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1. CONTEXTUALIZAÇÃO  

Este trabalho foi desenvolvido a partir da dissertação de mestrado em Tecnologias 

Ambientais do Instituto Federal de Alagoas intitulada “Levantamento, identificação e 

mapeamento de estudos sobre nascentes localizadas no bioma Caatinga: uma revisão 

sistemática de literatura”. Essa pesquisa se fundamentou na problemática da crise hídrica que 

tem alcançado níveis mundiais, que com o aumento das mudanças climáticas, tem agravado a 

escassez de água principalmente em regiões afetadas por circunstâncias de extrema seca 

(UNESCO, 2014; SNIS, 2021). 

 No Brasil, existe um bioma semiárido, a Caatinga, que dentre os existentes é o mais 

biodiverso e o mais populoso do mundo. Sua área constitui 11% do território do país, e se trata 

de um bioma exclusivamente brasileiro, com grande importância biológica, e alto grau de 

endemismo em sua biota (MMA, 2020). Segundo a Agência Nacional de Águas (ANA, 2019), 

em relação à questão hídrica, essa é a região mais vulnerável do país. 

Desta forma é importante mapear e quantificar o que tem sido estudado, auxiliando na 

compreensão do que tem sido realizado de pesquisas no bioma Caatinga e quais aspectos têm 

sido abordados. Foi escolhido a revisão sistemática de literatura por ser um tipo de pesquisa 

que traz a aplicação de técnicas sistemáticas de busca e seleção de artigos, que auxiliam numa 

visão ampla do tema, além de servir de base para pesquisas futuras sobre nascentes identificadas 

por este estudo, pode nortear pesquisas vindouras, e auxiliar como modelo para outros 

trabalhos. 

Foi realizada uma revisão sistemática de literatura com o tema da pesquisa até o fim de 

julho de 2022, após a revisão, os dados obtidos foram sistematizados, gerando respostas aos 

dados bibliométricos sugeridos na metodologia. Foi realizado o mapeamento e quantificação 

desses trabalhos, encontrando inicialmente 1.830 estudos que se desmembraram em apenas dez, 

que mesmo não tendo cumprido todos os critérios de inclusão, atendiam a pelo menos um deles. 

Com base nos resultados dos dados coletados e discutidos, foi constatado a ausência de 

produção de conhecimento em quase todos os estados que compõem o bioma mapeado e 

nenhum trabalho aborda especificamente a temática de recuperação de nascentes, descrevendo 

a metodologia utilizada. A partir destes dados, estes dez trabalhos deram base para a criação do 

mapa de estudos sobre nascentes localizadas no bioma caatinga. 
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O objetivo da criação do mapa foi identificar e mapear trabalhos encontrados na 

literatura acadêmica existente, dedicados às nascentes d’água localizadas no bioma Caatinga 

para melhor visualização e caracterização dos resultados descobertos. 

2. O PRODUTO 

Foi realizado um levantamento de cada estudo encontrado por meio da Revisão 

Sistemática de Literatura, utilizando-se as coordenadas geográficas dos locais dos estudos para 

confecção do mapa, com o objetivo de georreferenciar os locais onde esses trabalhos foram 

realizados (Figura 1). Para os trabalhos onde não constavam as coordenadas, adotou-se, como 

ponto de localização, o munícipio em que a(s) nascente(s) em estudo estava(m) situada(s). 

Por meio da plataforma Google Earth Engine foi acessado o script MAPBIOMAS de 

uso e ocupação do solo do bioma Caatinga para o ano de 2021. Em seguida foi realizado o 

download da coleção de imagens classificadas de uso e cobertura do solo selecionando o bioma 

Caatinga, que é a área definida do estudo.  

Para elaboração do mapa os arquivos baixados foram reprojetados no software ArGis 

10.8. Foi coletado na plataforma Google Earth Engine através de código de programação na 

plataforma para acessar dados do radar SRTM – Shuttle Radar Topography Mission, para 

representação do modelo digital de elevação da área de estudo onde foram feito o download das 

informações e reprojetados no software ArGis 10.8 para representação final em mapa específico 

da área de estudo. 

Para a confecção do mapa de localização geográfica dos estudos foram classificados 10 

produtos bibliográficos, cujas pesquisas foram classificadas de acordo com a quantidade de 

critérios de inclusão que atendiam, conforme Revisão Sistemática de Literatura.  
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Figura 1: Localização geográfica dos estudos sobre nascentes encontrados a partir da revisão 

sistemática de literatura. 
Fonte: Autores (2022). 

 

Os estudos selecionados foram encontrados em cinco revistas científicas e quatro 

repositórios acadêmicos de universidades federais do país. As revistas foram responsáveis pela 

publicação de artigos e os repositórios pela disponibilização das dissertações. Observa-se que 
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a revista que mais publicou sobre o tema é a Revista Ambiente & Água, com duas publicações, 

e as demais revistas, contribuíram com apenas uma única publicação (Tabela 1). 

Tabela 1: Relação de revistas e repositórios acadêmicos que contribuem em número de 

publicações científicas, fator de impacto, Qualis e tipo de produção científica.  

REVISTAS E 

REPOSITÓRIOS 

ACADÊMICOS 

TIPO DE 

PUBLICAÇÃO 

QUANTIDADE DE 

TRABALHOS 

ANO DE 

PUBLICAÇÃO 

FATOR DE 

IMPACTO/ 

QUALIS 

REVISTA CAATINGA ARTIGO 1 2021 B1/0.888 

REVISTA ENGENHARIA 

AGRÍCOLA 
ARTIGO 1 2020 B1/0.856 

REVISTA CIÊNCIA 

AGRONÔMICA 
ARTIGO 1 2019 B1/0.760 

REVISTA AMBIENTE & 

ÁGUA 
ARTIGO 2 2018/2019 A2/0,54 

REVISTA FLORESTA 

(UFPR) 
ARTIGO 1 2018 B1/_ 

UNIVERSIDADE FEDERAL 

RURAL DO SEMI-ÁRIDO 

(UFERSA) 

DISSERTAÇÃO 1 2016 - 

UNIVERSIDADE FEDERAL 

DE PERNAMBUCO (UFPE) 
DISSERTAÇÃO 1 2014 - 

UNIVERSIDADE FEDERAL 

DE CAMPINA GRANDE 

(UFCG) 

DISSERTAÇÃO 1 2010 - 

UNIVERSIDADE FEDERAL 

DO CEARÁ (UFC) 
DISSERTAÇÃO 1 2006 - 

Fonte: Autores (2022). 

 

Relacionando os locais onde foram publicados os estudos, com os anos de publicação 

(Tabela 1), podem observar que as dissertações de mestrado são as produções mais antigas, 

com a primeira publicação datada na primeira década deste século. Entretanto, o primeiro artigo 

encontrado só foi publicado há quatro anos, doze anos depois dos primeiros trabalhos de 

dissertação encontrado sobre nascentes, demonstrando que apesar do interesse a temática 

perpassar pelos centros universitários, só recentemente houve um maior interesse nessa linha 

de pesquisa por parte das revistas científicas, possivelmente por conta do aumento das 

discussões sobre as mudanças climática, ligados a ameaça do processo de desertificação da 

Caatinga. 

Na tabela 2 estão listadas as instituições, com os respectivos autores que realizaram os 

estudos, onde é possível constatar que dentre os trabalhos selecionados, os autores que mais 
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publicaram foram Fontes Júnior, R.V.P.; Montenegro, A.A.A.; e Ferreira, L.L.N.; cada um com 

atuação em duas publicações. Todos os autores em questão são vinculados de alguma forma à 

Universidade Federal Rural do Semiárido (UFERSA), enquanto professores ou estudantes de 

pós-graduação da instituição. Essa universidade foi a instituição que mais contribuiu com os 

estudos selecionados para essa pesquisa, responsável por três dos dez trabalhos que atendiam 

ao escopo deste trabalho.  

Tabela 2: Relação entre a universidade que realizou o trabalho com autores e estado onde foi 

realizado o estudo. 

UNIVERSIDADES AUTORES 
ESTADO DE 

ESTUDO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO 

CEARÁ (UFC) 
GIRÃO, E. G. CEARÁ 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE 

CAMPINA GRANDE (UFCG) 
SOUSA, V. G. D. PARAÍBA 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE 

PERNAMBUCO (UFPE) 
MEDEIROS, S. T. A. PERNAMBUCO 

UNIVERSIDADE FEDERAL 

RURAL DO SEMI-ÁRIDO 

(UFERSA) 

FERREIRA, L. L. N. 
RIO GRANDE DO 

NORTE 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO 

RIO GRANDE DO SUL (UFRGS) 
JESUS, J. B.; OLIVEIRA, L. S.; GAMA, D. C. BAHIA 

UNIVERSIDADE FEDERAL 

RURAL DE PERNAMBUCO 

(UFRPE) 

MAGALHÃES, A. G.; MONTENEGRO, A. A. A.; 

ANDRADE, C. W. L.; MONTENEGRO, S. M. G. L.; 

FONTES JÚNIOR, R. V. P. 

PERNAMBUCO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA 

BAHIA (UFBA) 

GOMES, M. R. C.; ANJOS, J. A. S. A.; DALTRO, R. 

R. 
BAHIA 

UNIVERSIDADE FEDERAL 

RURAL DE PERNAMBUCO 

(UFRPE) 

FONTES JÚNIOR, R.; MONTENEGRO, A. PERNAMBUCO 

UNIVERSIDADE FEDERAL 

RURAL DO SEMI-ÁRIDO 

(UFERSA) 

ANDRADE, E. M.; RODRIGUES, R. N.; PALÁCIO, 

H. A. Q.; BRASIL, J. B.; GUERREIRO, M. J. S. 
CEARÁ 

UNIVERSIDADE FEDERAL 

RURAL DO SEMI-ÁRIDO 

(UFERSA) 

OLIVEIRA JÚNIOR, R. F.; LEMOS FILHO, L. C. 

A.; BATISTA, R. O.; FERREIRA, L. L. N.; COSTA, 

L. R.; CAMINHA, M. P. 

RIO GRANDE DO 

NORTE 

Fonte: Autores (2022). 

 

Após mapear as pesquisas, é notório a baixa produção científica sobre nascentes do 

bioma Caatinga (Figura 1 e Tabelas 1 e 2). A maior predominância de trabalhos está 

concentrada na parte nordeste e leste da região, o que corrobora com a pesquisa de Lessa et al. 
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(2019) que encontrou essa mesma concentração no seu trabalho que aborda a questão da 

biodiversidade na Caatinga.  

Vemos um déficit de pesquisas sobre o tema nas bases de dados científicas mais 

relevantes, principalmente ao que tange a questão de recuperação de nascentes, isso se deve 

provavelmente ao fato da escassez de estudos realizados nesse bioma, conforme relatado por 

Santos et al. (2011) que afirma que a Caatinga é um dos ecossistemas com menos pesquisas 

científicas comparado a outros biomas brasileiros. Estes dados mostram que esse tema é aceito 

e publicado em revistas de considerável impacto acadêmico, reiterando a necessidade e 

pertinência desse tema de estudo, corroborando com o argumento apresentado neste trabalho 

sobre a imprescindibilidade de mais estudo nessa esfera. 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A relevância do tema, demonstrada pelos sistemas de qualificação de periódicos, 

juntamente com corroboração de outros autores, apontam ainda mais a necessidade do aumento 

dos estudos para melhoria na qualidade das nascentes.  

Com a confecção do mapa com a localização dos trabalhos selecionados, é possível 

perceber ainda mais as lacunas presentes nessa temática tão importante, que podem apontar e 

nortear novas inciativas públicas e privadas. 
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