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RESUMO 

As emissões de carbono decorrentes do desmatamento vem sendo objeto de estudo de diversos trabalhos, 

pois representam boa parcela das emissões globais. Para identificar estas emissões na bacia do rio Paraíba do Sul 

e suas principais sub-bacias, entre os anos de 2001 a 2013, foi utilizado o modelo de contabilidade de carbono 

disponível no freeware Dinamica EGO, cujos dados de entrada foram o mapa de biomassa acima do solo e 

imagens do uso e cobertura do solo do sensor MODIS, a bordo da plataforma EOS/NASA. A emissão 

acumulada no período, na área total da bacia do rio Paraíba do Sul, foi de aproximadamente 97,8 Mt de carbono. 

Destaca-se que, a sub-bacia do alto Paraíba do Sul foi a região que mais contribuiu com a emissão de carbono 

por hectare, com valor acumulado de aproximadamente 1,1 Mt de carbono por hectare. Como o desmatamento e 

a consequente emissão de carbono foram mais relevantes na região da sub-bacia do alto Paraíba do Sul, conclui-

se que esta é uma área que necessita atenção dos gestores de bacias, devido aos impactos subsequentes à 

disponibilidade hídrica nas bacias hidrógrafas.  

 

INTRODUÇÃO 

A Mata Atlântica foi detentora do título de uma das maiores florestas tropicais das Américas, abrangendo 

uma área de cerca de 150 milhões de hectares (TABARELLI et al, 2005; RIBEIRO et al, 2009). Entretanto, 

atualmente a Mata Atlântica conta apenas com pequenos fragmentos de remanescentes florestais (áreas menores 

do que 100 hectares) (RANTA et al., 1998).  

Dentre algumas das consequências derivadas do desmatamento, destaca-se a liberação do carbono contido na 

biomassa para a atmosfera. Este processo de emissão de carbono pode ocorrer de duas maneiras: de forma 

imediata, devido a queima da madeira, ou de forma mais lenta, através do decaimento da matéria orgânica 

(HOUGHTON, 2005). De acordo com Friedlingstein et al.(2010), as emissões de carbono decorrentes das 

mudanças do uso e cobertura do solo foram responsáveis por 12,5%  do montante das emissões globais, entre 

2000 e 2009.  Atualmente, com os avanços das técnicas e produtos de sensoriamento remoto, dos sistemas de 

informações geográficas (SIG) e dos modelos matemáticos, tornou-se factível obter, analisar, fazer projeções e 

identificar as mudanças do uso e ocupação do solo (WANG, 2013). Alinhados a estes avanços, diversos autores 

utilizaram dados como biomassa acima do solo e mapas de uso e cobertura do solo como entrada em modelos 

matemáticos de contabilidade de carbono, com o intuito de estimar as contribuições e os locais onde ocorrem as 

emissões de carbono devido ao desmatamento (FEARNSIDE, 2010; BACCINI et al., 2012; HOUGHTON et al. 

2012). 

Alterações no ciclo hidrológico devido à influência das mudanças no clima podem impactar e trazer riscos a 

diversas áreas como a agricultura, a gestão de recursos hídricos, setor hidrelétrico, afetando a qualidade de vida 

da população (IPCC, 2014; CHEN et al., 2017). Embora a água esteja condicionada a dinâmica de um ciclo 

hidrológico que pode vir a ser de escala global, ela é um recurso com variabilidade local (IPCC, 2014).  A região 

sudeste do Brasil, embora detentora de uma grande disponibilidade hídrica, é uma área que vem sendo afetada 

por escassez hídrica. Além de sofrer com as mudanças no clima, a região é influenciada também por variáveis 

não climáticas como urbanização descontrolada, má gestão dos recursos naturais e a falta de consciência da 

população (MARENGO et al., 2015).  
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A bacia hidrográfica do rio Paraíba do Sul, representada na Figura 1, localiza-se na região sudeste do Brasil, 

entre as latitudes 20º26’S e 23º38’S e as longitudes 41º00’O e 46º25’O, possuindo área de drenagem de 

aproximadamente 62.074 km². A bacia possui cerca de 17.634.301 habitantes e engloba, de forma integral ou 

parcial, 39 municípios no estado de São Paulo, 57 no estado do Rio de Janeiro e 88 no estado de Minas Gerais, 

contabilizando um total de 184 municípios (AGEVAP, 2012; INEA, 2014).  Esta região possui alta densidade 

populacional, uma grande concentração de indústrias e diversas pequenas centrais hidrelétricas (PCHs). Além 

disso, destaca-se também a ocorrência da transposição das águas do rio Paraíba do Sul para o Rio Guandu, a qual 

possui grande importância para o abastecimento da região metropolitana do Rio de Janeiro (AGEVAP, 2012; 

INEA, 2014). 

 

Figura 1: Localização da região hidrográfica da bacia do rio Paraíba do Sul.  

 
    Fonte: Autoria Própria. 

 

Áreas de floresta remanescentes, mesmo estando localizadas basicamente em unidades de conservação e em 

locais de difícil acesso, ainda sofrem com atividades de desmatamento e queimada (AGEVAP, 2014), alterando 

o uso do solo na região. Andrade et al. (2016), por meio do produto MODIS Land cover Type 1, identificaram 13 

tipos de uso do solo para a bacia hidrográfica do rio Paraíba do Sul, entre o período de 2001 e 2012.  

Constataram que a bacia possui como uso do solo predominante áreas de pastagem, que correspondem a cerca de 

60% da área total da bacia, e que apenas 12% da área da bacia corresponde a áreas de florestas.  

 

OBJETIVO 

 Este trabalho teve como objetivo principal estimar as emissões de carbono decorrentes do desmatamento na 

bacia do rio Paraíba do Sul e nas suas principais sub-bacias, entre os anos de 2001 a 2013. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

O Dinamica EGO (2017), freeware desenvolvido pelo Centro de Sensoriamento Remoto da Universidade 

Federal de Minas Gerais, foi utilizado para estimar a emissão de carbono devido ao desmatamento na bacia. A 

Figura 2 apresenta o fluxograma de utilização do modelo. Na primeira etapa têm-se os dados de entrada, que são, 

respectivamente, o mapa de biomassa acima do solo, o mapa das sub-bacias, o mapa de uso e cobertura do solo 

inicial (Ti) e outro mapa referente ao ano subsequente (Ti+1). Posteriormente, na segunda etapa, realiza-se o 

cálculo das emissões anuais de carbono e do desmatamento anual, para cada passo de tempo. O cálculo das 

emissões de carbono é feito a partir da sobreposição do mapa referente ao desmatamento anual com o mapa de 
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biomassa, o que resulta num raster contendo as regiões com os valores de biomassa desmatada (SOARES-

FILHO et al., 2009). Para os cálculos das emissões anuais de dióxido de carbono (CO2), assumiu-se que 50% da 

biomassa é carbono e que, após o desmatamento, apenas a fração de 85% deste carbono é liberado para a 

atmosfera (HOUGHTON et al., 2001). Finalmente, na etapa 3, tem-se como saída do modelo os resultados 

anuais das emissões de CO2 e do desmatamento ocorridos no período de 2001 a 2013 para a bacia do rio Paraíba 

do Sul.  
 

Figura 2:  Fluxograma para cálculo das emissões de carbono no Dinamica-EGO.  

 

 

Os dados do limite da bacia do rio Paraíba do Sul foram fornecidos pelo NAGEA (comunicação pessoal)
1
. Os 

dados dos limites das sub-bacias do rio Paraíba do Sul foram extraídos da base de dados disponibilizada pela 

Agência Nacional de Águas (ANA, 2017). 

As informações de uso e cobertura do solo utilizadas foram obtidas através do produto Land Cover type 1 do 

sensor MODIS, referente ao período de 2001 a 2013, (NASA, 2017). Este produto possui resolução espacial de 

500 m e a classificação baseia-se em 17 classes de uso e cobertura do solo, de acordo com o IGBP (International 

Geosphere Biosphere Programme) (USGS, 2017). Entretanto, neste estudo foi feito um reagrupamento das 

classes com o intuito de se avaliar somente a conversão de floresta para áreas não vegetadas e agricultura. Para 

isso utilizou-se como critério de reclassificação as características de cada classe descritas no documento MODIS 

Land Cover Product Algorithm Theoretical Basis Documente Version 5.0 (STRAHLER et al., 1999). As classes 

de uso e cobertura do solo finais se encontram na Tabela 1. 

O mapa de biomassa acima do solo utilizado neste estudo, com resolução de 500 m, foi elaborado pelo 

Woods Hole Research Center Scientists (WHRC) e seus colaboradores (WHRC, 2018). Este mapa foi 

desenvolvido a partir da combinação de técnicas e produtos de sensoriamento remoto, em conjunto com dados de 

campo, para o período de 2007 a 2008. Este mapa apresenta valores em ton.ha
-1

, com um intervalo de confiança 

de 95%, para toda a zona tropical do globo (BACCINI et al., 2012). Uma pequena parcela ao sul da bacia do rio 

Paraíba do Sul não se encontra na área do mapa do WHRC. Para suprir a ausência de dados, correlacionou-se as 

classes de uso e cobertura do solo do produto MODIS LandCover Type 1 (ano de 2008) com os valores médios 

de biomassa (tabela 2), através do Dinamica EGO (2017). Assim, foi possível preencher os pixels faltantes com 

valores de biomassa acima do solo. 

                                                 
1 Núcleo de Análise Geo Ambiental da UFJF (NAGEA). 
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Tabela 1: Reclassificação das classes de uso e cobertura do solo. 

Código Classe 

0 Água 

2 Floresta 

9 Pasto 

12 Agricultura 

13 Área Urbana 

 

Tabela 2: Valores médios de biomassa por classe de uso e cobertura do solo. 

Classe Biomassa acima do solo média (ton.ha-1) 

Água 0 

Floresta 295 

Pasto 94 

Agricultura 84 

Área Urbana 0 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 A Figura 3 mostra a distribuição espacial da biomassa acima do solo na bacia do rio Paraíba do Sul.  

Destaca-se que o valor máximo de biomassa por hectare, na região da bacia, é de aproximadamente de 356 

ton.ha
-1

. Além disso, observa-se que a sub-bacia do alto Paraíba do Sul é aquela com a maior concentração de 

áreas com vegetação de alto porte, ou seja, maior biomassa. Mesmo assim tem-se que grande parte da desta sub-

bacia é caracterizada por baixos valores de biomassa (vegetação rasteira ou nenhuma).  

 
Figura 3:  Biomassa acima do solo na bacia do rio Paraíba do Sul. 
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A Figura 4 apresenta os valores anuais de desmatamento e de emissão acumulada de carbono para a bacia, de 

2002 a 2013. Observa-se que as menores taxas de desmatamento (conversão da classe floresta para as classes 

pasto ou agricultura) ocorreram durante os anos de 2004 a 2010, período em que as emissões de carbono para a 

atmosfera também foram menores. A emissão total da bacia entre 2001 e 2002 foi de 8.885.009 toneladas de 

carbono, e a emissão total (acumulada) da bacia do rio Paraíba do Sul durante o período de estudo foi de 

aproximadamente 97,8x10
6
 toneladas de carbono. 

 

Figura 4: Emissão acumulada de carbono (eixo principal) e desmatamento (eixo secundário) anuais na bacia do rio 

Paraíba do Sul. 

 

 

Na figura 5 estão representadas as distribuições e as variações dos valores de emissões acumuladas entre 

2001 e 2013, por sub-bacias. Nota-se que a maior contribuição nas emissões é da sub-bacia do alto Paraíba do 

Sul, seguida das sub-bacias dos rios Preto e Paraibuna, com emissões acumuladas de 34.107.863 tonC e de 

15.821.672 tonC, respectivamente. 

 

Figura 5:  Distribuição das emissões acumuladas de carbono por sub-bacia. 
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A Figura 6 apresenta a distribuição espacial da emissão acumulada de carbono por unidade de área para a 

bacia do rio Paraíba do Sul, dando destaque para as suas sub-bacias. Observa-se o maior impacto na sub-bacia do 

alto Paraíba do Sul (estado de São Paulo), que emitiu, entre 2001 e 2013, 1.102.314 tonC/ha.  A sub-bacia dos 

rios Preto e Paraibuna (estado de Minas Gerais) atingiu um acumulado de 437.983 tonC/ha, o que foi cerca de 

2,5 vezes menor do que a emissão da sub-bacia do alto Paraíba do Sul. 

 

Figura 6:  Emissão de carbono acumulado de 2001 a 2013. 

 

 

Os resultados mostrados apontaram a sub-bacia do alto Paraíba do Sul (estado de São Paulo) como sendo a 

região que mais emitiu carbono devido ao desmatamento.  Analisando a taxa de emissão de carbono ao longo do 

período estudado, em forma de diagrama (Figura 7), fica nítido o peso que essa região teve na contribuição para 

a emissão total na bacia do rio Paraíba do Sul, com emissão média no período de aproximadamente 2,8x10
6
 tonC 

e emissão máxima de aproximadamente 4,8x10
6
 tonC,  que ocorreu entre os anos de 2003/2004. Já a segunda 

região que mais emitiu carbono por desmatamento foi a sub-bacia dos rios Preto e Paraibuna, cuja emissão 

média foi de aproximadamente 1,3x10
6
 tonC, o que é menos da metade da média da sub-bacia do alto Paraíba do 

Sul. 

Com isso, e levando em consideração a significância dos impactos das mudanças climáticas na produção de 

água em uma bacia (ZHANG et al., 2018), tem-se que a sub-bacia do alto Paraíba do Sul é uma região que 

carece de uma maior atenção por parte da gestão de recursos hídricos da bacia. 
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Figura 7:  Emissão de carbono (106 tonC) entre os anos de 2001 e 2013. 

 

 

CONCLUSÕES 

O resultado obtido no modelo de contabilidade de carbono mostrou que a sub-bacia do alto Paraíba do Sul foi 

a região que mais contribuiu para as emissões de carbono durante o período de 2001 a 2013, emitindo em média 

2,8x10
6
 toneladas de carbono, o que é mais do que o dobro do valor de emissão média da sub-bacia dos rios 

Preto e Paraibuna. Ressalta-se que esta é a região da bacia do rio Paraíba do Sul com os maiores valores de 

biomassa e, consequentemente, de florestas. Este é um resultado preocupante, não apenas pela perda de biomassa 

e biodiversidade, mas também pela confirmação de uma forte fonte de emissão de carbono dentro da bacia do rio 

Paraíba do Sul. 

Sob a ótica da gestão de recursos hídricos, observou-se que sub-bacia do alto Paraíba do Sul é uma região 

que demanda uma atenção especial. Os efeitos oriundos do desmatamento, assim como a consequente emissão 

de carbono, são fatores que interferem na quantidade de água disponível na bacia e na estacionariedade das 

séries hidrológicas. 

Por fim, os resultados aqui apresentados mostram a importância e o potencial que os produtos e tecnologias 

de sensoriamento remoto podem trazer para a gestão dos recursos naturais, contribuindo com uma melhor 

avaliação e fiscalização da ocorrência de atividades antrópicas. 
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