densidade radicular têm menor longevidade, mas maiores taxas de absorção sobre altas 

condições de nutrientes. Raízes mais densas apresentam maior força de penetração no solo, 
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melhor dispersão em solos com baixa umidade e tem maiores taxas de transporte de água 

dentro das raízes. Contudo, elas têm custo maior por unidade de comprimento para construção 

e manutenção (CORNELISSEN et al., 2003; PEREZ-HARGUINDEGUY et al., 2013). A 

Tabela 13 apresenta indícios de que aumento no IAF promove aumento no diâmetro das 

raízes (R = 0,48; n = 9; ρ = 0,189). Esse resultado sugere que acréscimo no valor de CRE, 

quando IAF apresenta-se alto, pode estar relacionado ao aumento da densidade do tecido 

radicular, mais do que ao diâmetro radicular. 

A correlação negativa de IAF com CRAS e IAR, embora fraca e não significativa 

(R < -0,44; ρ > 0,05), pode ser indicativo que o aumento observado no IAF está associado a 

reduções no CRAS e no IAR. Esse resultado é indicativo de que, quando o solo apresenta 

boas condições de umidade, a planta precisa explorar menos o solo para obter seus recursos, 

permitindo à planta reduzir a área de solo explorada. Resposta semelhante foi observa por 

Gower et al. (1999), ao destacarem que a maior disponibilidade de água e/ou nutrientes no 

solo reduz a alocação de carbono nas raízes e aumenta sua locação nos tecidos acima do solo. 

Assim, a alocação de carbono (nas partes área e radicular das plantas) apresenta em geral um 

padrão de redução da razão raiz/parte aérea em solos ricos e aumento dessa razão com 

elevação do grau da aridez (JACKSON et al., 1996; SCHENK; JACKSON; 2002; MOKANY 

et al., 2006; van WIJK, 2011). Essa resposta pode explicar o comportamento observado entre 

IAF, CRAS e IAR, embora não tenha sido observado equação de ajuste que explicasse essa 

tendência. 

A relação entre IAF e Ks, embora não significativa (R < -0,413; ρ > 0,05), indica 

que quando IAF está baixo, a permeabilidade (Ks) aumenta e vise-versa. Esse resultado 

aponta para uma adaptação do sistema ambiental para melhor aproveitamento do recurso 

limitante em ambientes secos: a água. Assim, quando a vegetação não tem folhas (menor 

interceptação da chuva), as raízes estão contraídas (correlação direta entre IAF e CRE) e a 

permeabilidade (Ks) é maior. Isso corrobora com a hipótese de formação de macroporos, o 

que facilitaria a infiltração de água no solo (maior Ks), aumentando a disponibilidade hídrica 

na proximidade das raízes. A hipótese pode explicar, ainda que parcialmente, o fato de que a 

vegetação da Caatinga se mantenha em dormência mesmo com umidades do solo 

significativamente inferiores ao ponto de murcha permanente. De fato, Costa et al. (2013) 

observaram, na própria Bacia Experimental de Aiuaba, que a umidade na profundidade 

efetiva das raízes tangencia a umidade residual do solo em quase seis meses por ano. 
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Tabela 13 - Resultado da análise de correlação de Pearson (R) entre o índice de área foliar (IAF) e as variáveis de solo, condutividade hidráulica saturada (Ks) e Ks 

transformada em log-normal (ln Ks), a porosidade total, a densidade radicular total (DRT) e fina (DRF), a biomassa radicular total (BRT) e fina (BRF), o diâmetro (D), o 

comprimento radicular específico (CRE), a densidade do comprimento radicular (DCR), o comprimento radicular por área de solo (CRAS) e o índice de área radicular (IAR) 

para três campanhas: abril e julho de 2014 e março de 2015 

 

DRT  

(kg m
-
³) 

BRT 

(kg m
-
²) 

DRF  

(kg m
-
³) 

BRF  

(kg m
-
²) 

D  

(mm) 

CRE  

(cm g
-
¹) 

DCR  

(km m
-
²) 

CRAS  

(km m
-
²) 

IAR  

(m² m
-
²) 

Ks  

(m dia
-
¹) 

ln Ks Porosidade 

R 0,371 0,417 0,320 0,313 0,482 0,735 -0,227 -0,444 -0,323 -0,413 -0,291 0,308 

ρ 0,325 0,264 0,401 0,413 0,189 0,024 0,556 0,231 0,397 0,269 0,448 0,420 

N 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 

 

 

 
Tabela 14 - Resultado da análise de regressão entre o índice de área foliar (IAF) e 

o Comprimento Radicular Específico (CRE) para Bacia Experimental de Aiuaba 

Equação R² F GL1* GL2* ρ α1* α2* 

Linear 0,54 8,24 1 7 0,024 234 37,59 

Logarítmica 0,82 30,79 1 7 0,001 320 39,49 

Potência    0,87 47,85 1 7 0,000 309 0,15 

Exponencial 0,58 9,52 1 7 0,018 224 0,14 

*GL = grau de liberdade; IAF = α1 + α2.CRE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 17 - Análise de regressão entre Comprimento Radicular Específico (CRE) 

com o índice de área foliar (IAF) medido para a Bacia Experimental de Aiuaba 
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Quando a vegetação tem desenvolvidas suas folhas (maior interceptação da 

chuva), Ks foi inferior na ASV1. Esse comportamento atuaria no melhor aproveitamento do 

recurso hídrico tanto no período seco quanto no período úmido. No momento em que a 

vegetação apresenta alto IAF, o aproveitamento hídrico seria maior (apesar da redução de Ks) 

devido ao aumento no tempo de oportunidade para infiltrar a água no solo, pois se observa o 

incremento da rugosidade da superfície, promovido principalmente pela vegetação herbácea e 

serapilheira (PANACHUKI et al., 2011). Alves e Cabeda (1999) observam que, para 

situações de campo, o escoamento superficial não ocorre no início do empoçamento devido à 

ação da rugosidade e da cobertura superficial, que retardam o início do escoamento. A menor 

cobertura do solo proporciona maior ação tanto do impacto das gotas de chuva, quanto da 

ação cisalhante da enxurrada, que consequentemente afetam as condições de superfície 

reduzindo a taxa de infiltração no solo (PANACHUKI et al., 2011). 

A Tabela 14 apresenta o resumo da análise de regressão entre IAF e CRE para 

quatro equações de ajuste. O melhor ajuste foi observado com a equação potencial (R² = 0,87; 

n= 9; ρ < 0,001). A análise de regressão para as demais variáveis do solo com IAF obtiveram 

R² < 0,25, portanto não serão apresentadas aqui. A Figura 17 apresenta o gráfico da regressão 

potencial do IAF medido com o CRE para a BEA. Ressalte-se que os resultados da análise de 

correlação e regressão são válidos somente para as fases 2 (IAF constante) e 3 (senescência) 

de IAF. 

  



109 

 

6.4 Conclusão 

 

O índice de área foliar é influenciado pela vegetação e pelo tipo de solo e suas 

caracteristicas, profundidade, textura e capacidade de armazenamento do solo. Além disso, o 

índice de área foliar apresenta correlação positiva com o comprimento radicular específico. 

Isso sinaliza que a dinâmica sazonal da parte aérea das plantas está associada diretamente à 

dinâmica do sistema radicular na Caatinga. Portanto, o índice pode ser usado como ferramenta 

para estimar o estado das raízes no bioma. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS E RECOMENDAÇÕES 

 

O monitoramento de dois anos (2014 – 2015) realizado na Bacia Experimental de 

Aiuaba indicou que o comprimento radicular específico da Caatinga apresenta expressiva 

redução na estação seca em relação à estação chuvosa, particularmente na profundidade de 30 

a 70 cm. Esse resultado corrobora com o obtido por Pinheiro et al. (2013), de que haja 

sazonalidade no estado do sistema radicular no bioma. 

O índice de área foliar na Caatinga arbustiva arbórea preservada apresentou valor 

médio de 3,7 m² m
-
²; variando de zero a 4,7 m² m

-
². A taxa de decaimento temporal do IAF 

foi a mesma (-0,021 m² m
-
² dia

-
¹) para a estação seca dos dois anos analisados. O índice, em 

geral, correlacionou-se positivamente com as variáveis ambientais analisadas. No entanto, a 

melhor correlação foi observada com a umidade média dos últimos 45 dias. Todos os índices 

de vegetação espectrais apresentaram boa correlação com IAF, destacando-se o NDVI com 

equação potencial. Concluiu-se que a variabilidade temporal do IAF pode ser monitorada por 

meio das variáveis ambientais, enquanto a variabilidade espaço-temporal pode ser monitorada 

por meio dos IVEs. 

Na estação seca, a vegetação da Caatinga não apresenta folhas, as raízes estão 

contraídas e a permeabilidade do solo é maior que na estação úmida, segundo observação 

desta tese. Isso reforça a hipótese de que ocorra formação de macroporos no estio, 

aumentando a disponibilidade hídrica na zona das raízes por ocasião das poucas precipitações 

nesse período. Essa observação está de acordo com o fato de que a vegetação se mantém em 

dormência mesmo quando a umidade na profundidade efetiva das raízes é assintótica à 

umidade residual do solo durante quase seis meses por ano (COSTA et al., 2013). A 

conclusão reforça também a hipótese de Figueiredo et al. (2016) de que as abstrações iniciais 

na Caatinga variam também em função da dinâmica radicular. 

O índice de área foliar apresenta correlação positiva com o comprimento radicular 

específico sinalizando que a dinâmica temporal da parte aérea das plantas está associada 

diretamente à dinâmica do sistema radicular na Caatinga preservada. Portanto, o índice de 

área foliar pode ser usado como ferramenta para estimar o estado das raízes no bioma. 

Como recomendações deste estudo: i) avaliar o comportamento do índice de área 

foliar no inicio da estação úmida, que não pode ser avaliado pelo método usado nesta 

pesquisa; ii) continuar o monitoramento conjunto do índice de área foliar com as variáveis 

ambientais (precipitação, evapotranspiração, umidade do solo) para melhorar a compreensão 
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da relação entre estas variáveis; iii) em conjunto com o monitoramento de IAF, continuar a 

investigar sua resposta com os índices de vegetação espectrais, principalmente no período 

úmido onde a imagens são mais difíceis e os índices de vegetação espectrais tentem a saturar 

com o IAF; iv) em futuras investigações das propriedades hidráulicas do solo, usar métodos 

para determinação do Ks que mantenham a estrutura e a conectividade dos poros do solo; v) 

realizar análise de matéria orgânica e da estrutura do solo para correlacionar com Ks; e vi) na 

investigação do sistema radicular definir em pelo menos três categorias as raízes finas, por 

exemplo: categoria 1 - raízes maior que 2,0 mm e menor que 5,0 mm; categoria 2 - raízes 

menor que 2,0 mm e maior que 1,0 mm; e categoria 3 - raízes menor que 1,0 mm.  
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