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A motivação do projecto DesertWatch-Extension foi a construção de um índice de susceptibilidade à 

desertificação que tivesse por base indicadores passíveis de serem observados e geridos com baixos custos 

de monitorização. Assim foi desenvolvido um índice de susceptibilidade à desertificação tendo como 

condicionante o facto dos únicos dados de base a serem utilizados na construção, terem de ser gratuitos e 

disponíveis para qualquer país, nomeadamente: (i) Séries temporais de dados de observação da terra 

(imagens de satélite); (ii) Séries temporais de dados climáticos.  

O racional do índice baseia-se nas relações observadas entre um índice de precipitação extrema que reflecte 

a seca e índices radiométricos de vegetação e solo, observados por classe de ocupação de solo, para áreas 

com diferentes graus de susceptibilidade à desertificação dentro de cada um dos referidos países. A 

metodologia de construção do índice tem por base as duas assumpções metodológicas: i) Assume-se que a 

dinâmica das secas (frequência e variabilidade ao longo do tempo) é uma das importantes forças motriz da 

degradação da vegetação e do solo; ii) Pressupõe-se também que diferentes classes de ocupação do solo 

apresentam diferentes susceptibilidades à seca e que a mesma classe de ocupação pode ter riscos de 

desertificação diferentes dependentes da sua exposição às secas.  

A componente climática do índice de susceptibilidade à desertificação é um produto de duas componentes: 

uma componente estática dada pela imagem média do índice de seca num dado período; uma outra 

componente dinâmica que mede a variabilidade temporal das secas ao longo do mesmo período. Diferentes 

ocupações de solos sofrem diferentes impactes quer ao nível da sua componente dinâmica quer da 

componente estática do clima, gerando assim o índice de susceptibilidade à desertificação. Assim, o índice 

resulta de uma média ponderada, local, das componentes estática e dinâmica das secas.  

Com estas duas componentes, o índice à susceptibilidade mede, acima de tudo, a susceptibilidade à 

degradação em termos de factores de desertificação de uma dada área. Isto significa que o índice de 

susceptibilidade à desertificação terá valores elevados em áreas, com valores de secas frequentes, típicas do 

semi-árido (componente estática), e com uma tendência dinâmica elevada para a degradação do seu estado. 

Por outro lado, áreas com secas muito frequentes e cujos processos de degradação já ocorreram, a sua 

dinâmica degradação é baixa (já não podem degradar mais – os desertos) apresentam um índice de 

susceptibilidade à desertificação baixo, i.e. tem pouca probabilidade de mudar de estado.  

Os países que participam da Convenção das Nações para Combate à Desertificação (UNCCD) encontram-se 

organizados em anexos, que correspondem a grandes regiões (américa do sul, mediterrâneo, áfrica, etc.). A 

presente metodologia foi implementada e testada em áreas piloto de 3 países, representativos de 3 anexos 

da UNCCD: Portugal, Brasil e Moçambique. Todos os mapas produzidos são comparáveis entre os 3 países. 

Nesta apresentação destacam-se os resultados obtidos para Moçambique e comparam-se com os resultados 

obtidos para Portugal e Brasil. 
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