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Resumo: 

A desertificação é considerada como um conjunto de processos de degradação que estabelece enormes 

problemas ambientais. Áreas em andamento de desertificação devido os efeitos da seca e ações antrópicas ainda 

necessitam ser melhor estudadas, logo é indispensável a elaboração de fundamentos de análise e o progresso de 

metodologias e técnicas para a compreensão desse processo.  Entre as várias fontes tecnológicas disponíveis e 

que atualmente são utilizadas para fins didáticos e pesquisas acerca de analises da superfície terrestre sem o 

contato físico com o meio, destaca-se o sensoriamento remoto, que está sendo empregados na modelagem de 

diversos paramentos biofísicos da vegetação que podem ser medidos através dos índices de vegetação, onde as 

qualidades ambientais são indicadas através deles. Portanto o presente trabalho tenta identificar os efeitos da 

seca na vegetação da Floresta Nacional de Açú, no estado do Rio Grande do Norte, por meio de imagem de 

satélites. Através de dados pluviométricos foram observados o início e a extensão da seca que acomete a região, 

sendo selecionadas imagens de satélite antes e durante e depois do evento, onde foram obtidos os dados do 

Índice de Vegetação da Diferença Normalizada para toda a área estudada. Verificou-se que a seca que atinge o 

local teve seu ápice nos anos de 2012 e 2013, onde nos anos de 2014 e 2015 oscilou, mantendo-se na média, 

onde voltou a sua diminuição com um leve aumento dos seus índices pluviométricos no ano de 2017e 2018. 

Observou-se que o impacto da seca sobre os volumes d’agua dos reservatórios que na flona existe, tendo como 

principal o Lago do Piancó, ocorreu uma drástica diminuída, como também sobre a vegetação.  Onde ocorreu 

uma leve recuperação em seu volume de aguá na região da flona, e não no lago, sendo que a tímida recuperação 

do regime pluviométrico não interferiu na recuperação dos níveis de água dos reservatórios e pouco interferiu 

nas áreas de vegetação densa e muito densa, em 2015 e 2017, podendo distinguir a morte dessa vegetação nativa, 

o que se encaminha a aceleração do processo da desertificação. 

 

Palavras-chave: landsat. flona, índices de vegetação. 

 

 

1. INTRODUÇÃO  

 

A desertificação é considerada como um conjunto de processos de degradação que estabelece enormes 

problemas ambientais. O estudo dos motivos e consequências da desertificação, degradação de terras e 

ocorrência de secas é um assunto bastante complexo, devido ser um procedimento dinâmico e resultado de um 

conjunto de causas e efeitos que se fundem [1]. A Seca continua que se integra a região do Nordeste em tempos 

de escassez de chuva, segundo [2] ―Antes do adensamento da ocupação humana no interior da região, que 

começou em meados do século XVI, não havia enormes problemas, porque o ecossistema dominante local, a 

Caatinga, era adaptado ao clima e suas alterações periódicas‖. Sendo o Nordeste a região brasileira mais afetada 

por esse fenômeno. O estado do Rio Grande do Norte (Figura 1) que se encontra dentro dessa região também 

sofre com esses efeitos climatológicos nos últimos sete anos. 
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Figura 1. (Autoria Própria, 2019) 

 De acordo com [3] ―Floresta Nacional é uma área com cobertura florestal de espécies predominantemente 

nativas e tem como objetivo básico o uso múltiplo sustentável dos recursos florestais e a pesquisa científica, com 

ênfase em métodos para a exploração sustentável de florestas nativas. ‖ A Floresta Nacional de Açú (FLONA) 

foi a primeira a ser criada no estado do Rio Grande do Norte e a terceira do Nordeste Brasileiro, devido a um 

movimento da sociedade, no ano de 1950, mas só legalizada como FLONA no ano de 2001. Pesquisas de 

avaliação de impactos das alterações climáticas sobre a permanência dos Biomas relevantes no Brasil, indicam 

que o bioma caatinga está entre os mais frágeis, em um campo de aumentos das temperaturas globais, e a 

ausência de chuvas, o que coloca a região do Nordeste, em especifico o semiárido brasileiro, em estado 

exclusivo de alerta [4]. 

  Com o passar do tempo se faz cada vez mais necessário o estudo destas mudanças. Pois nos últimos anos 

a seca que acomete o Nordeste, tem provocado um impacto não somente sobre os recursos hídricos, mas também 

sobre a vegetação nativa, sendo visível a redução da cobertura de vegetação, e corpos d’água, considerados como 

a fonte principal de vida e sobrevivência animal e humana. 

 A utilização de imagens de sensores orbitais na determinação de variáveis e superfície nas últimas 

décadas tem ganhado destaque pela sua grande funcionalidade. O sensoriamento remoto quando se trata de áreas 

de grandes extensões territoriais apresenta-se como ferramenta fundamental na pesquisa, descrição e no 

entendimento de eventos ocorridos sobre a superfície da terra, com a vantagem de determinação e estimativa de 

variáveis para cada ponto da superfície com elevadas precisões. Desse modo, no estudo da desertificação para 

áreas grandes, sem o contato físico, o sensoriamento remoto, se apresenta como uma ferramenta útil, de uso 

indispensável para a realização de estudo na área de Geoprocessamento. 

Alguma alteração no perfil da cobertura do solo, é capaz de ser identificada pelo estudo termal da superfície 

devido as interações entre ela e a atmosfera. A diferença da radiação consegue distinguir os elementos naturais 

da paisagem com enorme clareza, e um desses parâmetros desse saldo é o albedo da superfície. O albedo da 

superfície é feito através do cálculo entre a radiação incidente que é devolvida para a atmosfera. Ele é um 

parâmetro muito importante, devido ao seu monitoramento global possibilitar as alterações que ocorrem em 

diferentes biomas da terra, resultantes de processos naturais e antrópicos. Por consequência, tem sido feito a 

geração de imagens de satélite que proporciona a determinação do albedo e diferentes índices de vegetação [5].  

Nessa perspectiva, o presente trabalho foi desenvolvido com o objetivo de estudar o efeito da seca sobre a 

floresta nacional de Açu - RN, através da aplicação do sensoriamento remoto, por meio da determinação do 

NDVI e da analises dos índices pluviométricos. 

 

 

 

 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

2.1 CARACTERIZAÇÕES DA ÁREA DE ESTUDO 

 

A área de estudo se concentra na região conhecida como Baixo - Açu, localizada na cidade de Assú no estado 

do Rio Grande do Norte, na região central, a 208 quilômetros da capital do estado. Com sua área estimada de 

205 hectares o local é uma das mais ricas e promissoras do estado, tanto pela qualidade dos solos, tanto pelas 

suas potencialidades hídricas, devido ser berço do Rio Piranhas-Açu, e de águas acumulado em seu rico lençol 

freático e água que existem em suas superfícies em formas de lagos e açudes [6]. 
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A sua questão hidrológica apresentada segunda [7] diz que tendo apenas o único corpo d’água, que se 

encontra na porção distal da unidade. Onde é chamada do Lago do Piató, uma lagoa de aproximadamente 18 km 

de comprimento e profundidade de 10 m. Tendo seu Bioma característico a Caatinga, a flona de Açu é refúgio de 

animais migratórios que se deslocam quilômetros de distância à procura de alimentos em abundancia e 

procriação. Entre tais espécies destaca-se a asa branca, rolinha, galo de campina, nambu e sagui do Nordeste. 

Também é habitat de animais noturnos como corujas, raposas, guaxinins e tatus. Sua vegetação 

predominantemente arbustivo-arbórea, com espécies lenhosas, como a jurema, marmeleiro, catingueira, 

imburana, pereiro, ipê-roxo e angico. Fora os aspectos locais, características de beleza como a palmeira carnaúba 

e o cacto facheiro.  

 

 

 
Figura 2. Floresta Nacional de Açu-RN (Autoria Própria, 2019 ) 

 

2.2 DADOS PLUVIOMÉTRICOS 

 

Foram agrupados dados pluviométricos, retirados da Empresa de Pesquisa Agropecuária do Rio Grande do 

Norte (EMPARN), da cidade de Açu  - RN (5º 34’ 38‖ , 36º 54’ 30‖ w), durante os anos de 2008 a 2018, foi 

escolhida esta cidade, pois como não existe estação meteorológica no local, evidenciamos a mais próxima que no 

caso foi da cidade de Açu – RN, sendo ela cidade onde localiza-se a Floresta Nacional de Açu, tendo como 

objetivo de caracterizar o inicio, duração e intensificação e a diminuição da seca neste local. 

 

2.3 CARACTERIZAÇÃO DAS IMAGENS DO LANDSAT 5 E 8 

 

As imagens obtida para o desenvolvimento desse devido trabalho foi retirada do Instituto de Pesquisas 

Espaciais (INPE), sendo as imagens geradas pelo Mapeador Temático – TM no Landsat – 5 (Land Remote 

Sensing Satellite), órbita 215 e ponto 064 em 05 de Agosto de 2008.De acordo com [8] ―O sensor TM mede a 

radiância espectral dos alvos e armazena-os em forma de níveis de cinza, ou número digital (ND), composto de 7 

bandas, cujos valores variam de 0 a 255 (8 bits), apresentando resolução espacial de 30 m, exceto na banda 

termal (banda 6), com resolução de 120 m‖. 

As imagens obtidas para o desenvolvimento do trabalho foram retiradas do Science for a changing world 

(USGS),geradas pelo Operational Land Imager - OLI e Thermal Infrared Sensor – TIRS no satélite Landsat – 8, 

órbita 215 e ponto 064,datado de Agosto de 2015 e Agosto e 2017.Sendo o sensor OLI composto de 9 bandas 

espectrais (bandas de 1 a 9) e o TIRS possui duas bandas (banda 10 e 11), ―A resolução espacial das imagens 

OLI é de 30m, exceto a banda pancromática, com 15 m. As bandas 10 e 11, relativas ao sensor TIRS, possuem 

resolução de 100 m, mas são disponibilizadas com 30 m‖ [8]. As imagens OLI/TIRS possuem resolução 

espectral de 12 bits, mas são acessíveis com 16 bits, tendo pixel variando de 0 a 65.535.Sendo necessário 

empilhar e recortar as bandas do TM e OLI/TIRS para suas utilizações necessárias. 

 

 

 

 

 

 

 



___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

4 

 

2.4 CALIBRAÇÃO RADIOMÉTRICA DO LANDSAT – 5 

 

Conforme [9] A calibração radiométrica é o processo de conversão do número digital (ND), em radiância 

espectral de cada banda (Lλi), foi obtido de acordo com a expressão proposta e representa a transformação do ND 

de cada ponto da superfície em radiância: 

       
     

   
                                                                                                              

 

Sendo:        = são coeficientes de calibração representando as radiâncias espectrais mínima e máxima(Wm
-2

sr
-

1
µm

-1
), respectivamente na Tabela 1 e 

  =intensidade do pixel, correspondente as bandas espectrais. 

 

 

Tabela 1. Constantes de calibração radiométrica para o Landsat – 5 (Sensor TM) 

 

Bandas 

 

Espectro 

(μm) 

 

Lmin (ai) 

(Wm
-2 

sr
-1

 µm
-1

) 

 

Lmax (bi) 

(Wm
-2 

sr
-1 

µm
-1

) 

Irradiância Espectral 

no topo da atmosfera 

(Wm
-2  

µm
-1

) 

1 (azul) 0,45 – 0,52 -1,52 193 1957 

2 (verde) 0,52 – 0,60 -2,84 365 1826 

3 (vermelho) 0,63 – 0,69 -1,17 264 1554 

4 (iv³ - vermelho) 0,76 – 0,90 -1,51 221 1036 

5 (iv - médio) 1,55 – 1,75 -0,37 30,2 215 

6 (iv - termal) 10,4 – 12,5 1,2378 15,303 — 

7 (iv - médio) 2,08 – 2,35 -0,15 16,5 80,67 

Fonte: [9] e [10].  

³ Radiação infravermelho 

 

Tendo os dados da radiância e total incidente no topo da atmosfera, a reflectância de cada pixel pode ser 

determinada pela Equação , sugerido por [9]: 

    
       

 

       
                                                                                      

 
Sendo: 

λiρ = reflectância planetária de cada banda; 

   = irradiância solar espectral no topo da atmosfera, apresentada na Tabela 1; 

   = radiância espectral de cada banda e  

  = correção da constante solar provocada pela excentricidade terrestre, descrita por: 

   
 

           (
     

   
)
                                                                                                                

 

Onde: Dj = dia juliano e 

        Cosseno do ângulo de incidência da radiação solar, determinado pela equação 

 

                                                                                                                                                           
 

Sendo E = ângulo de elevação do sol, no arquivo metadados de cada imagem. 

 

2.5 CALIBRAÇÃO RADIOMÉTRICA DO LANDSAT – 8 

 

As imagens multiespectrais capturadas pelo OLI/TIRS consistem em números digitais escalonados 

quantificados e calibrados, que podem ser convertidos em reflectância e/ou radiância no topo da atmosfera, com 

as constantes de redimensionamento radiométricos disponibilizados no arquivo metadados de cada imagem. 

A radiância espectral no topo da atmosfera (Lλ), sugerido por [11] é obtido por:  

 

Lλ = ML*Qcal + AL                                                                                                                                                                                                          

 

Onde ML=fator de redimensionamento multiplicativo específico da banda dos metadados, Qcal = valores de 

pixel do produto padrão (DN) quantizados e calibrados AL=fator de redimensionamento aditivo específico dos 

metadados. 
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A reflectância planetária (ρλ') sem a correção para ângulo solar, no topo da atmosfera é obtido por: 

 
 λ'   M *Q al   A                                                                                                                                                                     
 

Onde Mρ= Fator de redimensionamento multiplicativo específico da banda dos metadados, Qcal = valores de 

pixel do produto padrão (DN) quantizados e calibrados e Aρ= Fator de redimensionamento aditivo específico da 

faixa dos metadados. 

Correção para o ângulo do sol na reflectância (ρλ) é dada por: 

 

                                                                                                                                  

 
 

Onde ρλ’ = reflectância plantária, 

θSZ= Ângulo do zênite solar local (θSZ = 90° - θSE )  e 

θSE =   ângulo de elevação do sol local. 

Abaixo temos as constantes de calibração radiométrica para do sensor OLI/TIRS (Tabela 2). 

 

Tabela 2. Constantes de calibração radiométrica para o Landsat – 8 (Sensor OLI/TIRS) 

 

               Bandas 

 

Espectro 

(μm) 

 

Lmin (ai) 

(Wm
-2 

sr
-1

 µm
-1

) 

 

Lmax (bi) 

(Wm
-2 

sr
-1 

µm
-1

) 

Irradiância espectral 

no topo da atmosfera 

(Wm
-2  

µm
-1

) 

1 OLI 0,43-0,45 -62,49131 756,73364 1627,3 

2 OLI 0,45-0,51 -63,72469 771,66919 1812,5 

3 OLI 0,53-0,59 -58,35032 706,58862 1932,1 

4 OLI 0,64-0,67 -49,41915 598,43732 1579,9 

5 OLI 0,85-0,88 -29,98809 363,13843 905,3 

6 OLI 1,57-1,65 -7,55550 91,49276 242,6 

7 OLI 2,11-2,29 -2,45779 29,76242 56 

8 OLI 0,50-0,68 -55,66755 674,10181 — 

9 OLI 1,36-1,38 -12,32335 149,22865 — 

10 TIRS 10,60-11,19 0,10033 22,00180 — 

11 TIRS 11.50-12.51 0,10033 22,00180 — 

Fonte: [11] 

 

2.6 ÍNDICES DE VEGETAÇÃO 
 

O índice de vegetação da diferença normalizada (NDVI) que condiz a justificativa entre as bandas mais 

utilizadas a ρiv (Banda do Infravermelho Próximo) e a ρv (Banda do Vermelho) obtido de acordo com a 

Equação 8, segundo [12]. O mais utilizado em estudos que envolvem a superfície, apresentando limitação no que 

envolve os efeitos ―Bockgroud‖, ou interferência do solo nas leituras dos sensores espectrais. No entanto, tem 

produzido bons resultados em todo o planeta. 

     
      

      
                                                                                                                                                  

 

Para determinar e avaliar os impactos sobra a vegetação, foi determinado o NDVI para as imagens obtidas 

durante o mesmo período de tempo, tendo-se como referência para avaliar os impactos sobre a vegetação o final 

do período chuvoso, onde a superfície vegetal exibe todo o seu conteúdo. Foram utilizadas imagens do TM 

Landsat – 5, referente ao dia 05/07/2008 e Landsat – 8 para os dias 14/07/2015 e 15/08/2017. O resultado desse 

processamento é revelado nas Figuras 4, 5 e 6, respectivamente. Correspondente as bandas 3 e 4 no Landsat – 5 e 

bandas 4 e 5 no Landsat – 8.                 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 

As variações pluviométricas da cidade de Assú - RN, cidade onde está inserida estação meteorológica da 

EMPARN, e assim a cidade onde localiza-se a Flona, entre os anos de 2008 e 2018 são representados na Figura 

3 apresentando uma média anual de cada ano. É observado o decréscimo da precipitação quando verificado os 

últimos 10 anos de dados pluviométricos, o que evidência a severa seca que acomete a região. Esta seca teve seu 

pico nos anos de 2012 e 2013, apresentando elevadas oscilações, mas com perspectivas de redução quando 

analisado o período de 2014 a 2018, com leve recuperação. Vale lembrar que este fenômeno natural, seus 

impactos acometendo a região do Nordeste, e não só a variação pluviométrica, como também temperatura local, 

acarretando diversos problemas, tanto para a natureza, quanto para ações de produção antrópicas, como a 

 λ =  
     λ’     

= 
     λ’    

cos(θSZ) sin(θSE) 
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agropecuária. 

 
 

Figura 3. Variações Pluviométricas da cidade onde está localizada a FLONA 

 (Autoria própria 2019, baseado em dados [13]) 

 

É de grande evidência a queda brusca nos índices pluviométricos no ano de 2010, na cidade de Assú, 

ocorrendo uma leve variância no ano seguinte e assim acometendo uma oscilação, caindo bruscamente no ano de 

2012, podendo então identificar basicamente o começo da grave seca, nos anos de 2015 e 2016 ocorreu outra 

diminuição, tendo o seu melhor ano durante esta década no ano de 2009. 

 

 
Figura 4. Variações Pluviométricas da cidade onde está localizada a FLONA 

 (Autoria própria 2019, baseado em dados [13]) 

 

 

Os NDVI expressados nas Figuras 4, 5 e 6 os valores tem sua variância de -1 a 1. Para melhor identificar, os 

valores foram divididos em uma linhagem de acordo com as informações da superfície e da bibliografia. Feito 

isso, foi atribuído valores menores que 0 para água e de 0 a 0,20 a solo exposto. Vale destacar que valores 

negativos muitos próximos a 0 podem de fato representar solo exposto, contudo estes também podem se 

confundir com águas barrentas ou rasas. Os resultados de tonalidade marrom do NDVI são encontrados como 

areias ao redor dos rios e lagos. Áreas de vegetação rala e espalhada estão classificadas de 0,2 a 0,4, em laranja. 

Os dados de NDVI na faixa de 0,4 a 0,5, em cor verde claro, representam áreas de vegetação vigorosa, presentes 

nas mediações de região com água, cedendo assim também a áreas de povoamento, em torno do Lago do Piató. 

As áreas de vegetação muito densa e forte, dita de 0,5 a 0,7, estão representadas na tonalidade verde escuro, 

onde representa áreas de floresta, com grande porcentagem vigorada de vegetação presente 
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Figura 4.  NDVI do dia 05/07/2008 

 

 

       

 

Figura 5. NDVI do dia 10/08/2015 
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Figura 6. NDVI do dia 25/07/2017 

 

 

 

Respectivamente, nas figuras 4, 5 e 6, verificou-se a presença de corpos d'água, com tonalidade vermelho 

escuro, segundo a configuração do NDVI, com ênfase ao Lago do piató.  Observa-se também pequena presença 

de corpos d’água ao Sul no fundo e ao norte nas referidas figuras. Já na 5 e 6, apresentou uma enorme coloração 

vermelha confundido assim com o alto grau de vegetação que nela existe. 

Comparando os valores de NDVI, observou-se uma redução no índice de vegetação relacionadas às Figuras 4 

e 5, de acordo aos anos de 2015 e 2017. Ocorreu também uma diminuição nos corpos de água presente, com 

ênfase ao o reservatório que existe, no caso o lago do piató, responsável pela contribuição, da vegetação e dos 

animais ali presente. Observando ao norte das imagens percebeu que a pouca variação dos corpos de água, e 

ocorreu uma diminuição dos pequenos acúmulos de água analisando a ordem das imagens. 

É notável um aumento das áreas de solo exposto na vegetação dessa região, principalmente comparando a 

Figura 4 com as Figuras 5 e 6. Esse aumento do solo exposto decorreu principalmente do grande período de seca 

que a região passa. O solo exposto na Figura 5, evidencia o impacto da seca sobre a superfície do lago, e ao seu 

leito, a diminuição da área do lago ocorreu essa diminuição não só devido a seca, mas a construção na barragem 

que existe a alguns quilômetros, como o lago também era abastecida por ela, impediu que a maioria das águas 

entrasse nele. As Figuras 5 e 6 mostram um cenário totalmente afetado pela seca onde não se tem presença quase 

nenhuma de vegetação densa ou rala e apresenta um alto índice de solo exposto. 

Avaliando as Figuras 4 e 5, verificando-se recuperação no vigor sobre a vegetação, justificado pela tendência 

de recuperação ao regime pluviométrico de 2012 a 2017. No entanto, com as chuvas ainda abaixo da média, 

observa-se pouca recuperação dos corpos d´agua, evidenciada pela constante redução do espelho d´agua dos 

reservatórios. Nesse mesmo período, no que se refere a vegetação, a maior parte da superfície avaliada é 

caracterizada por uma vegetação rala, característico da caatinga que se desenvolve em solos litólicos (não tem 

presença de humidade e com pouca profundidade) e pelo solo exposto, na cor verde claro. 
Na Figura 6 observa-se melhora sobre a vegetação, com redução das áreas com exposição do solo e 

consequentemente recuperação da superfície vegetada. No entanto, verifica-se uma baixa recuperação quando 

comparada a Figura 4. 
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 Na tabela 3 e 4 são apresentados valores médios do NDVI e a mediana referente a cada cena imageada. 

Observou-se uma diminuição nos valores médios do NDVI, da Floresta nacional de Açu, comparados aos anos 

de 2008 e 2015. Dos anos de 2015 a 2017 verificou-se um leve aumento e pouco representativo, comparando 

com as do ano de 2008 que a vegetação era visivelmente presente comparado as perdas da superfície vegetada 

entre os anos de 2008 e 2017. Resultados já visualizados nas figuras 4, 5 e 6. 

Tabela 3. NDVI médio do local estudado 

NDVI 08/07/2008 10/08/2015 15/08/2017 

Média 0,3157 0,19718 0,2394 

Médiana 0,2968 0,197 0,239 

 (Autoria própria, 2019) 

 

Tabela 4. NDVI médio do local estudado 

NDVI 08/07/2008 10/08/2015 15/08/2017 

Média 0,3157 0,19718 0,2394 

Médiana 0,2968 0,197 0,239 

(Autoria própria, 2019) 

 
Diante de fatos, pode ser validado que a seca que interfere a região da Floresta Nacional de Açú, tem 

proporcionado significativas mudanças drásticas na cobertura vegetal e nos corpos de água, onde ocorreu uma 

perda de mata nativa. Entretanto, os índices pluviométricos como se pode observar nos anos de 2017 e 2018 

ocorreu um leve aumento crescida, havendo assim uma recuperação da vegetação de forma gradativa.  No 

entanto, existe uma tendência de melhoria dos regimes pluviométricos e consequentemente sobre vegetação, o 

que tende a ocorrer de forma tímida. Os resultados revelam também que esse pequeno crescimento no regime 

pluviométrico, não promoveu mudanças no volume de água dos reservatórios. Esse impacto também acomete a 

economia local, e renda, como a coleta da Carnaúba. 

 

4. CONCLUSÕES 

 

Verificou-se uma diminuição do regime pluviométrico na Floresta nacional de Açu, tendo seu início no ano de 

2010, com pico da seca em 2012, havendo recuperação lenta de 2018, observa-se um tendência de crescimento 

do regime pluviométrico nos anos de 2012 à 2018, houve uma redução sobre a cobertura vegetal e em seus 

reservatórios, ocorrendo assim, perdas de águas nos reservatórios. Verifica-se a perda vegetativa do solo, devido 

a grande exposição no ano de 2015, quando comparada à 2008. 
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