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RESUMO 

 

Análise do uso e da cobertura do solo no município de Parelhas/RN 

 

A interferência antrópica na região Semiárida do Seridó Potiguar vem desencadeando o 

aumento de áreas degradadas. A dinâmica econômica que se estabeleceu no território 

seridoense, sobretudo após a queda do trinômio gado, algodão e mineração nas décadas de 70 

e nas décadas de 80 do século XX, como pilares da economia da região, implicaram num 

acelerado processo de desgaste dos recursos naturais. Os territórios municipais da região do 

Seridó vêm sendo reordenado espacialmente por essa nova dinâmica econômica, marcada 

pelo crescimento dos empreendimentos já existentes, além do desenvolvimento de novas 

atividades agroindustriais. Um dos municípios do Seridó potiguar que teve seu espaço 

territorial reestruturado com o surgimento de novas atividades agroindustriais foi o de 

Parelhas. Com a derrocada do trinômio gado, algodão e mineração, na década de 1980, outras 

atividades produtivas foram intensificadas a partir da década de 1990, dentre elas a ceramista, 

responsável pela extração vegetal para utilização como fonte energética. Essa recente 

reestruturação espacial e econômica regional, refletida no território municipal parelhense, tem 

requerido novos ingredientes produtivos, responsáveis pela modificação das relações de 

produção pretéritas que antes eram baseadas na pecuária, no algodão e na mineração. Com 

isso, desencadeou-se um processo de exploração do meio ambiente, em especial da vegetação 

nativa, de forma descontrolada. Nesse contexto o objetivo deste trabalho foi fazer o 

levantamento e a detecção do desmatamento das áreas de vegetação de caatinga, usadas 

indiscriminadamente para o abastecimento energético das novas atividades agroindustriais, 

utilizando técnicas de sensoriamento remoto a partir da quantificação do Índice de Vegetação 

Diferença Normalizada/NDVI, do Índice de Vegetação Ajustado ao Solo/SAVI, da 

temperatura da superfície e de dados pluviométricos nos anos de 1990 e 2010. Os resultados 

indicaram que os valores de SAVI acima de 0,2 em 1990 e 2010 representam as áreas com 

maior densidade de vegetação que ocorrem, exclusivamente, ao longo das drenagens 

principais do município e nas áreas de maiores elevações. As áreas que estão entre os 

intervalos de valores de SAVI de 0,5 até 0,15 são áreas com pouca cobertura vegetal. Já os 

valores mais altos de temperatura distribuem-se na área oeste e sudeste do município, 

geralmente em locais onde o solo está exposto ou possui vegetação pouco densa. As áreas de 

solo exposto diminuíram sua extensão, em 2010, cerca de 11, 6% quando relacionada a 1990, 

isto foi ocasionado por uma intensidade pluviométrica maior no primeiro semestre de 2010, 

porém não houve regeneração da vegetação em alguns locais nas áreas Oeste e Sudeste do 

município nesta data, devido à extração de lenha para abastecer os fornos das indústrias do 

município. 

 

 

PALAVRAS-CHAVE: Semiárido - Sensoriamento remoto – Índices de vegetação – 

Temperatura da superfície - Caatinga - Degradação   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

 

Analysis of use and land coverage in the town of Parelhas / RN  

 

The human interference in the semiarid region of Seridó Potiguar has promoted the 

increase of degraded areas. The economic dynamic that was established in the Seridó 

territory, especially after the fall of the trinomial cattle-cotton-mining in the „70s and „80s of 

the 20
th

 century as pillars of the regional economy, resulted in an accelerated process of 

erosion of natural resources. The municipalities of the Seridó region have been spatially 

reordered by this new economic dynamic, marked by the growth of existing enterprises, and 

the development of new agricultural practices. One of the municipalities in the region that 

restructured its territorial space with the emergence of new agro-industrial activities was the 

town of Parelhas. With the demise of the trinomial cattle-cotton-mining in the 1980s, other 

productive activities were intensified from the 1990s, amongst them, pottery, responsible for 

the vegetal extraction for use as energy source. This recent economic and spatial restructuring 

in the region, reflected in the “Parelhense” municipal territory, required new productive 

ingredients responsible for the modification of past production relations that were based on 

cattle, cotton and mining. By that a process of exploring the environment was unleashed, 

especially the native vegetation, in an uncontrolled manner. In this context, the objective of 

this study was to survey and detect deforestation in the areas of Caatinga vegetation, used 

indiscriminately as energy supply for new agricultural practices, using remote sensing 

techniques based on the quantification of the Normalized Difference Vegetation Index / 

NDVI, Soil-Adjusted Vegetation Index / SAVI, surface temperature and rainfall data in the 

years 1990 and 2010. The results indicated that SAVI values above 0.2 in 1990 and 2010 

represent the areas with the highest density of vegetation that occur exclusively along the 

major drainages in the town and areas of higher elevations. The areas between the ranges of 

values from 0.5 to 0.15 SAVI are areas with poor vegetation. On the other hand the highest 

values of temperature are distributed in the western and southeastern parts of the township, 

usually in places where the soil is exposed or there is sparse vegetation. The areas of bare soil 

decreased in extension in 2010 at 11, 6% when related to 1990, this was caused by a higher 

rainfall intensity in the first half of 2010, but no regeneration of vegetation occurred in some 

places in the western and southeastern areas of the municipality today, due to the extraction of 

firewood to fuel the furnaces of industries in town.  

 

 

 

 

KEYWORDS: Semi-arid - Remote Sensing - Vegetation index - Surface Temperature - 

Caatinga - Degradation  
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INTRODUÇÃO GERAL E FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

 

1. Processo de formação histórica e econômica da região do Seridó e do município 

de Parelhas-RN até a década de 80. 

 

A degradação ambiental no Brasil e, especialmente, na região do semiárido 

Nordestino decorrente do uso intenso dos recursos naturais pelas atividades humanas, 

tem transformado consideravelmente o perfil de sua paisagem resultando em áreas com 

solos compactados, excesso de desmatamento, erosão, assoreamento dos rios e perda da 

biodiversidade (LIMA, 2006). 

O semiárido nordestino é um exemplo claro de como as atividades humanas 

surgidas ao longo do tempo vêm condicionando a exploração predatória da vegetação de 

caatinga dessa região, sendo em grande parte, responsáveis pela contribuição para a 

aceleração do desgaste ao meio ambiente e a interferência nos ritmos de vida dos 

ecossistemas (NUNES, 2006). 

A vegetação da caatinga foi tão alterada pela ação antrópica que sobraram 

apenas alguns exemplares ecologicamente importantes, de suas diferentes formações 

vegetais. Foi um dos primeiros biomas brasileiros a sofrer o intenso processo de 

antropização trazido pela colonização, tendo seus recursos naturais explorados de forma 

imediatista e não-sustentável (LIMA, 2006). 

Na região do Semiárido nordestino, a atividade econômica está fortemente 

ligada à exploração dos recursos naturais, principalmente, no que se refere ao 

extrativismo da cobertura vegetal, o superpastejo de áreas nativas e a exploração 

mineral e agrícola. Essas atividades de acordo com Silva (2008) são desenvolvidas com 

base na eficiência produtiva do capitalismo como possibilidade de ampliação da riqueza 

e da conquista do bem-estar. Com essas características, as atividades econômicas 

existentes no semiárido não apresentaram preocupação com a conservação e as práticas 

locais de intervenção do sertanejo na natureza. 

Neste contexto, encontra-se a região do Seridó, no Estado do Rio Grande do 

Norte, que é conhecida pelo histórico de uma região que teve a sua configuração 

espacial marcada por um processo histórico ligado a atividades econômicas que 

degradam os recursos naturais dos seus municípios.    

O processo de ocupação da região do Seridó ocorreu em fins do século XVII, 

configurou-se a partir da pecuária que foi a atividade econômica responsável pelo 
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povoamento da região. Segundo Melo e Pontes (2005), devido à impossibilidade da 

criação de gado na região litorânea, em virtude das plantações de cana-de-açúcar, os 

rebanhos foram empurrados para o interior. Nestes processos ocorreu a implantação das 

primeiras fazendas de gado fixadas às margens dos rios e que se constituíam como 

grandes latifúndios. 

O Seridó apresentava condições essenciais para o desenvolvimento da 

pecuária, que além de contribuir para a formação dos povoados, foi considerada a 

principal atividade econômica até meados do século XIX. Porém, essa atividade não 

logrou muito êxito, em virtude dos constantes períodos de estiagens; durante meados do 

século XIX e com o passar dos anos perdeu esta posição de base econômica na região 

seridoense, onde está incluindo o município de Parelhas (MELO e PONTES, 2005).  

A região do Seridó passa por significativas mudanças no século XX que 

mantêm sua delimitação externa, mas internamente passa pelo um processo de 

remodelação que faz surgir novos territórios municipais, eclesiásticos e judiciários. A 

fragmentação da região resultou na formação de novos municípios e numa nova forma 

de fortalecimento da elite política e econômica regional (MORAIS, 2005). 

Dentre os municípios que surgem com a fragmentação da região seridoense 

temos o município de Parelhas, que segundo IBGE (2009) surge aos arredores da 

Fazenda Boqueirão que pertencia a Félix Gomes Pereira fundada em 1850, a estrada que 

cortava o Planalto da Borborema recebeu o mesmo nome e tornou-se o ponto de 

encontro de boiadeiros que viajavam para a Paraíba e de cavaleiros que se dirigiam á 

feira de Conceição do Azevedo (Jardim do Seridó). Da corrida lado a lado, pegando 

Parelhas, resultou na denominação do lugar ratificada pelos documentos que 

oficializaram a formação do município.  

Outro marco importante na consolidação do município foi à construção da 

capela de São Sebastião erguida em 1856, voto de Sebastião Gomes e Cosme Luís, para 

simbolizar as vidas poupadas pela devastadora cólera Morbus. Ao ser edificada, a 

capela passa a ser o ponto de encontro dos primeiros povoadores da cidade o que faz 

gerar os princípios de arremedos do urbano com uma nova organização socioespacial 

contida nas primeiras casas, embrião da vila, que foi consolidada como cidade em 1927 

(IBGE, 2009). 

Azevedo (2005) retrata que a redefinição e a articulação do território 

seridoense com o capital internacional, entre o final do século XIX e o século XX, são 

engendradas pela atividade algodoeira devido ao seu caráter comercial, responsável pela 
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consolidação do processo de formação e ocupação do território do sertão do Rio Grande 

do Norte e o binômio gado-algodão contribuíram para fixar o homem no campo criando 

alternativas de geração de emprego e renda. 

 O município de Parelhas segue a mesma configuração da região do Seridó de 

acordo com Melo e Pontes (2005), a cotonicultura deu uma maior dinamização às 

relações socioeconômicas entre o rural e os arremedos de urbanos. Essa atividade era 

centrada principalmente na produção de algodão arbóreo, variedade conhecida como 

mocó, consorciada com a agricultura de subsistência. 

Com o advento da crise da cotonicultura, provocada pela substituição do 

algodão arbóreo pela fibra sintética e a crise do mercado externo, o preço do algodão é 

afetado, fazendo com que os problemas da economia regional do Seridó se remetessem 

a dinâmica da economia local do município de Parelhas, onde a população foi social e 

economicamente prejudicada. 

Em meados da década de 1980, outro ponto relevante a ser considerado no 

processo de declínio da atividade algodoeira, foi o aparecimento da praga do bicudo, a 

qual deu o golpe final na prática desta atividade econômica na região. “O fim do 

algodão tira a única fonte de renda monetária da grande massa de produtores sem-terra 

da região e tira a remuneração básica do grande produtor pecuarista” (ARAÚJO 2003). 

Paralelo ao ciclo algodoeiro Silva (2003) despontou a exploração mineral na 

região do Seridó a partir da década de 1930, com a exploração dos minérios, 

denominados de minérios estratégicos, extraídos dos pegmatitos, representados pelo 

berilo, columbita, tantalita, cristal de rocha e mica. A atividade mineral passou a ser 

mais intensificada, sobretudo com a descoberta da Scheelita na cidade de Currais 

Novos, a partir da 2ª Guerra Mundial a exploração desse mineral ganha força passando 

a ocupar a posição em 1940 de principal produto da região seridoense. 

  

Nos meados do século XX, com a 2ª Guerra Mundial, a riqueza 

mineral do Seridó estimulou a economia da região e cidades como 

Parelhas, Acari, Currais Novos e Carnaúba dos Dantas. A área de 

mineração passou a crescer em função da garimpagem e do comércio 

que ela propiciou [...] provocando uma transformação na economia e 

na sociedade da região [...], uma reorganização do espaço. 

(ANDRADE, 1990) 
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 Durante a década de 1970, a atividade atinge seu apogeu empregando milhares 

de pessoas, com destaque para o município de Currais Novos com o desenvolvimento 

desta atividade todo o território seridoense atinge verdadeiros momentos de 

prosperidade, pois a extração desse minério impulsionou a economia regional. No início 

da década de 80, a mineração começou a enfrentar sérios problemas, devido à elevação 

dos custos de produção, a exigência de inovação tecnológica no setor pela queda do 

preço do minério no mercado internacional, em virtude da concorrência com a China 

que exportava grandes quantidades do produto e também a falta de uma política interna 

para o setor mineral (ADESE, 2008). 

No município de Parelhas, a mineração passa a ter relevância e se sobressai 

com a exploração de gemas, feldspatos, caulim e mica apoiado pelo governo com a 

criação da Companhia de Desenvolvimento Mineral (CDM), a qual tinha objetivo de 

dinamizar o setor, por meio da exploração realizada por sistema de cooperativa. Neste 

sistema os garimpeiros e o governo firmavam parcerias e o fornecimento de orientação 

técnica para a preservação dos recursos naturais e capacitação para os garimpeiros. 

Essas iniciativas foram tomadas para a atração do capital, principalmente estrangeiro e 

conseqüentemente a intensificação da atuação dos profissionais do minério, trazendo 

renda para população (Silva, 2008). 

Segundo Melo e Pontes (2005) apesar dos investimentos do capital 

internacional o beneficiamento dos minerais e a sua extração eram executados de forma 

artesanal, pouco evoluída tecnologicamente, isso fez com que fossem gerados conflitos, 

depredação da estrutura geológica do município e a degradação ambiental. 

A ascensão econômica e política da região do Seridó e respectivamente do 

município de Parelhas é remetida as décadas de 60 até a década de 70, onde a economia 

teve como tripé o algodão, pecuária e a mineração. 

O modelo de produção que perdurou até a década de 70 tendo como base da 

economia gado, algodão e mineração, entram em decadência na região do Seridó e no 

município de Parelhas a crise é delineada devido essas atividades não conseguirem 

atender e acompanhar às exigências das inovações referentes aos equipamentos 

produtivos e o gerenciamento das empresas (MORAIS,  2005). 

A queda do tripé gado, algodão e mineração segue um curso comum, no que se 

refere às sequelas para a sociedade, o emaranhado de suas conseqüências extrapolou a 

dimensão meramente econômica se difundido pelo tecido social alterando os padrões 

demográficos, econômicos e ambientais no município.  
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Apesar do município de Parelhas ter apresentado um modelo de exploração dos 

seus recursos naturais fortemente ligados a atividades agropastoris e extrativistas, que 

despontaram como fonte de renda e sobrevivência para os seus moradores, desde o 

processo histórico de sua ocupação até a década de 80 do século XX, às limitações e a 

capacidade de sustentação do território e da sua recuperação frente às atividades do 

gado, do algodão e da mineração permitia uma convivência ambiental menos 

impactante.  

 

Os sistemas de “Pousio” praticados na agricultura permitiam 

um manejo de solos em escala regional, que asseguravam uma 

fertilidade suficiente para a agricultura de subsistência. Os campos de 

algodão já tinham seus espaços definidos nos tabuleiros dos solos 

bruno não-cálcicos e a pecuária convivia numa relação entre o 

restolho da atividade algodoeira e a pastagem extensiva nas grandes 

áreas de reserva florestal de Caatinga. (ADESE, 2008) 

  

 

2.  Um novo cenário espacial e econômico após a crise do trinômio gado, algodão e 

mineração na região do Seridó e no município de Parelhas. 

 

As quedas das atividades agropastoris e mineradoras ocasionaram a 

desestruturação econômica da região e do município, as mudanças sociais redefiniram o 

padrão populacional regional e municipal (MORAIS, 2005).  

A população passa de preponderamente rural para hegemonicamente urbana e 

as atividades que antes eram baseadas na dinâmica agrária passam a ser implementadas 

pelo setor terciário, o que provoca a reestruturação socioespacial e a reorganização no 

setor produtivo do município, na qual a cidade assume a função de prestadora de 

serviços. Como mostra a Tabela 1 com a distribuição da população no espaço rural e 

urbano entre os anos de 1940 e 2000.  

 

Evolução demográfica do município 1940-2000, Parelhas RN 

Ano População total Urbana Rural 

1940 14117 2067 12050 

1950 13418 2705 10713 

1960 13044 4564 8475 

1970 12464 6429 6048 

1980 14476 8951 5525 

1990 17757 13357 4218 

2000 19319 15606 3713 

2010 20.347 17.077 3.270 
TABELA 1: Distribuição da população. Fonte: Elaborado por (MORAIS, 2005) 
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Nos últimos decênios do século a busca por estratégias que minimizassem ou 

solucionassem os efeitos da crise conduziram para uma nova direção das atividades 

econômicas já existentes e o surgimento de novas alternativas e segmentos produtivos, 

que tinham como apoio o novo perfil socioeconômico do município passando de 

agrário/rural para urbano/terciário principalmente a partir da década de 1990 (MMA, 

2003). 

Dentre as principais atividades agroindustriais que emergiram na pós-crise no 

município de Parelhas temos: as cerâmicas, as queijeiras, panificadoras, olarias, 

docerias, além das atividades ligadas ao setor terciário. Estas atividades se destacam por 

encontrarem nos recursos naturais alternativas de desenvolvimento, fundamentadas no 

progresso técnico e no domínio da natureza, colocando o crescimento econômico e a 

acumulação dos bens, como finalidade no processo exploratório dos recursos naturais. 

A maioria das atividades econômicas desenvolvidas no município de Parelhas 

utiliza recursos florestais como matriz energética, acentuando as desigualdades entre a 

demanda e a disponibilidade vegetal como mostra a Tabela 2 com o consumo de 

recursos lenhosos no Seridó, onde o município de Parelhas ocupa o posto de maior 

consumidor de lenha da região.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 2: Quantidade de lenha consumida por municípios. Fonte: (ADESE/GTZ, 2007) 

 

 

(MEDEIROS, 2004) afirma que dentre os novos segmentos produtivos 

surgidos no município de Parelhas/RN o que merece destaque é o setor ceramista, 

indústria de produtos não-metálicos, que a partir da década de 1970 e início dos anos 
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1980, passa a ocupar gradativamente o espaço, que até então pertencia ao setor de olaria 

manual e da agropecuária como mostra a (Tabela 3). 

 

Distribuição das cerâmicas em atividade no município de Parelhas-RN 

Ano Número de empresas 

1989 3 

2001 26 

2005 18 

2009 29 

TABELA 3: Distribuição das cerâmicas. Fonte: Sindicato das cerâmicas do município de Parelhas 

 

A exigência do mercado consumidor por melhores produtos fez com que a 

produção oleira manual declinasse e fosse gradativamente substituída por uma produção 

manufaturada na década de 1990, principalmente de telhas. Carvalho (2001) destaca um 

novo processo econômico que surge na região do Seridó sob os escombros das crises, 

mas é assinalado pela variedade de segmentos produtivos que resultaram do 

aprimoramento e na capacidade de reinvenção seridoense. 

Os insumos utilizados no processo de fabricação da cerâmica são: a argila 

(massapé), água e lenha, indispensáveis ao funcionamento da cerâmica atrelado ao 

modo de produção rudimentar. 

Assim, a prática do extrativismo vegetal na Caatinga para alimentação das 

fornalhas visto na Figura 1, além da retirada de argila, é preocupante principalmente no 

tocante a perda da cobertura da vegetação. A escassez dos insumos em algumas áreas do 

município já mostra um quadro de aumento da degradação da cobertura vegetal e do 

solo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 Figura 1: Estoque de lenha para queima dos fornos.    Fonte: (autor, 2010)  
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É importante reconhecer uma forte preocupação no tocante ao dilema entre os 

dividendos sociais e os problemas de ordem socioambientais (degradações da rala 

cobertura vegetal e da condição humana) desse modo as estratégias de desenvolvimento 

regional devem adotar medidas de gestão ambiental que limitem efetivamente os 

processos de exploração intensa dos recursos naturais, com implantação de um modelo 

de desenvolvimento galgado no princípio da sustentabilidade. 

 

3. As novas atividades agroindustriais e o processo de degradação ambiental do 

município. 

 

De acordo com a Adese (2008) a principal característica das novas atividades 

agroindustriais é o consumo indiscriminado de vegetação nativa da caatinga, usada 

como matriz energética para o suprimento de sua demanda. Essas atividades vêm 

reordenando o território municipal, que por sua vez tem requerido novos ingredientes e 

novos atores nas relações produtivas. Dessa forma, a ação humana baseada no uso 

desordenado dos recursos naturais está sendo responsável pela aceleração do processo 

de degradação do meio ambiente no município. 

Cunha et al., (2008) emprega o termo degradação ambiental  como a agressão 

ao meio ambiente, com danos causados pela pressão da agropecuária e do uso intensivo 

e inadequado de fatores de produção, onde os processos naturais e antropogênicos 

atuantes,  diminuem a quantidade e a qualidade da biomassa reduzindo a capacidade 

atual do potencial do solo para produzir bens ou serviços. 

A exploração predatória da vegetação da caatinga continua a ocorrer de forma 

mais acentuada, com desmatamentos e queimadas como mostra a Figura 2 com uma 

área desmata no município, devido à expansão das novas atividades agroindustriais, 

principalmente da atividade ceramista, que requer um maior consumo de lenha para 

abastecimento dos seus fornos. Essas atividades podem estar contribuindo para o 

comprometimento do ritmo das adaptações vegetais e conseqüentemente para a redução 

da cobertura do solo, já que segundo (ADESE, 2008) existe anualmente um consumo de 

lenha de 7552 m
3
. 
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   Figura 2: Área desmatada no município de Parelhas. Fonte: (autor, 2010)  

 

O antropismo é sem dúvida uma causa preponderante para o processo de 

degradação ambiental do município, pois o crescimento populacional e, 

consequentemente, a demanda de alimentos e energia, aliadas as novas atividades 

agroindustriais, contribuíram para a exploração dos recursos naturais acima da sua 

capacidade de suporte ambiental. 

As atividades antrópicas no município se desenvolvem, essencialmente, através 

de manejos não sustentáveis pautadas no desmatamento de grandes áreas e de acordo 

com Medeiros (2004) tem provocado sérios problemas de erosão eólica, laminar e 

hídrica e impactos sociais, econômicos e culturais que são impulsionadas segundo 

Lambin et al. (2003) por uma combinação das seguintes causas fundamentais e de alto 

nível: 

1. Escassez dos recursos naturais levando a um aumento da pressão antrópica 

na vegetação da caatinga para atender a produção das novas atividades 

agroindustriais. 

2. Mudanças nas oportunidades criadas por empresas. 

3. Intervenção pública. 

4. Perda da capacidade adaptativa e maior vulnerabilidade das organizações 

sociais no acesso aos recursos.   

 Nesse sentido, Silva (2008) ressalta que obras planejadas e executadas 

desconsiderando a integridade do meio ambiente e os interesses sociais e locais da 
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população sertaneja expressam um método mecanicista de análise que fragmenta e 

simplifica a realidade e impendem à tomada de decisões, baseadas na 

interconectividades dos ecossistemas e dos sistemas sociais e culturais. 

Tendo em vista, o crescimento do meio técnico-cientifíco informacional torna-

se necessário entender a dinâmica da identidade cultural do sertanejo, incorporada ao 

processo produtivo, como uma ferramenta para o uso dos recursos naturais de maneira 

sustentável.  

A convivência com a semi-aridez implica numa estratégia de desenvolvimento 

pautada em iniciativas capazes de contribuir para com a transformação e o 

fortalecimento da economia regional compatibilizando os processos produtivos com a 

demanda e a potencialidade local, e ao mesmo tempo, considerando as fragilidades e os 

limites ambientais. 

 

4. O sensoriamento remoto e as técnicas empregadas na detecção de áreas 

degradadas. 

  

Mudanças nos padrões da paisagem são geralmente conhecidas por ser afetadas 

por fatores socioeconômicos e estão sendo cada vez mais identificadas como fatores 

críticos que influenciam a mudança ambiental. 

Na maioria das paisagens, a taxa de variação nos tipos de vegetação é direta ou 

indiretamente influenciada por atividades humanas, entre as principais causas do 

desmatamento está à pressão antrópica, que eleva o grau de exigência das terras para a 

produção agrícola e madeireira. 

Os padrões de uso e cobertura da terra influenciam a qualidade da água, o fluxo 

da fauna e altera a abundância e os padrões espaciais das espécies nativas, muitas vezes 

resultando em perda de habitat e fragmentação.  

Conhecer a interação entre os padrões de paisagens e as políticas de uso e 

cobertura da terra é importante para revelar os problemas ambientais, uma das formas 

de descrever os efeitos do manejo da terra é a quantificação dos padrões da paisagem. 

Nesse contexto o sensoriamento remoto é umas das ferramentas mais importantes para o 

monitoramento das mudanças da cobertura e do uso do solo (MALDONADO, 2001). 

O sensoriamento remoto trata da aquisição de dados de um objeto ou cena por 

um sensor distante dos alvos, esses sensores apresentam detectores que registram o 

comprimento de onda especifico no espectro eletromagnético e são compostos por 

sistemas fotográficos ou óptico-eletrônicos utilizados para a coleta da energia 
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eletromagnética refletida ou emitida por alvos terrestres, convertendo-se em sinal 

passível de ser registrado (imagens) para uma posterior extração de informação do 

ambiente (CABRAL et al. , 2008). 

Devido às diferentes propriedades bio-físico-quimicas todos os alvos da 

superfície terrestre (rochas, corpos d água, vegetação etc.) absorvem uma porção 

específica do espectro eletromagnético, permitindo uma assinatura identificável de 

radiação eletromagnética.  

Assim, conhecendo qual o comprimento de onda que é absorvido por um 

determinado alvo e também qual sua reflectância, torna-se possível analisar uma 

imagem de sensoriamento remoto e obter interpretações acuradas de uma determinada 

cena orbital. Esse comportamento espectral dos alvos é chamado de assinatura espectral, 

ou seja, um valor específico de reflectância no espectro eletromagnético, que permite 

aos sensores remotos, distinguirem os diversos materiais e alvos entre si e com uso de 

suas técnicas fazer um monitoramento da área e descobrir possíveis modificações que 

possam vir a acontecer (NOVO, 1992). 

Para facilitar, identificar e extrair as informações contidas nas imagens 

removendo barreiras inerentes ao sistema visual humano e objetivando uma posterior 

interpretação pelo usuário são utilizados sistemas computacionais, onde as imagens 

brutas são processadas e manipuladas, por intermédio do processamento digital de 

imagens (PDI), após várias técnicas de realce e modificação de sua estrutura espectral, 

resultando em outras imagens com as informações específicas desejadas (CROSTA, 

1992). 

A aplicação do Processamento Digital de Imagens possibilita de acordo com 

Crosta (1992) a elaboração de indicadores para o estudo e a detecção de áreas 

degradadas no semiárido. Estes indicadores segundo Maldonado (2004) devem ser 

quantitativos e sensíveis a pequenas mudanças, facilmente mensurável e relativamente 

sem ambigüidades, sendo que no caso de regiões semiáridas, as condições climáticas e 

edáficas da paisagem têm importante influência na resposta espectro-textual da 

cobertura e do uso do solo, quando observadas em dados sensoriados. As técnicas de 

sensoriamento remoto que se enquadram nestas características consistem em 

modificação da temperatura da superfície, mudanças nas formas do uso e manejo das 

terras, observação das condições biológicas, físicas e químicas da água, além das 

condições da paisagem e da radiação solar. 
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Diante disso, as ferramentas do sensoriamento remoto e do geoprocessamento, 

que utiliza técnicas matemáticas e computacionais para o tratamento de informações 

geográficas têm sido usadas de maneira crescente na análise sistêmica dos recursos 

naturais e na detecção da degradação, por apresentar um enorme potencial para o 

entendimento da dinâmica socioambiental (CÂMARA e MEDEIROS, 2001). 

Vale salientar que as técnicas do sensoriamento remoto e do geoprocessamento 

permitem a realização de análises complexas ao integrar dados de diversas fontes 

(cartografia, trabalho de campo e etc.). Além do mais, fazendo uso da fotointerpretação, 

esses softwares possuem recursos (contrastes, composições, segmentação, classificação 

etc.) que permitem individualizar os principais alvos estudados (água, solo e vegetação), 

e ainda separar os diferentes níveis de degradação das terras e as distintas classes de uso 

e cobertura do solo, dando como resultado a criação de bancos de dados 

georreferenciados extremamente confiáveis (SOUSA et al. , 2007). 

Diversas pesquisas têm demonstrado o potencial do processamento digital de 

imagens na detecção de áreas degradadas, a partir do estudo do comportamento 

espectral dos alvos, delimitando os fenômenos que caracterizam a geodinâmica do 

semiárido, através da textura, matizes e relações horizontais entre os elementos das 

imagens orbitais. 

 Lambin et al., ( 2003) afirmam que para analisar os efeitos da atividade 

humana o monitoramento da cobertura e do uso do solo pode ser executado por uma 

simples comparação sucessiva de mapas onde os atributos referentes às classes de uso 

do solo variem continuamente no espaço e no tempo. 

A recente reestruturação espacial e econômica regional, refletida no território 

municipal parelhense, tem requerido novos ingredientes produtivos, responsáveis pela 

modificação das relações de produção pretéritas que antes eram baseadas na pecuária, 

no algodão e na mineração. Com isso desencadeou-se um processo de exploração do 

meio ambiente, em especial da vegetação nativa, de forma descontrolada. 

Nesse contexto é necessária, a realização de um trabalho capaz de fazer um 

levantamento e a detecção do desmatamento das áreas de vegetação de caatinga, usadas 

indiscriminadamente para o abastecimento energético das novas atividades 

agroindustriais. 

A questão que norteia esse trabalho consiste: Como as novas atividades 

agroindustriais estão contribuindo para a intensificação do processo de degradação da 

cobertura vegetal do município? 
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A hipótese lançada é que, com a consolidação das novas atividades 

agroindustriais, a partir de 1990, houve uma contribuição para a diminuição da 

cobertura da vegetação do município. 

Por conseguinte, o objetivo geral é avaliar as mudanças na cobertura da 

vegetação do município de Parelhas, associado ao regime pluviométrico e ação 

antrópica, remetidas as alterações de uso e cobertura do solo decorrente das novas 

atividades agroindustriais. Para atingir esse objetivo geral os seguintes objetivos 

específicos foram propostos: 

 

Coletar dados pluviométricos e fotográficos das áreas do município utilizadas 

para a extração de lenha e atividades agropastoris;  

 

Aplicar o índice de Vegetação por diferença normalizada (NDVI), (SAVI) 

(Índice de vegetação Ajustado ao solo) e a temperatura da superfície para quantificar a 

variação espaço-temporal da cobertura da vegetação no município;       

 

Comparar a evolução espacial e temporal do uso e da cobertura do solo no 

município de Parelhas entre os anos de 1990 e 2010; 

 

Cartografar o uso e a cobertura do solo do município. 

 

Em atendimento aos objetivos e conforme padronização estabelecida pelo 

Programa, esta Dissertação se encontra composta por esta Introdução geral, uma 

Caracterização geral da Área de estudo, Metodologia geral empregada para o conjunto 

da obra e por dois capítulos que correspondem a artigos científicos a serem submetidos 

à publicação. O Cap. 1, intitulado Avaliação do uso e da cobertura do solo no 

município de Parelhas/RN, onde são quantificadas e mapeadas as mudanças espaciais 

e temporais das classes de uso e cobertura do solo, nas décadas de 1990 a 2010, 

baseadas em dados pluviométricos e de índices de vegetação. Foi submetido ao 

periódico Boletim goiano de geografia e, portanto, está formatado conforme este 

periódico (Normas no anexo 1); O Cap. 2, intitulado Utilização do SAVI e da 

temperatura da superfície para análise multitemporal da cobertura da vegetação 

do município de Parelhas/RN. Será submetido ao periódico Geografia (Londrina) e, 

portanto, está formatado conforme este periódico (Normas no anexo 2). Ao final será 
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apresentada uma Conclusão geral que sintetiza os aspectos da pesquisa, e mostra as 

medidas que devem ser tomadas no uso dos recursos naturais da área de estudo pelas 

atividades produtivas. 

 

CARACTERIZAÇÃO GERAL DA ÁREA DE ESTUDO 

 

De acordo com Mascarenha et al. (2005) o município de Parelhas está 

localizado na região semiárida do Seridó Potiguar limitando-se com os municípios de 

Carnaúba dos Dantas, Equador, Jardim do Seridó, Santana do Seridó e com o Estado da 

Paraíba, abrangendo uma área de 523 km², com uma população de 20.676 habitantes 

(IBGE, 2009). O município tem uma altitude média que varia entre 200 a 400 metros e 

tem sua área limitada pelas coordenadas geográficas 06°41’16,8” de latitude sul e 

36°39’28,8” de longitude oeste, inseridos na folha Jardim do Seridó (SB.24-Z-B-V), na 

escala 1:100.000, editada pela Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste –

 (SUDENE) e na órbita 215 ponto 65 do sensor TM do Landsat-5.  

 

Área de estudo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

 

 

 

 

 
Figura 3: Localização da Área de estudo 
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Quanto ao clima, segundo a classificação de Köppen, é do tipo “Bswh” 

definido como muito quente, semiárido, e com estação chuvosa no verão, de acordo 

com Prado (2008) apresenta características extrema dentre os parâmetros 

meteorológicos; a mais alta radiação solar, baixa nebulosidade, a mais alta temperatura 

média anual, as mais baixas taxas de umidade relativa, evapotranspiração potencial mais 

elevada e precipitações baixas e irregulares. A temperatura média anual é de 27,5°C, 

uma precipitação média anual de 568,2 mm, umidade relativa média anual de 64%, 

além de uma insolação média anual de 2.400 horas. 

No município de Parelhas os tipos de solos encontrados são os solos Luvissolos 

Crômicos, Planossolos Nártico e Neossolos Litólicos.     

Os Luvissolos Crômicos apresentam ondulações formando vales em “V” 

abertos, com suas vertentes medindo dezenas de metros, relacionando-se com o relevo 

de planalto, apresentando vales e inselbergs. Os Neossolos Litólicos trata-se de um solo 

pouco desenvolvido, raso ou muito raso (cerca de 40 cm de profundidade) e assentado 

diretamente sobre rochas ou materiais da rocha do embasamento cristalino. Isso 

ocasiona o aparecimento constante de pedregosidade e rochosidade na superfície, sendo 

comumente encontrado afloramentos das rochas. O Planossolo Nártico é um exemplo 

de solo típico de relevo plano, apresentando geralmente altos teores de sódio. Isso 

contribui para a salinidade nos reservatórios de água aonde ele ocorre (VIEIRA, 1983). 

O município de Parelhas apresenta uma vegetação com fisionomias variáveis 

dependendo do regime de chuvas e do tipo de solo, variando de florestas altas e secas. A 

vegetação do município é constituída por caatinga hiperxerófila, caracterizada por 

plantas de porte baixo de caráter mais seco e do tipo arbóreo-arbustiva. Caatinga 

subdesértica do Seridó que compreende a vegetação mais seca do Estado, com arbusto e 

árvores baixas, ralas e de xerofitismo mais acentuado do tipo arbustiva (ISAIAS et al. 

1992).  
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                     Figura 4: Cobertura vegetacional do município de Parelhas. Fonte: (autor, 2010)  

 

Parelhas se encontra na depressão sertaneja, mais precisamente no pediplano 

seridoense, apresenta um relevo suave ondulado e montanhoso, fortemente drenado e 

raso com altitude variando de 48 a 805 metros (figura 3). As serras e os picos mais altos 

são encontrados em terrenos antigos no planalto da Borborema formado por rochas do 

período geológico do Pré-Cambriano (MASCARENHA et al. 2005). 

Figura 5: Altimetria do município de Parelhas. Fonte: (autor, 2010)  
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A hidrografia municipal abrange cursos de água, rios e riachos, intermitentes 

sazonais com drenagem exorréicas nos anos mais secos, os rios e os riachos nas áreas 

afetadas se tornam esporádicos ou efêmeros. Tais rios e riachos fluem com a estação 

chuvosa, mas logo após desaparecem gradualmente. O município está inserido na bacia 

do Piranhas-Açu, sendo banhado pela sub-bacia do Rio Seridó. 

O município de Parelhas possui vários corpos d`água represados. Os que têm 

maior expressão em volume, conforme a figura 4 são: Açude Caldeirão que armazena 

10.195.600 m³ e represa o riacho dos Quintos, abastecendo Santana do Seridó e 

servindo para cultivo de vazantes e piscicultura; e o Açude Boqueirão com capacidade 

para 85.012.750 m³ de água, auxilia na perenização do curso do Rio Seridó, abastecendo 

Parelhas e outras comunidades e, também, sendo útil para piscicultura, exploração de 

cultivos agrícolas e lazer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Hidrografia do município de Parelhas. Fonte: (autor, 2010)  
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METODOLOGIA GERAL 

 

Aquisição e processamento dos dados 

 

Os dados meteorológicos foram adquiridos junto a Prefeitura Municipal de 

Parelhas/RN dos anos de 1990 e 2010, cujas análises se fizeram por técnicas da 

estatística gráfica e descritiva (distribuição de freqüência). 

As imagens foram adquiridas gratuitamente no website do INPE- (Instituto 

Nacional de Pesquisas Espaciais) na órbita 216 ponto 65 do sensor TM (Thematic 

Mapper) do satélite Landsat- 5 constando as sete 7 bandas espectrais e com resolução 

espacial de 30 metros.  

A primeira imagem datava de 18-06-1990 (dia Juliano= 169) e a segunda de 

09-06-2010 (dia Juliano= 160), abrangendo final da estação chuvosa. Esse aspecto 

temporal é importante, pois permite a comparação da resposta espectral das feições do 

terreno em condições de umidade semelhante, bem como o monitoramento da atividade 

antrópica no município.  

O pré-processamento consistiu em empilhamentos de bandas, recortes e 

registro das cenas utilizando como referência uma imagem geocover disponível no site 

da NASA https://www.zulu.nasa.gov./mrsid da área de estudo. O registro de imagens 

trata-se de um ajuste geométrico de diferentes imagens ou sensores de maneira que 

compatibilize imagens de uma mesma área, considerando uma imagem como referência 

(GRAÇA et. al., 2004). 

Posteriormente, as imagens das duas datas tiveram seus valores de níveis de 

cinzas transformados em radiância por intermédio de modelos matemáticos, entre as 

bandas espectrais bandas 3 (vermelho), 4 (Infra-vermelho próximo) e 6 do (termal) com 

base na equação 1 proposta por (CHANDERAN e MARKHAM, 2003): 

 

L    
             

   
                           

 

Onde: 

Lλ        é a radiância espectral de cada banda do sensor (W m
-2 

st
-1

 μm
-1

); 

Lm xλ  é a radiância espectral máxima de cada banda do sensor (W m
-2 

st
-1

 μm
-1

); 

Lm nλ  é a radiância espectral mínima de cada banda do sensor (W m
-2 

st
-1

 μm
-1

); 

https://www.zulu.nasa.gov./mrsid
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Qcal    é o número digital (ND) de cada pixel da imagem; 

Com a obtenção dos valores de radiância, estes, foram convertidos em valores 

de reflectância a partir da equação 2 de (BASTIAANSSEN et al. 1998). 

 

 
 
 

    
                

                                   

Onde: 

 ρλ  é a reflectância espectral de cada banda do sensor; 

  Lλ é a radiância espectral da banda do sensor (W m
-2 

st
-1

 μm
-1

); 

 dr  é o inverso do quadrado da distância Terra-Sol; 

Esunλ é a radiância espectral de cada banda no topo da atmosfera (W m
-2 

st
-1

 

μm
-1

); 

  θs  é ângulo zenital solar (°); 

Para o cálculo do inverso do quadrado da distância Terra-sol, de acordo com 

(ALLEN et al. 2002 )  foi adotada a equação 3: 

 

                   
  

   
                                

  

Em que DDA é o dia Juliano, que representa o dia do ano contado a partir de 

01 de janeiro até a data da imagem. 

 

Obtenção dos índices de vegetação 

  

Com a conversão dos valores dos números digitais das imagens (ND) em 

parâmetros físicos de radiância e reflectância foi possível utilizar as reflectâncias das 

bandas 3 (vermelho) e (4 Infra-vermelho próximo) do Landsat-5 TM para o cálculo do 

Normalized Difference Vegetation Index (NDVI). A lógica por trás deste índice baseia-

se no fato que a energia refletida no vermelho e infravermelho próximo é diretamente 

relacionada á atividade fotossintética da vegetação, bem como na suposição de que a 

utilização de duas ou mais bandas espectrais pode substancialmente minimizar os 

principais ruídos que afetam a resposta da vegetação (PONZONI e SHIMABUKURO, 

2009). 
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Como ferramenta para o monitoramento da vegetação, O NDVI por ser simples 

e apresentar alta sensibilidade a densidade da cobertura vegetal, torna possível 

comparações espaciais e temporais da atividade fotossintética terrestre, bem como o 

monitoramento sazonal, inter-anual e variações em longo prazo dos parâmetros 

estruturais, fenológicos e biofísicos da vegetação (PONZONI e SHIMABUKURO, 

2009). 

O NDVI (Normalized Difference Vegetation Index) foi proposto por Rouse, 

em 1974, sendo sensível a presença de vegetação verde, responde às mudanças na 

quantidade de biomassa verde, conteúdo de clorofila e estresse por água (BANNARI et 

al. 1995).   

A equação 4 usada no cômputo do NDVI, proposta por Rouse et al. (1974) foi 

aplicada diretamente sobre cada par de pixels da reflectância das bandas do vermelho e 

infravermelho próximo, produzindo um valor pertencente ao intervalo [–1, 1]. 

 

     
      
     

                                           

Onde: 

NVDI é o índice de vegetação por diferença normalizada; 

   é a refletância da banda do vermelho (RED); 

   é a refletância da banda do infra-vermelho próximo (NIR). 

Quanto mais próximo de 1 maior é a certeza de estar se tratando de um pixel de 

vegetação. Altos valores do índice indicam maior presença de vegetação. Portanto, para 

as imagens foram produzidos o NDVI, mostrando os valores entre –1 denotando a não-

presença de vegetação e +1 indicando a presença de vegetação. A vegetação verde e 

viva possui valores de NDVI entre 0,2 a 0,8, enquanto que neve, corpos de água, 

desertos e solo exposto, valores de -0,2 a 0,05 (MYNENI, 1995). 

   Depois de obtidos e interpretados, os intervalos de NDVI foram classificados 

em números e agrupados em 6 classes, definidas de acordo com a resposta espectral dos 

alvos adquiridas com a aplicação do NDVI e denominadas de solo exposto, nuvens, 

corpos d’água, vegetação rala, vegetação esparsa ou cultura, vegetação arbóreo-

arbustiva e vegetação densa, que expressam as condições de uso e cobertura do solo. 

As características do solo têm uma considerável influência no espectro de 

radiação proveniente de dosséis vegetais esparsos, e consequentemente, no cálculo dos 

índices de vegetação (HUETE, 1988).  
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De acordo com Ponzoni e Shimabukuro (2009) o brilho do solo 

(principalmente em substratos de solos escuros) tem mostrado um aumento no valor de 

índices de vegetação como o NDVI. Por isso, que depois de obtido o NDVI, foi obtido, 

com os valores de reflectância     ) espectral das bandas 3 e 4, o índice de vegetação 

ajustado para o solo, SAVI (Soil Adjusted Vegetation Index). Neste índice de vegetação 

é incorporada uma constante de ajuste de solo, o fator L, no denominador da equação 

NDVI, que segundo Huete (1988) tem a função de minimizar o efeito do solo no 

resultado final do índice. O fator L varia com a característica da reflectância do solo 

(calor e brilho) e vai variar dependendo da densidade da vegetação que se deseja 

analisar. Com os valores de refletância das bandas 3 e 4, e adicionando um fator de 

correção do solo L, foi calculado o valor do SAVI, de acordo com a equação 5, logo 

abaixo: 

      
                

       
                                      

Onde: 

     é o Soil Adjustement Vegetation Index; 

   é a refletância da banda do vermelho (RED); 

       é a refletância da banda do infra-vermelho próximo (NIR); 

L é o fator de correção do solo; 

L= 1,0 (para densidades baixas de vegetação); 

 L = 0,5 (densidades médias); 

 L = 0,25 (densidades altas).  

 

Cálculo da temperatura da superfície 

 

De posse dos mapas de radiância espectral     da banda 6 (banda termal) do 

sensor TM do Landsat-5, procedeu-se a determinação da Temperatura da superfície, Ts 

(K), a partir da equação 6 a seguir, disponível em (CHANDER e MARKHAM, 2003): 
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Onde: 

T é a temperatura da superfície (ºK); 

K1 e K2 são constantes que, para Landsat-5 TM, são iguais a 607,76 (W m
2
 sr

-1
 

m
-1) 

1282,71 K, respectivamente (CHANDER e MARKHAM, 2003); 

      é a radiância da banda 6 (termal) do sensor (W m
2
 sr

-1
 m

-1 
).    

Os procedimentos de composição de bandas espectrais, georreferenciamento 

das imagens, matemática de bandas para aquisição dos produtos finais, aquisição de 

dados estatísticos das imagens e recorte da área de estudo foram feitos no ENVI 4.3. No 

ArcGIS 9.2, os procedimentos realizados foram a criação dos mapas com a inserção de 

legendas, paleta de cores, grade de coordenadas, agrupamento e criação de intervalos de 

classes. 

Para a confirmação das classes de uso e cobertura do solo e o comportamento 

espectral do NDVI, do SAVI e da temperatura da superfície em algumas áreas do 

município foram coletados pontos de amostragem em campo, utilizando um receptor 

GPS e depois o registro fotográfico das áreas amostradas.  
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Avaliação do uso e da cobertura do solo no município de Parelhas/RN 

 

Evaluation of the use and land coverage in the township of Parelhas / RN 

 

Evaluación del uso y cobertura del suelo en el municipio de Parelhas / RN 
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Este artigo foi submetido ao periódico Boletim goiano de geografia e, portanto, está 

formatado de acordo com as recomendações desta revista (anexo 1). 

 

RESUMO 

 

O município de Parelhas está localizado na região semiárida do Seridó no Estado do Rio 

Grande do Norte e tem como predominante o ecossistema Caatinga, sendo composto 

por uma vegetação caducifólia e uma fitofisionomia de faces arbóreas e arbustivas, com 

elevados índices de xerofitismo. A ocupação inicial do espaço parelhense se deu há 

mais de um século, através da exploração dos recursos naturais, principalmente da 

vegetação e do solo, por atividades agropastoris arcaicas, que despontaram como fonte 

de renda e sobrevivência para os seus moradores. A queda dessas atividades provocou o 

surgimento de novas atividades agroindustriais que tem sua fonte energética, baseada na 

queima de lenha. Diante desta problemática, o objetivo desse trabalho foi analisar a 

variação espaço-temporal da cobertura da vegetação do município de Parelhas 

utilizando técnicas de sensoriamento remoto a partir da quantificação do Índice de 

Vegetação Diferença Normalizada/NDVI e dados pluviométricos nos anos de 1990 e 

2010. Os resultados indicaram que, no município, há um declínio nas áreas de solo 

exposto em 11,6%, devido ao comportamento da precipitação, entretanto a porção oeste 

e sudeste do município apresentaram áreas que a cobertura da vegetação não se 

recuperou devido à extração de lenha para abastecer os fornos das indústrias do 

município. 

 

PALAVRAS CHAVE: Sensoriamento remoto, Degradação ambiental, Caatinga. 

 

 

ABSTRACT 

 

The township of Parelhas is located in the Seridó semiarid region in the state of Rio 

Grande do Norte, and its predominant ecosystem is the Caatinga, consisting of a 

deciduous vegetation and phytophisionomy of arboreal and shrubby landscape, with 

high rates of xerophytism. The initial occupation of the “Parelhense” space took place 

more than a century ago and it was made through the exploitation of natural resources, 

especially vegetation and soil exploitation by archaic agropastoral activities, which 

emerged as a source of income and livelihood for its residents. The drop of those 

activities led to the emergence of new agricultural practices which have its energy 

mailto:cosmegeo@hotmail.com
mailto:fmoreyra@ufrnet.br
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source based on wood-burning activities. Before the problematic, the goal was to 

analyze the spatial-temporal variation in vegetation coverage in the township of 

Parelhas using remote sensing techniques based on the quantification of the Normalized 

Difference Vegetation Index / NDVI and rainfall data in the years 1990 and 2010. The 

results showed that, in the township, there is a decline in the areas of exposed soil by 

11.6% due to the behavior of precipitation; however the western and southeastern areas 

of the township showed that the vegetation coverage has not recovered due to the 

extraction of firewood to fuel the furnaces of industry in town. 

 

KEY WORDS: Remote sensing, Environmental degradation, Caatinga.  

 

  

                                           

                                       RESUMEN 

 

El municipio de Parelhas está ubicado en la región semiárida del Seridó, en el estado de 

Rio Grande do Norte y tiene como su principal ecosistema la Caatinga, compuesta por 

una vegetación caducifolia y una fitofisionomía de faces arbóreas y arbustivas, con altas 

tasas de xerofitismo. La ocupación inicial del espacio “parelhense” diose hace más de 

un siglo a través de la explotación de los recursos naturales, especialmente la 

vegetación y el suelo, por actividades agropastoriles arcaicas, que surgieron como una 

fuente de renta y supervivencia para sus residentes. La caída de estas actividades dio 

lugar al surgimiento de nuevas prácticas agrícolas, que tienen su fuente de energía 

basada en la quema de leña. Delante de esta problemática, el objetivo es analizar la 

variación espacio-temporal de la cobertura vegetal en la ciudad de Parelhas utilizando 

se técnicas de teledetección basadas en la cuantificación del Índice de Vegetación de 

Diferencia Normalizada / IVN y datos pluviométricos en los años 1990 y 2010. Los 

resultados indicaron que  en el municipio hay una disminución en las 

áreas de suelo expuesto en 11,6%, debido al comportamiento de la precipitación, sin 

embargo, la  parte oeste y sureste del municipio mostró que la cobertura de vegetación  

no se ha recuperado debido a la extracción de leña para alimentar a los hornos de la 

industria de la ciudad. 

 

PALABRAS CLAVES: La teledetección, La degradación ambiental, Caatinga. 

 
Introdução 

O semiárido brasileiro é marcado pela singularidade do bioma caatinga, pela 

diversidade ecológica decorrente de seus diversos ambientes naturais, pela 

complexidade social originária do processo de colonização e pelo desafio do 

desenvolvimento, devido à persistente situação de pobreza da maioria da população, 

especialmente aquela que vive nos espaços rurais. 
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A economia agrícola nordestina está fortemente sustentada na exploração dos 

recursos naturais, principalmente no que se refere ao extrativismo da cobertura vegetal, 

o superpastejo de áreas nativas e a exploração agrícola sem qualquer tipo de 

preocupação conservacionista. 

A dinâmica econômica estabelecida na região semiárida do Seridó norte-

riograndense desde o processo de colonização até a década de 80, tinha como base o 

tripé pecuária, algodão e mineração que de acordo com Azevedo (2005, p.13) “esse 

modelo de produção assegurava um equilíbrio ambiental regional, pois permitia uma 

conivência ambiental menos impactante”. 

Com a derrocada do trinômio gado, algodão e mineração nas décadas de 1980 e 

1990, Morais (2005, p.252) “ressalta que houve uma crise econômica que provocou a 

decadência e a desestruturação da base produtiva seridoense, culminando com a 

alteração dos padrões demográficos e econômicos na região”. Os quais foram 

responsáveis por levar a região a se embrenhar na busca de alternativas que suprimisse a 

sua fragilidade econômica. 

A reestruturação da base produtiva regional foi possível segundo Morais (2005, 

p.264) “por intermédio do estabelecimento de uma nova organização socioeconômica 

na década de 1990, centradas em atividades agroindustriais como: atividade ceramista, 

as queijeiras, panificadoras, olarias e docerias” baseadas na emergência de novas 

alternativas produtivas e na expansão de outras já existentes, que se encarregaram de 

refazer a dinâmica econômica regional e municipal em função da suas especificidades 

locais. 

Um dos municípios da região seridoense que teve sua economia e as suas 

espacialidades reestruturadas, com o surgimento das novas atividades agroindustriais, 

foi o município de Parelhas. A conjuntura que se estabeleceu na região do Seridó teve 
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reflexos neste município, fazendo com que novos ingredientes fossem requeridos e 

implantados para dar suporte ao processo produtivo das novas atividades agroindustriais 

nesta localidade, o que provocou modificações das relações de produção pretéritas que 

tinha como base o trinômio gado, algodão e pecuária. 

A nova organização econômica do município passou a utilizar os recursos 

naturais de maneira mais intensa, em relação às atividades pretéritas, desenvolvida até a 

década de 1980, submetendo a uma extração cada vez mais expressiva da vegetação da 

caatinga, pelos novos modelos de produção, alterando a paisagem natural, com 

desmatamentos e queimadas e comprometendo a sustentabilidade municipal.  

A prática do extrativismo vegetal na caatinga para alimentação das fornalhas é 

preocupante, principalmente no tocante ao aumento da evolução da degradação 

ambiental ressaltado por Galindo et al., (2008, p.1285 ) “como um processo que reduz a 

capacidade atual ou potencial do solo para produzir bens ou serviços”. O solo é 

considerado degradado se os processos naturais e antropogênicos atuantes diminuem a 

quantidade e a qualidade da biomassa. 

O esgotamento dos recursos naturais esta se dando no município exatamente 

porque o modelo de produção, com seu caráter expansivo e acumulativo, suplantou o 

princípio da escassez que funda a economia, gerando uma escassez absoluta, que se 

traduziu em um processo de degradação dos recursos naturais e serviços ambientais, 

desse modo, o desenvolvimento e a sustentabilidade são aspectos contraditórios do 

processo (LEFF, 2006, p.223). 

 Com intuito de atender as exigências da reprodução do capital, as atividades 

humanas são praticadas no município sem nenhum planejamento prévio, 

desconsiderando as fragilidades e os limites ambientais, desrespeitando a vocação 

natural dos solos e a compatibilização dos processos produtivos com a demanda e a 



41 

 

potencialidade local. Segundo Furtado (2001, p.8) “o capital apropria e expropria, na 

medida em que estes processos produtivos servem para sua expansão”, então é 

importante quantificar e analisar os efeitos das novas atividades agroindustriais nas 

relações sociais, produtivas e ambientais do município  

É possível evidenciar os principais impactos sofridos pela extração da vegetação, 

o nível de risco, além da freqüência e da intensidade, com que ocorrem as mudanças na 

paisagem natural do município. Tal monitoramento aplica-se perfeitamente as técnicas 

de sensoriamento remoto, que utilizam as informações contidas nas respostas espectrais 

dos alvos, provenientes da superfície terrestre para estimar parâmetros biofísicos, como 

índices de vegetação, essenciais na quantificação do uso e cobertura do solo e de áreas 

degradadas ou susceptíveis ao processo de degradação, numa perspectiva temporal e 

espacial. 

Nesse contexto, o objetivo desse trabalho foi analisar a variação espaço-temporal 

da cobertura da vegetação e do uso do solo no município de Parelhas utilizando técnicas 

de sensoriamento remoto a partir da quantificação do Índice de Vegetação Diferença 

Normalizada/NDVI nos anos de 1990 e 2010. 

 

Área de estudo 

 O município de Parelhas está localizado na região semiárida do Seridó do Rio 

Grande do Norte abrangendo uma área de 523 km² e uma população de 20.676 

habitantes esta (IBGE, 2009). O clima é semiárido com estação chuvosa atrasando-se 

para o outono, com regime pluviométrico bastante irregular, tanto espacialmente como 

temporalmente e temperatura média anual de 27,5 °C. A umidade relativa média anual é 

de 64% e a precipitação média anual é de 568,2 mm. 
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        Figura 1 - Mapa da área de estudo 

        Fonte: Elaborado pelo autor (2010) 

 

A vegetação é de caatinga, cuja feição é representada por um estrato rasteiro, 

composto por gramíneas, acima do qual emerge arbustos e árvores de porte baixo 

apresentando cactáceas e bromeliáceas em algumas áreas (RODRIGUES et., 2009, p. 

453). A estação chuvosa inicia-se em janeiro e estende-se até julho, ocasião em que a 

vegetação se encontra ainda abundante, devido à precipitação acumulada dos meses 

anteriores.  

A cobertura vegetal sofre várias modificações a partir de julho, quando se inicia 

a estação seca, que é de déficit hídrico, a característica caducifólia da vegetação de 

caatinga faz com que a cobertura vegetal perca parte da folhagem para reduzir as perdas 

excessivas de água pelos estômatos mudando a arquitetura do dossel (MALDONADO, 

2000, p. 81). Os Solos são Litólicos Eutróficos com fertilidade natural alta, textura 
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arenosa e/ ou média, fase pedregosa e rochosa, relevo suave ondulado, ondulado, forte 

ondulado e montanhoso, fortemente drenados e rasos. 

 

Materiais e métodos 

 

Aquisição e pré-processamento dos dados 

 Os dados meteorológicos foram adquiridos junto a Prefeitura Municipal de 

Parelhas/RN nos anos de 1990 e 2010, cujas análises se fizeram por técnicas da 

estatística gráfica e descritiva (distribuição de freqüência). 

As imagens foram adquiridas gratuitamente no website do INPE- (Instituto 

Nacional de Pesquisas Espaciais) na órbita 216 ponto 65 do sensor TM (Thematic 

Mapper) do satélite Landsat- 5 constando as 7 bandas espectrais e a resolução espacial 

de 30 metros, a primeira imagem data de 18-06-1990 (dia Juliano= 169) e a segunda de 

09-06-2010 (dia Juliano= 160), abrangendo final da estação chuvosa, esse aspecto da 

temporalidade é importante, pois permite a comparação da resposta espectral das feições 

do terreno em condições de umidade semelhante, bem como o monitoramento da 

atividade antrópica no município. 

O pré-processamento consistiu em empilhamentos de bandas, recortes das 

imagens, registro das cenas utilizando como referência uma imagem geocover 

disponível no site da NASA https://www.zulu.nasa.gov./mrsid da área de estudo e uso 

de modelos matemáticos, entre as bandas 3 do visível e 4 do infra-vermelho próximo. 

 

Calibração radiométrica 

Com as imagens georreferenciadas, o primeiro procedimento metodológico foi 

converter os valores de níveis de cinza (NC) das bandas 3 e 4 do sensor TM/Landsat-5 

em valores de radiância espectral usando os coeficientes de calibração para cada banda 

https://www.zulu.nasa.gov./mrsid
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contidos na (Tabela 1). As radiâncias representam a energia solar refletida por cada 

pixel, por unidade de tempo, ângulo sólido e comprimento de onda medida no sensor 

TM do satélite Landsat 5 (PONZONI e SHIMABUKURO, 2010, p.15). O valor de Lλ 

foi obtido conforme a equação 1, proposta por (CHANDERAN e MARKHAM, 2003, p. 

217). 
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Lλ        é a radiância espectral de cada banda do sensor (W m
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Lm nλ  é a radiância espectral mínima de cada banda do sensor apresentada na 
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); 

Qcal    é o número digital (ND) de cada pixel da imagem. 

 

 

Tabela 1 - Bandas espectrais do sensor TM, Landsat 5 e seus respectivos Valores de 

radiância mínima  

( Lmínλ ) e  máxima ( Lmáxλ ) para diferentes datas. 

 
                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

  

 

 

 

 

         

                         Fonte: Chander e Markham (2003) 

 

Bandas  

 

De 1 de Março de 1984 a 4 

de maio de 2003 

 

Após 4 de maio de 2003 

Lmínλ Lmáxλ   Lmínλ Lmáxλ   
 

1 

 

-1.52 

 

152.0 

 

-1.52 

 

193.0 

 

2 

 

-2.84 

 

296.81 

 

-2.84 

 

365.0 

 

3 

 

-1.17 

 

204.30 

 

-1.17 

 

264.0 

 

4 

 

-1.51 

 

206.2 

 

-1.51 

 

221.0 

 

5 

 

-0.37 

 

27.19 

 

-0.37 

 

30.2 

 

6 

 

1.2378 

 

15.303 

 

1.2378 

 

15.303 

 

7 

 

-0.15 

 

14.38 

 

-0.15 

 

16.5 
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Cálculo da reflectância  

 

A partir da obtenção dos valores de radiância, a segunda etapa foi à conversão 

para os valores de reflectância que é definida como sendo uma relação entre o fluxo de 

radiação refletida e o fluxo de radiação incidente e mede a capacidade de um objeto 

refletir a energia radiante (PONZONI e SHIMABUKURO, 2009, p.16) os valores de 

radiância são convertidos em reflectância a partir da equação 2 de (BASTIAANSSEN et 

al. , 1998, p. 217): 

 
 
 

    
                

                                          

                                                                  

 

Onde: 

              ρλ  é a refletância espectral de cada banda do sensor; 

              Lλ é a radiância espectral da banda do sensor (Wm
-2 

st
-1

 μm
-1

); 

           dr  é o inverso do quadrado da distância Terra-Sol;  

     Esunλ é a radiância espectral de cada banda no topo da atmosfera apresentado na 

Tabela - 2 (Wm
-2 

st
-1

 μm
-1

); 

         θs  é ângulo zenital solar (°). 

 Para o cálculo do inverso do quadrado da distância Terra-sol, de acordo com 

(ALLEN, et al. 2002, p, 95)  foi adotada a equação 3: 

                                                                                                    

                                                                                                

                   
  

   
               

      

 

Em que: DDA é o dia Juliano, que representa o dia do ano contando 

consecutivamente a partir do dia 01 de janeiro até a data da imagem. 
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Tabela 2 - Irradiâncias ( Esunλ)  espectrais do topo da atmosfera para  

cada banda do sensor TM do Landsat-5 
  

 

 

 
                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              

                                     Fonte: Chander e Markham (2003) 

 

Obtenção do índice de Vegetação por Diferença Normalizada (NDVI) 

O comportamento da vegetação, contidos na sua variação e na sua intensidade 

é um importante aliado na identificação de classes que mostrem o uso e a cobertura do 

solo. Para identificar os padrões da vegetação é necessária a formulação de índices que 

combinem as medidas das diferentes porções do espectro eletromagnético e forneçam 

informações, sobre o vigor e a cobertura da vegetação no solo (CAMPBELL, 1996, p. 

252). 

A lógica por trás destes índices baseia-se no fato que a energia refletida no 

vermelho e infravermelho próximo é diretamente relacionada á atividade fotossintética 

da vegetação, bem como na suposição de que a utilização de duas ou mais bandas 

espectrais pode substancialmente minimizar os principais ruídos que afetam a resposta 

da vegetação (PONZONI e SHIMABUKURO, 2009). 

Para a obtenção dos índices de vegetação é necessário a conversão dos valores 

dos números digitais das imagens (ND) em parâmetros físicos de radiância e 

reflectância. Tal conversão é importante por permitir a caracterização espectral dos 

 

Bandas 

 

Irradiância ( Esunλ)  

Wm
-2 

st
-1

 μm
-1

 

 
 

1 

 

1957 

 

2 

 

1826 

 

3 

 

1554 

 

4 

 

1036 

 

5 

 

215 

 

7 

 

80.67 
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objetos, bem como a elaboração de cálculos que incluem dados de diferentes bandas 

espectrais ou de diferentes sensores (ALLEN, 2002).     

Para gerar o NDVI foram utilizadas as reflectâncias das bandas 3 (vermelho) e 4 

(infra-vermelho próximo) do sensor TM do satélite Landsat 5, este índice está associado 

a parâmetros biofísicos da cobertura vegetal, como biomassa e índice de área foliar. 

O NDVI (Normalized Difference Vegetation Index) foi proposto por Rouse, 

em 1974, sendo sensível a presença de vegetação verde, responde às mudanças na 

quantidade de biomassa verde, conteúdo de clorofila e estresse por água (BANNARI et 

al., 1995, p. 98).   

A equação é usada no cômputo do NDVI foi aplicada diretamente sobre cada par 

de pixels da reflectância das bandas do vermelho e infravermelho próximo, produzindo 

um valor pertencente ao intervalo [–1, 1]. 

     
 
   
 
 

 
  
 
 

                                       

Onde: 

NVDI é o  Índice de Vegetação por Diferença Normalizada; 

   é a refletância da banda do vermelho (RED); 

   é a refletância da banda do infra-vermelho próximo (NIR). 

Trata-se de um índice muito simples, resultante da diferença entre a reflectância 

do infravermelho próximo    e a reflectância do vermelho     dividida pela soma das 

duas reflectâncias respectivamente (HUETE, 1988, p. 297). 

Depois de obtidos e interpretados, os intervalos de NDVI foram classificados em 

números e agrupados em 6 classes, que demonstraram o uso e cobertura do solo 

denominadas de: 

Solo exposto ou nuvens, áreas que apresentam características espectrais de solos 

desnudos, englobando núcleos urbanos, áreas onde a vegetação foi retirada e onde ela 



48 

 

ocorre esparsada. Os Corpos d’água são representados por açudes, porém a maioria 

desses corpos é pequenos reservatórios, muito comuns na região nordeste, e possuem 

água apenas na época das chuvas. A vegetação rala refere-se à caatinga com um estrato 

de pequeno porte e pouco densa, ocupam áreas onde a cobertura natural do solo foi 

retirada para dar lugar as atividades agropecuárias.   

A Vegetação esparsa ou cultura, caracterizada por uma cobertura pouco densa 

mais aberta associada a várias manchas de solos expostos, sendo consideradas nas cenas 

como áreas de lavoura, quando essa vegetação é encontrada, principalmente, nos terrenos de 

aluvião ao longo dos rios.  

Vegetação arbóreo-arbustiva apresenta um porte baixo com dossel irregular e 

esparso, com presença de algumas árvores de 7 a 8 metros de altura. Essa vegetação 

ocorre, sobretudo, em relevo de plano a ondulado. A vegetação de grande porte 

encontra-se bastante devastada devido à retirada de madeira e a utilização de áreas para 

a agricultura e abastecimento dos fornos das cerâmicas. 

Vegetação densa, refere-se às matas próximas aos cursos d´água e que se 

mostram mais conservadas em áreas de serra, onde pode-se observar um densidade mais 

alta de vegetação. 

Para confirmar as respostas espectrais do parâmetro físico NDVI da cena de 

2010 foram realizados levantamentos de campo, com fotografias e pontos de controle da 

área de estudo. 

Resultados e discussões 

Com base nos dados de NDVI das duas imagens, dados de precipitação e 

levantamento de campo do primeiro semestre do ano de 2010 foi possível analisar as 

mudanças que ocorreram no uso e na cobertura do solo em decorrência, tanto das 

alterações naturais, como também das atividades antrópicas. 
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Precipitação Acumulada (mm) - 2010
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O período de aquisição das duas imagens coincide com o final da estação 

chuvosa, quando existe grande extrato herbáceo e a presença marcante do dossel foliar 

da vegetação, pois o solo se apresenta úmido, é o que mostra precipitação acumulada, 

Figuras 2a e 2b.                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

  Figura 2 - Comportamento da Precipitação Acumulada (mm) para a estação chuvosa dos anos 1990 (a) 

2010 (b) no município de Parelhas/RN. Fonte: Elaborado pelo autor (2010) 

 

Por ser o NDVI um parâmetro biofísico em que sua variação ocorre de acordo 

com o tipo de alvo sobre o qual incide a radiação eletromagnética. A variação desse 

parâmetro, numa perspectiva espacial e temporal é um importante indicador de redução 

de fitomassa da caatinga. 

 A Figura 3 apresenta valores de NDVI do mês de junho de 1990, nela os corpos 

de água, as sombras e as nuvens exibem NDVI menor do que zero. Os valores de NDVI 

maiores que 0,444 representam a vegetação mais vigorosa, que ocorre ao longo dos 

cursos de água, nas margens das barragens e açudes, aproveitando da maior oferta de 

água ao longo do ano, e nas áreas mais elevadas do município. A baixa cobertura 

vegetal apresentou valores de NDVI entre 0,255 e 0,333 esse intervalo de classe é 

característico de áreas com vegetação rala ou sem vegetação segundo Gurgel et al., 

(2003 p. 89) valores de NDVI menores que 0,333 é apenas encontrado para os meses 

com ausência completa de chuva. As áreas de solo exposto se localizam ao oeste do 

município e apresentaram intervalos de classe entre -0,099 e 0,187. Nessas áreas são 
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desenvolvidas atividades extrativistas e agropecuaristas e a oferta de água no solo é 

menor. 

    Figura 3 - Índice de Vegetação pór Diferença Normalizada (NDVI) em junho de 1990   

    Fonte: Elaborado pelo autor (2010) 

 

A Figura 4 representa o mapa de NDVI do mês de junho de 2010 os valores 

negativos que variaram de -1 a -0,066 estão relacionados a corpo de água e a nuvens, 

que tiveram um aumento na área de estudo, devido a ocorrência de chuvas com maior 

intensidade na estação chuvosa de 2010. Para esta data os valores de NDVI foram mais 

altos, principalmente para vegetação densa, que se estendeu pela porção norte do 

município e nas áreas de maior elevação variando de 0,5 a 0,774, devido a maior oferta 

de água neste período. A cobertura vegetal mais baixa e rala teve valores de NDVI entre 

as classes 0,401 e 0,312. O comportamento temporal e a intensidade da precipitação 

foram determinantes para as mudanças no NDVI avaliado, uma vez que em 1990 
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choveu 200 mm até o mês de maio, enquanto que em 2010 choveu 530,1 mm até julho. 

Esse comportamento sugere um declínio nas áreas de solo exposto em 2010, que estão 

nos intervalos de classe entre, -0,066 e 0,212, sendo ocupado por vegetação de caatinga 

rala. 

 Figura 4 - Índice de Vegetação Diferença Normalizada (NDVI) em junho de 2010 

 Fonte: Elaborado pelo autor (2010) 

 

A classificação das imagens com o auxílio do NDVI possibilitou a obtenção de 

seis classes de uso e cobertura do solo, denominadas de solo exposto ou nuvens, corpos 

d’água, vegetação rala, vegetação esparsa ou cultura, vegetação arbóreo-arbustiva e 

vegetação densa. Quanto ao uso e a cobertura do solo em junho de 1990 foi possível 

quantificar as classes conforme Figura 5: os corpos d’água apresentaram uma área de 

798,4 ha, a classe solo exposto ou nuvens tiveram uma área de 11187,1 ha, a classe 

vegetação rala teve uma área de 17808,8, a classe vegetação esparsa ou cultura teve uma 
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área de 13493,2 ha, a classe arbóreo-arbustiva apresentou uma área de 6978,2 ha e a 

classe vegetação densa apresentou uma área de 3037,2 ha. 

      

      Figura 5 - Mapa com as classes de uso e cobertura do solo em junho de 1990 

      Fonte: Elaborado pelo autor (2010) 

 

 

A Figura 6 apresenta a cobertura do solo em junho de 2010, onde foi possível 

quantificar as seguintes classes: os corpos d’água apresentaram uma área de 1281,9 ha, 

a classe solo exposto ou nuvens tiveram uma área de 5020,0 ha, a classe vegetação rala 

teve uma área de 12438,9 ha, a classe esparsa ou cultura apresentou uma área de 

14820,7 ha, a classe de vegetação arbóreo-arbustiva apresentou uma área de 12408,0 e a 

classe vegetação densa apresentou uma área de 7333,5 ha. 
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Figura 6 - Mapa com as classes de uso e cobertura do solo em 201 

Fonte: Elaborado pelo autor (2010) 

 

Confrontando as áreas das classes mapeadas em junho de 1990 com as áreas das 

classes mapeadas na cena de junho de 2010, foi possível quantificar as alterações na 

cobertura do solo; a classe corpos d’água aumentou em 0,9%, a classe solo exposto 

apresentou uma redução de 11,6%, a classe vegetação esparsa teve uma elevação de 

2,5%, a classe vegetação arbóreo-arbustivo aumentou 10,21% e a classe vegetação 

densa aumentou 8,1%. 

As alterações nos valores das classes entre os anos avaliados são facilmente 

verificadas pelos maiores valores de NDVI, presentes em grande parte da imagem de 

2010, onde houve um aumento da vegetação, de acordo com Gurgel et. al., (2003 p. 87) 

“há uma alta correlação entre a variável precipitação pluviométrica com o NDVI”, neste 

período a precipitação foi de 530,1 mm, enquanto que no primeiro semestre de 1990 a 
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precipitação foi de 200 mm, proporcionando um aumento da vegetação 

fotossinteticamente ativa em 37,1% da área do município na estação chuvosa de 2010. 

Apesar do aumento da vegetação na estação chuvosa de 2010 em relação a 1990, 

confirmado pela formação de biomassa imediata, em resposta a chuva, a porção oeste e 

sudeste do município apresentaram áreas que a cobertura da vegetação não se 

recuperou. É nessas áreas que estão concentrados as atividades agropastoris e de 

extração de lenha do município, conforme verificado em trabalho de campo. 

As condições edáficas e climáticas da vegetação da caatinga fazem com que esse 

ecossistema desenvolva mecanismos de defesas, como o comportamento mimético, para 

ter capacidade de suportar as severidades naturais do semiárido e, até mesmo, da ação 

antrópica. Por outro lado, o retorno das condições originais, possivelmente não será 

atingido nas áreas que não recuperaram a biomassa em 2010, de acordo com 

Nascimento (2009, pag.81) “isto é constatado em razão do desaparecimento das 

espécies de matas, predação seletiva do homem e rarefação da fauna, que não regula 

mais a dispersão e reprodução das espécies vegetais”, devido a isso, a cobertura vegetal 

sofre modificações rápidas no município, além da sua capacidade de resiliência, 

proporcionando o aumento de áreas degradadas. 

 

Considerações Finais 

A cobertura da superfície no município de Parelhas/RN, no intervalo de 20 anos, 

mostrou redução no solo exposto em 11,6% para o município como um todo, devido à 

diferença no comportamento intensidade-temporalidade das duas estações chuvosas 

analisadas, entretanto nos quadrantes sudeste e oeste não houve recuperação da 

biomassa no período de 2010 devido às atividades antrópicas (extração de lenha) nessas 

áreas. 
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Essas áreas vêm sofrendo um processo de desmatamento indiscriminado visando 

principalmente à extração da lenha para a alimentação dos fornos das inúmeras 

cerâmicas e olarias do município. A lenha é a base energética principal das atividades 

econômicas do município, as desigualdades entre a demanda e a disponibilidade vegetal 

são responsáveis por essa expansão de áreas degradadas. 

No município de Parelhas/RN, assim como em todo ecossistema caatinga, 

percebe-se que há uma concentração de recursos florestais destinados ao abastecimento 

energético das principais atividades econômicas, evidenciando, com isso, a necessidade 

da implantação de políticas de estado eficazes para diversificação de suas matrizes 

energéticas. 
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CAPÍTULO 2 

 
 

UTILIZAÇÃO DO SAVI E DA TEMPERATURA DA SUPERFÍCIE PARA ANÁLISE 
MULTITEMPORAL DA COBERTURA DA VEGETAÇÃO DO MUNICÍPIO DE 

PARELHAS/RN. 
 

Sebastião Cosme Júnior1 

Fernando Moreira da Silva2 

 

Este artigo será submetido ao periódico Geografia (Londrina), portanto, está formatado 

de acordo com as recomendações desta revista (anexo 2). 
 

Resumo 
 

A Microrregião do Seridó Ocidental Potiguar possui uma dinâmica geoambiental 
complexa. O processo de degradação é muito peculiar neste espaço, onde se 
estabeleceu de maneira intensa no bioma caatinga, por meio de economias agro 
pecuarista, extrativista vegetal e mineral, principalmente após a década de 1990 
quando essas atividades passaram a ter caráter industrial . O objetivo desse trabalho 
foi verificar as mudanças nos valores do Índice de Vegetação Ajustado para o Solo 
(SAVI) e da temperatura da superfície do município de Parelhas utilizando imagens do 
satélite Landsat-5 TM entre os anos de 1990 e 2010, visando diagnosticar a 
distribuição espacial da cobertura vegetal e das áreas de solos expostos. Os 
resultados mostraram que os valores de SAVI acima de 0,2 em 1990 e 2010 
representam as áreas com maior densidade de vegetação que ocorrem 
exclusivamente ao longo das drenagens principais do município e nas áreas de 
maiores elevações. As áreas que estão entre os intervalos de Valores de SAVI de 0,5 
até 0,15 são áreas com pouca cobertura vegetal. Já os valores mais altos de 
temperatura distribuem-se na área oeste e sudeste do município, geralmente em 
locais onde o solo está exposto ou possui vegetação pouco densa. As áreas de solo 
exposto diminuíram sua extensão em 2010 quando relacionada a 1990, apesar das 
duas imagens terem sido coletadas no final do período chuvoso, quando a vegetação 
da caatinga se apresentava com uma atividade fotossintética elevada, porém não 
houve regeneração da vegetação em alguns locais nas áreas oeste e Sudeste do 
município em 2010. 
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superfície. 
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SAVI AND USE OF SURFACE 
TEMPERATURE ANALYSIS OF VEGETATION 

COVER MULTITEMPORAL THE CITY OF PARELHAS / RN. 

 

ABSTRACT 

The micro-region of Seridó Ocidental Potiguar has a complex GeoEnvironmental 

dynamic. The degradation process is very peculiar in this space, where it established 

itself in an intense way in the Caatinga biome through agro pastoralist economies, 

vegetable and mineral extraction, particularly after the 1990s when these activities 

gained an industrial character. The aim of this study was to assess the changes in the 

values of Soil-Adjusted Vegetation Index (SAVI) and the surface temperature of the 

township of Parelhas using satellite images from Landsat-5 TM between the years 1990 

and 2010 in order to diagnose the spatial distribution of vegetation coverage and areas 

of exposed soils. The results showed that the SAVI values above 0.2 in 1990 and 2010 

represent the areas with the highest density of vegetation that occur exclusively along 

the major drainages in the city and areas of higher elevations. The areas that are among 

the intervals of values from 0.5 to 0.15 SAVI are areas with poor vegetation coverage. 

The highest values of temperature otherwise are distributed in the western and 

southeastern parts of the city, usually in places where the soil is exposed or has sparse 

vegetation. The areas of bare soil decreased its extension in 2010 when related to 1990, 

despite the two images have been collected at the end of the rainy season when the 

vegetation of Caatinga is presented with a high photosynthetic activity, but there were 

no regeneration of vegetation in some places in western and southeastern areas of the 

city in 2010. 
 

Keywords: Semiarid; Caatinga; Remote sensing; SAVI; Surface temperature.  
 

INTRODUÇÃO 

A região do Seridó potiguar possui uma dinâmica geoambiental complexa. 

O processo de degradação ambiental é muito peculiar neste espaço, onde se 

estabeleceu de maneira intensa no bioma caatinga, por meio de economias agro 

pecuarista, extrativista vegetal e mineral há mais de três séculos. 

O município de Parelhas, localizado na região semiárida do Seridó do Rio 

Grande do Norte, apresenta uma vegetação formada predominantemente por xerófilas 

que se defende com mecanismos próprios para amenizar os efeitos das altas 

temperaturas e da falta de precipitação nos longos períodos secos, que podem durar 

até seis meses. As precipitações apresentam uma variabilidade espaço-temporal 

muito elevada. Elas são de curta duração e alta intensidade, o que prejudica mais 

ainda o ecossistema local, provocando muitas vezes erosão dos solos (CAMACHO, 

2001). 
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O processo histórico de ocupação e configuração espacial do município foi 

marcado por um modelo de exploração dos seus recursos naturais, ligado às 

atividades agropastoris e extrativistas que influenciaram o estabelecimento de 

atividades econômicas e das relações sociais, pois despontaram como fonte de renda 

e sobrevivência para os seus moradores (AZEVEDO, 2005)  

A desestruturação da base produtiva local ocorreu em função da 

decadência da pecuária, cotonicultura e da mineração que provocou o 

estabelecimento de uma nova organização socioeconômica na região do Seridó e 

consequentemente no município de Parelhas (MELO e PONTES, 2005).  

O enredo de crises que afetou a vida citadina e rural do município levou 

grande parte da mão-de-obra desempregada, a buscar alternativas econômicas que 

garantissem o sustento das famílias, que antes sobreviviam das atividades baseadas 

no trinômio gado, algodão e mineração resultando na deflagração do êxodo rural, na 

hegemonia do setor terciário sobre o primário e no desenvolvimento do urbano, que 

contribuiu para formação de uma nova conjuntura socioeconômica municipal 

(MORAIS, 2005). 

 A busca de estratégias que minimizassem os efeitos da crise, surgida em 

decorrência do desaparecimento do algodão e da extração mineral que deixaram de 

fazer parte da pauta de exportações municipal, culminou com o surgimento de novas 

atividades, implantadas na década de 1990, dentre elas temos: A atividade ceramista, 

as queijeiras, panificadoras, olarias e docerias (MELO e PONTES). 

Estas novas atividades destacam-se pelo elevado consumo dos recursos 

florestais, que ao longo dos anos vem provocando degradação nas grandes extensões 

de terras dos tabuleiros, desnudado pela intensa retirada da cobertura vegetal da 

caatinga para produção de lenha, insumo energético utilizado para o abastecimento 

dos fornos e das inúmeras indústrias de cerâmica vermelha do município (ADESE, 

2008). 

 De acordo com pesquisa realizada por a Adese (2008) no referido setor, 

as indústrias do Seridó consomem mensalmente 22.749 metros estéreos de lenha, 

provenientes de plantas da Caatinga e espécies exóticas, mas segundo Morais (2005) 

neste contexto devem ser reconhecido às limitações e a capacidade de sustentação 

do território e da sua recuperação frente às atividades antrópicas. As espécies da 

caatinga são utilizadas constantemente como fonte de energia e/ou combustível, para 

o consumo de lenha, cercas ou venda geralmente sem seguir um manejo específico 

(TELES, 2005). 
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Variações na dinâmica da vegetação têm sido de grande importância em 

regiões semiáridas, por ser a caatinga um bioma de elevada vulnerabilidade, qualquer 

alteração, seja de caráter antrópico, seja natural, pode culminar em significativos 

impactos no ecossistema. 

Em decorrência do desconhecimento sobre o ecossistema caatinga, esta 

vem sendo sistematicamente devastada, há muitos séculos, pela ação antrópica 

utilizada para a pecuária extensiva, agricultura nas partes mais úmidas, retirada de 

lenha e madeira e outros fins econômicos. Este tipo de exploração em ambiente pouco 

conhecido pode levá-lo a um processo irreversível de degradação que gera problemas 

sociais, econômicos e ambientais (MEDEIROS, 2004).  

A exploração das terras pelo homem de forma exaustiva e inadequada 

compromete suas características e condições atuais e intensificam a preocupação 

com relação á existência e a disponibilidade de seus recursos no futuro.  

Em muitos casos, os fracassos econômicos e o agravamento das 

condições naturais, tais como os processos de desertificação no semiárido, são 

conseqüências também de um processo de modernização, implantado sem o 

necessário conhecimento da região (SILVA, 2008) 

Como os processos de ocupação e transformação dos usos da terra são 

extremamente dinâmicos as imagens multitemporais de satélites em conjunto com 

bases de dados e mapas têm sido usadas para a quantificação, avaliação de risco e o 

monitoramento da degradação a partir de parâmetros físicos e biofísicos, temperatura 

e SAVI, obtidas em imagens orbitais (SILVA et al. 2005). 

Neste contexto, o objetivo desse trabalho foi verificar as mudanças nos 

valores do Índice de Vegetação Ajustado para o Solo (SAVI) e da temperatura da 

superfície do município de Parelhas utilizando imagens do satélite Landsat-5 TM entre 

os anos de 1990 e 2010, visando diagnosticar a distribuição espacial da cobertura 

vegetal e das áreas de solos expostos. 

Área de estudo 

A área de estudo compreende o município de Parelhas que está na 

mesorregião Central Potiguar e na microrregião Seridó Oriental, limitando-se com os 

municípios de Carnaúba dos Dantas, Equador, Jardim do Seridó e Santana do Seridó 

e com o Estado da Paraíba, abrangendo uma área de 523 km². 
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O município de Parelhas encontra-se inserido, geologicamente, na 

Província Borborema, sendo constituído pelos litotipos do Complexo Serra dos 

Quintos, da Formação Equador e Suíte Calcialcalina de Médio a Alto Potássio 

Itaporanga. 

Os solos são predominantemente jovens destacando-se os solos litólicos 

eutróficos, seguidos de solos aluviais, regossolos e os brunos não cálcicos. O clima 

característico do município é o semiárido rigoroso, com temperatura média anual de 

32,0 ºC. As precipitações apresentam elevada variabilidade, não apenas a nível anual, 

mas também dentro dos próprios meses considerados chuvosos (Janeiro a maio).  

A vegetação que recobre o município é a caatinga, cuja feição mais típica 

é representada conforme Isaias et al. (1992), por um estrato rasteiro composto 

principalmente por gramíneas, acima do qual emergem arbustos e árvores de porte 

baixo, caducifólias de caráter xerófilo, com grande quantidades de indivíduos 

espinhosos, de esgalhamento baixo, entremeados de diversas cactáceas. 

 

 
Área de estudo município de Parelhas/RN 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2010) 
FIGURA 1. Localização da área de estudo  



62 

 

 

MATERIAIS E MÉTODOS  

As imagens foram adquiridas gratuitamente no website do INPE- (Instituto 

Nacional de Pesquisas Espaciais) na órbita 216 ponto 65 do sensor TM (Thematic 

Mapper) do satélite Landsat- 5 constando as 7 bandas espectrais e a resolução 

espacial de 30 metros, a primeira imagem datava de 18-06-1990 (dia Juliano= 169) e a 

segunda de 09-06-2010 (dia Juliano= 160). 

O pré-processamento consistiu em empilhamentos de bandas, recortes, 

registro das cenas utilizando uma imagem geocover disponível no site da NASA 

https://www.zulu.nasa.gov./mrsid como referência e o uso de modelos matemáticos, 

entre as bandas espectrais 3, 4 e 6 possibilitando a determinação do SAVI e da 

temperatura da superfície. 

Calibração radiométrica    

Com as imagens georreferenciadas, o primeiro procedimento metodológico 

foi converter os valores de níveis de cinza (NC) das bandas 3 e 4 do sensor 

TM/Landsat-5 em valores de radiância espectral, que representam a energia solar 

refletida por cada pixel, por unidade de tempo, ângulo sólido e comprimento de onda 

(PONZONI e SHIMABUKURO, 2009, p.15), conforme a equação 1, proposta por 

(CHANDER e  MARKHAM, 2003). 

 

     
             

   
                                         

                                                                       

           

Onde: 

Lλ        é a radiância espectral de cada banda do sensor (W m-2 st-1 μm-1); 

Lm xλ  é a radiância espectral máxima de cada banda do sensor (W m-2 st-1 

μm-1); 

Lm nλ  é a radiância espectral mínima de cada banda do sensor (W m-2 st-1 

μm-1); 

https://www.zulu.nasa.gov./mrsid
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Qcal    é o número digital (ND) de cada pixel da imagem. 

Obtenção da reflectância 

 A partir da obtenção dos valores de radiância das bandas espectrais 3 e 4, 

a segunda etapa foi à conversão para os valores de reflectância, que é definida como 

sendo uma relação entre o fluxo de radiação refletida e o fluxo de radiação incidente e 

mede a capacidade de um objeto refletir a energia radiante (PONZONI e 

SHIMABUKURO, 2009, p.16) os valores de radiância são convertidos em reflectância 

a partir da equação 2 de (BASTIAANSSEN,  1998) 

                                                                      

                                  

 
 
 

    
                

                                  

                                                                                                                                                    

                                                                                                              

Onde: 

 ρλ  é a refletância espectral de cada banda do sensor 

Lλ é a radiância espectral da banda do sensor (W m-2 st-1 μm-1); 

dr  é o inverso do quadrado da distância Terra-Sol  

Esunλ é a radiância espectral de cada banda no topo da atmosfera (W m-2 

st-1 μm-1); 

θs  é ângulo zenital solar (°). 

Para o cálculo do inverso do quadrado da distância Terra-sol, de acordo 

com (ALLEN, 2002)  foi adotada a equação 3: 

               
  

   
                                          

Em que DDA é o dia Juliano, que representa o dia do ano contado do a 

partir de 01 de janeiro até a data da imagem. 
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Cálculo do Índice de Vegetação ajustado para o solo (Soil Adjusted Vegetation 

Index – SAVI) 

Com os valores de reflectância espectral de cada banda     ) foi possível 

obter o Índice de Vegetação Ajustado ao Solo. As características do solo têm uma 

considerável influência no espectro de radiação proveniente de dosséis vegetais 

esparsos, e consequentemente, no cálculo dos índices de vegetação (HUETE, 1988).  

De acordo com Ponzoni e Shimabukuro (2009) o brilho do solo 

(principalmente em substratos de solos escuros) tem mostrado um aumento no valor 

de índices de vegetação como o NDVI. 

Por isso, no SAVI incorpora-se uma constante de ajuste de solo, o fator L 

no denominador da equação NDVI que segundo Huete (1988) tem a função de 

minimizar o efeito do solo no resultado final do índice. O fator L varia com a 

característica da reflectância do solo (calor e brilho) e vai variar dependendo da 

densidade da vegetação que se deseja analisar.  

Para vegetação muito baixa, é sugerido utilizar o fator L= 1.0, para 

vegetação intermediaria L = 0,5, para altas densidades L = 0,25. A utilização do L = 0 

os valores do SAVI serão idênticos ao NDVI, a equação 4 do SAVI é escrita da 

seguinte maneira: 

 

      
                

       
                                               

 

Onde: 

     é o Soil Adjustement Vegetation Index; 

      é a refletância da banda do vermelho (RED); 

      é a refletância da banda do infra-vermelho próximo (NIR). 

Cálculo da temperatura da superfície 

Como parâmetro, a temperatura da superfície é muito importante, uma vez 

que a sua mudança acarreta em várias outras, como por exemplo: no modelo de 

circulação atmosférica, na evapotranspiração real, na radiação de ondas longas, nos 

fluxos de calor latente e sensível, na temperatura do ar, na condição de sobrevivência 

dos microorganismos no solo, nas reações químicas de superfície, dentre outros. 
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De posse dos mapas de radiância espectral     da banda 6 (banda termal) 

do sensor TM do Landsat-5, procedeu-se a determinação da Temperatura da 

superfície, Ts (K), a partir da equação 5 a seguir, disponível em (CHANDER e 

MARKHAM, 2003): 

  

  
  

   
  
   

   
                                        

Onde: 

T é a temperatura da superfície (ºK) 

K1 e K2 são constantes que, para Landsat-5 TM, são iguais a 607,76 (W m2 

sr-1 m-1) 1282,71 K, respectivamente (CHANDER e MARKHAM, 2003): 

     é a radiância da banda 6 (termal) do sensor (W m2 sr-1 m-1)   

Com base nos levantamentos de campo com fotografias e pontos de 

controle da área de estudo foram confirmadas as respostas espectrais do SAVI e da 

temperatura da superfície que ocorreram na cena de 2010.   

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Analisando a figura 2 foi possível observar, de acordo com as classes de 

valores de SAVI (Índice de Vegetação Ajustado ao Solo), que valores negativo, estão 

associados aos corpos d´água e as nuvens, que no ano de 1990 praticamente não 

aparecem.     

Os valores positivos do índice SAVI estão associados ao solo e a 

vegetação, onde os valores de SAVI compreendidos entre, 0,05 e 0,15 representam as 

áreas mais aplainadas e baixas do município e apresentaram áreas com menor 

densidade de cobertura vegetal, devido às atividades antrópicas desenvolvidas neste 

espaço e a intensidade da precipitação ter sido abaixo da média neste ano. É 

necessário esclarecer que a perda de cobertura vegetal também está atrelada as 

variações físicas naturais do bioma caatinga. 

Como esperado, os valores de SAVI apresentam menores que os valores 

de NDVI devido ao efeito corretivo (L) inserido no cálculo do SAVI. 
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   Fonte: Elaborado pelo autor (2010) 
   FIGURA 2. Índice de vegetação ajustado ao solo para o ano de 1990  

 

Na figura 3 nota-se que houve um aumento na extensão das áreas 

compreendidas entre o intervalo de classe de 0 até 0,05, que representam as nuvens 

e os corpos d´água (cor vermelha) em relação a figura 1 (1990). As áreas que estão 

entre os intervalos 0,5 até 0,15 são áreas com pouca cobertura vegetal. É percebido 

que essas áreas diminuíram sua extensão em relação a 1990, apesar das duas 

imagens terem sido coletadas no final do período chuvoso, quando a vegetação da 

caatinga se apresentava com uma atividade fotossintética elevada. A precipitação no 

primeiro semestre de 1990 foi de 200 mm, enquanto que no primeiro semestre de 

2010 choveu 530,1 mm interferindo no comportamento espectral da vegetação. 

De acordo com Giongo et. al., (2008) essa diminuição da cobertura vegetal 

pode estar relacionada às variações climáticas entre os meses e os anos estudados, 

porém isso não significa a ausência da interferência antrópica na cobertura da 

vegetação da caatinga Oliveira e Galvínicio (2008) obtiveram valores de SAVI onde as 

áreas com atividades antrópica apresentaram valores de SAVI que variaram entre 

0.101 e 0.130, o que pode ser verificado através do mapa de uso e ocupação do solo 

da sua área de estudo. 

Esses dados deixam bem claro que nas áreas Nordeste e Sudoeste do 

município de Parelhas, apesar da intensidade das chuvas no primeiro semestre de 
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2010, a cobertura vegetal não se recuperou. Portanto, o desenvolvimento tecnológico 

a partir da década de 1990, apoiado na implantação de novas atividades 

agroindustriais no município é responsável por uma elevada dependência dos 

recursos florísticos, pois segundo a Adese (2008) a lenha constitui o elemento 

fundamental à produção, já que é a matriz energética principal das indústrias do 

município, acarretando muitas vezes danos irreversíveis ao meio ambiente. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2010) 
FIGURA 3.  Índice de vegetação Ajustado ao Solo para o ano de 2010 

 

Os valores de SAVI acima de 0,2 na figura 2 e 3 representam as áreas 

com maior densidade de vegetação que ocorrem exclusivamente ao longo das 

drenagens principais do município e nas áreas de maiores elevações. Realizando a 

análise comparativa entre o mapa de SAVI da figura 1 e 2 e o mapa de elevação da 

figura 4  é possível visualizar que a altitude exerce influência na distribuição da 

cobertura Vegetal do município. Oliveira e Galvínicio (2008) conseguiram índices de 

SAVI com valores superiores a 0.211 em áreas com altitudes acima de 600m é o que 

foi constatado também no município, a vegetação mais densa está concentrada 

nessas áreas devido ao difícil acesso. 
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Fonte: Elaborado pelo autor (2010) 
FIGURA 4. Mapa de altimetria do município de Parelhas  

 

A Figura 5 representa o mapa da temperatura de superfície para o ano de 

1990, a temperatura mínima encontrada para a área é de aproximadamente 289 °K 

(16 °C) e a máxima de 300 °K (27 °C). 

Os menores valores de temperatura são para as barragens e açudes que 

contém água e mantém a temperatura de superfície mais baixa em relação aos solos 

em seu entorno. Os outros locais que também possuem temperaturas amenas são as 

regiões mais altas do município, localizadas na região norte e na serra das queimadas, 

onde de acordo com Rodrigues et al. (2009) as temperaturas nestas áreas são 

atenuadas pela presença de umidade no ar e no solo, devido a cobertura vegetal 

densa agir como agente redutor da temperatura da superfície.    

As temperaturas mais elevadas (em vermelho) ocorrem por toda a área, 

em destaque, a áreas oeste e sudeste do município. Silva et al. (2005) conseguiram 

estimar a temperatura da superfície em áreas com diferentes tipos de uso e ocupação 

do solo e as áreas que apresentaram as maiores temperaturas foram áreas de solo 

exposto, onde a temperatura variou entre 37,5 e 39,9°C isso é constatado no 

município de parelhas esta áreas de temperatura de máxima de 300 °K (27 °C) são 

áreas de solo expostos devido as ações antrópicas.   
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  Fonte: Elaborado pelo autor (2010) 
  FIGURA 5. Mapa da temperatura da superfície no município de Parelhas no ano de 1990 

 

A Figura 6 representa o mapa da temperatura de superfície para o ano de 

2010, onde a temperatura mínima foi de aproximadamente 281 °K (8°C), um pouco 

abaixo da mínima encontrada para a data anterior, enquanto que a temperatura 

máxima ficou próxima de 304 °K (31°C), este valor é um pouco acima da máxima 

encontrada para o ano de 1990. Como no mapa do ano de 1990, os valores mínimos 

estão associados aos corpos d’água assim como nas regiões de maior altitude e a 

vegetação densa. 

 Já os valores mais altos de temperatura distribuem-se na área oeste e 

sudeste do município, geralmente em locais onde o solo está exposto ou possui 

vegetação pouco densa, onde apesar da umidade mais alta neste período não houve 

regeneração da vegetação em algumas áreas no município.   
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 Fonte: Elaborado pelo autor (2010) 
 FIGURA 6. Mapa da temperatura da superfície no município de Parelhas no ano de 2010 

CONCLUSÃO 

Existem áreas, principalmente, na porção oeste do município que a 

vegetação não se regenerou nos períodos estudados.  Em decorrência desta realidade 

percebe-se a urgência da instalação no município de processos de renovação das 

fontes energéticas, usadas no processo produtivo, e o melhoramento e 

aproveitamento eficiente das já existentes, para uma redução no consumo de lenha.   
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CONCLUSÕES GERAIS  

 

As novas atividades agroindustriais (ceramistas e panificadoras) exercem uma 

grande importância no município de Parelhas. Essas atividades foram responsáveis pelo 

crescimento de vários segmentos produtivo, a partir da década de 1990, que passaram a 

ser elemento fundamental no dinamismo da economia parelhense. 

Os segmentos produtivos tornaram-se atividades minimizadoras das 

adversidades dos períodos secos e, consequentemente, os maiores empregadores de 

mão-de-obra, principalmente para aqueles trabalhadores da zona rural e de baixa renda, 

vindos das atividades agrárias decadentes para buscar trabalho na zona urbana. 

Não obstante, as novas atividades trouxeram benefícios diretos e indiretos à 

população, porém elas são causadoras de danos ao meio ambiente. A operacionalização 

dessas atividades exige o desmatamento da vegetação de caatinga, utilizada como única 

fonte de energia para o abastecimento de seus fornos. 

Com base na utilização das técnicas de sensoriamento remoto a partir da 

quantificação do Índice de Vegetação Diferença Normalizada/NDVI, do Índice de 

Vegetação Ajustado ao Solo/SAVI, da temperatura da superfície e de dados 

pluviométricos nos anos de 1990 e 2010 foi constatado que as áreas de solo exposto 

diminuíram sua extensão em 2010 em 11,6% quando relacionada a 1990. Isto foi 

ocasionado por uma intensidade pluviométrica maior no primeiro semestre de 2010, 

porém não houve regeneração da vegetação da caatinga nas áreas oeste e Sudeste do 

município nesta data, devido à extração da cobertura vegetal lenhosa para abastecer os 

fornos das indústrias do município. 

Em decorrência desta realidade percebe-se a urgência em instalar região 

processos de melhoramento tecnológico para uma melhor eficiência energética e a 

implantação de novas fontes de energia que possibilitem uma redução no consumo de 

lenha como combustível, bem como implantar programas educativos que condicionem a 

uma mudança de comportamento no uso dos recursos naturais. 
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As figuras (desenhos, gráficos, mapas, esquemas, fotografias e cromos) e suas legendas deverão 
seguir em tons de cinza ou preto e branco, de modo a permitir uma perfeita legibilidade, em 
dimensões nunca superiores a 12 cm X 16 cm. 
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Responsabilidades: É responsabilidade do autor a correção ortográfica e sintática, bem como a 
revisão da digitação do texto, que será publicado exatamente conforme enviado. Recomenda-se 
aos autores submeterem seus textos, abstracts ou resumé à correção ortográfico-sintática por 
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emitidos nos trabalhos são de inteira responsabilidade dos autores.  
  

  

  
  

Itens de Verificação para Submissão 

Como parte do processo de submissão, os autores são obrigados a verificar a conformidade da submissão em relação a 

todos os itens listados a seguir. As submissões que não estiverem de acordo com as normas serão devolvidas aos 

autores. 

1. A contribuição é original e inédita, e não está sendo avaliada para publicação por outra revista; caso 

contrário, justificar em "Comentários ao Editor". 

2. Os arquivos para submissão estão em formato Microsoft Word, OpenOffice ou RTF (desde que não ultrapasse 

os 2MB) 

3. Todos os endereços de páginas na Internet (URLs), incluídas no texto (Ex.: http://www.ibict.br) estão 

ativos e prontos para clicar. 

4. O texto está em espaço duplo; usa uma fonte de 12-pontos; emprega itálico ao invés de sublinhar (exceto 
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Declaração de Direito Autoral 
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Política de Privacidade 

Os nomes e endereços informados nesta revista serão usados exclusivamente para os serviços prestados por esta 

publicação, não sendo disponibilizados para outras finalidades ou à terceiros. 
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NORMAS PARA PUBLICAÇÃO NA REVISTA GEOGRAFIA  

(LONDRINA) 

 

Diretrizes para Autores 
INSTRUÇÕES PARA PUBLICAÇÃO NA REVISTA GEOGRAFIA 

  

TITULO EM CAIXA ALTA  

Nome e sobrenome do autor[1] 

___________________________________________________________________________________ 

RESUMO 

Resumo é definido pela norma NBR 6028, da Associação Brasileira de Normas Técnicas como 

"apresentação concisa dos pontos relevantes de um texto", ou seja, contêm de modo sucinto os pontos 

mais importantes de um trabalho como assunto, objetivos e conclusões do autor. Ele serve para que o 

leitor decida sobre a conveniência de ler ou não ler o texto. É importante levar em consideração os 

seguintes pontos: escrever de forma impessoal, com o verbo na voz ativa (terceira pessoa do singular); 

redigir em um único parágrafo, não apresentar opinião, usar frases completas e não uma seqüência de 

títulos ou tópicos, apresentar na primeira frase o assunto tratado, caso o título não esclareça o 

suficiente, ressaltar os objetivos, os métodos, os resultados e as conclusões do trabalho. Justificado, 

tamanho da fonte 11, espaçamento de entrelinhas 1,0 e espaçamento 0 pt antes e 0 pt depois, em 

parágrafo único, contendo aproximadamente 250 palavras em texto corrido (sem ilustrações ou 

citações). Dar espaço de um parágrafo entre o resumo e as palavras-chave. Palavras-chave: justificado, 

tamanho da fonte 11, espaçamento de entrelinhas simples, e espaçamento 0 pt antes e 0 pt depois, até 

05 descritores, separados por vírgulas. Dar 02 espaços de parágrafos entre as palavras-chave e o título 

em inglês. 

  

Palavras-chave: Justificado; Com até; Cinco descritores; Separados; Por ponto e vírgula. 

  

TÍTULO DO ARTIGO EM INGLÊS 

  

ABSTRACT 

Title, Abstract, Keywords: com as mesmas e respectivas formatações da versão em português. Dar 

espaço de um parágrafo entre as keywords e o primeiro item do texto.Itens e subitens do texto: sem 

numeração, em negrito, justificado, tamanho da fonte 11, sem recuo inicial de parágrafo, espaçamento 

de entrelinhas 1,5 linha, e espaçamento 30 pt antes e 12 pt depois. Itens principais todos em 

maiúsculas; subitens todos em minúsculas. 

  

Keywords: Justificado; Com até; Cinco descritores; Separados; Por ponto e vírgula. 

 _________________________________________________________________________ 

NORMAS EDITORIAIS 

Os trabalhos devem ser originais. Ao enviarem seus textos para avaliação, os autores se comprometem, 

tacitamente, a não submeterem o mesmo material a outro periódico; preservando o caráter inédito do 

mesmo. Em casos especiais (trabalhos históricos, relevantes ou de resgate devido à exigüidade dos 

periódicos originais) os trabalhos poderão ser aceitos após avaliação do Conselho Editorial. 

Os trabalhos recebidos serão submetidos à apreciação de consultores científicos, especialistas 

reconhecidos em cada tema abordado. Para tanto, os textos serão enviados para avaliação, sem a 

http://www.uel.br/revistas/uel/index.php/geografia/manager/setup/#_ftn1
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identificação da autoria. Os consultores emitirão parecer sobre o aspecto teórico-conceitual; estrutural 

(coerência interna do texto) e ortográfico/gramatical. 

É de responsabilidade dos autores a correção ortográfica e gramatical, a revisão da digitação, bem como 

a formatação do texto, conforme as orientações aqui explicitadas.O Conselho Editorial reserva-se o 

direito de realizar eventuais alterações nos originais, com a finalidade de manter a homogeneidade e 

qualidade deste periódico; sem que seja necessário submeter tais remodelações à aprovação dos 

autores. 

A revista classificará os trabalhos de acordo com as seguintes seções: 

• Artigos: compreende textos que contenham relatos completos de estudos e pesquisas, matéria de 

caráter opinativo, revisões da literatura e colaborações assemelhadas (acima de 12 páginas e no 

máximo 30 páginas). 

• Oficinas pedagógicas: propostas didáticas voltadas para o ensino das geociências nos níveis 

fundamental, médio e superior. 

• Notas: observações, opiniões, críticas, ponderações, explicações sobre temas de interesse do público-

alvo (no máximo 6 páginas). 

• Resenhas: apreciação, análise crítica e interpretativa de obras recém-lançadas, cabendo ao 

resenhista toda a liberdade de julgamento (no máximo 4 páginas). 

As matérias tratadas, bem como as opiniões emitidas pelos autores, são de suas exclusivas 

responsabilidades. 

As provas não serão enviadas aos autores. 

Os trabalhos são recebidos em fluxo contínuo. 

  

FORMATAÇÃO DOS TRABALHOS 

  

Os trabalhos deverão ser digitados em Word (2003). 

Configuração da página: Formato A4; orientação  retrato (para todo o trabalho); margens: superior e 

inferior 2,5 cm; esquerda 3,0 cm e direita 3,0 cm; cabeçalho e rodapé 1,5 cm; Fonte Arial; sem 

paginação. 

  

ESTRUTURA E FORMATAÇÕES 

  

Título do trabalho: centralizado, todo em maiúsculas, em negrito, tamanho da fonte 11, espaçamento 

de entrelinhas simples, e espaçamento 0 pt antes e 0 pt depois. Dar espaço de um parágrafo entre o 

título do trabalho e a primeira autoria. 

Autoria: alinhamento à direita; tamanho da fonte 11; espaçamento de entrelinhas simples, e 

espaçamento 0 pt antes e 0 pt depois; nome completo de cada autor (sem abreviaturas) em cada linha, 

seguido de numeração seqüencial em sobrescrito (máximo de 05 autores) com inserção das seguintes 

informações em nota de rodapé na primeira página: formação, titulação, vinculação institucional, 

endereço completo (logradouro, número, local, caixa postal, cep, cidade e estado) sem abreviaturas e 

endereço eletrônico (para cada autor). Dar espaço de um parágrafo entre a autoria e o resumo. 

Resumo: justificado, tamanho da fonte 11, espaçamento de entrelinhas simples, e espaçamento 0 pt 

antes e 0 pt depois, em parágrafo único, contendo aproximadamente 250 palavras em texto corrido 

(sem ilustrações ou citações). Dar espaço de um parágrafo entre o resumo e as palavras-chave. 

Palavras-chave: justificado, tamanho da fonte 11, espaçamento de entrelinhas simples, e 

espaçamento 0 pt antes e 0 pt depois, até 05 descritores, separados por ponto e vírgula; e primeira 

letra maiúscula. Dar 02 espaços de parágrafos entre as palavras-chave e o título em inglês. 

Title, Abstract, Keywords: com as mesmas e respectivas formatações da versão em português. Dar 

espaço de um parágrafo entre as key-words e o primeiro item do texto. 



78 

 

Itens e subitens do texto: sem numeração, em negrito, justificado, tamanho da fonte 11, sem recuo 

inicial de parágrafo, espaçamento de entrelinhas 1,5 linha, e espaçamento 30 pt antes e 12 pt 

depois. Itens principais todos em maiúsculas; subitens todos em minúsculas. 

Citações: justificado, tamanho da fonte 10, sem recuo inicial de parágrafo, espaçamento de entrelinhas 

1,0 (simples), e espaçamento 0,6 pt antes e 0,6 pt depois. Exemplo: 

Na produção científica de Bernardo Fernandes a (re) criação do campesinato se dá através da luta pela 

terra e pela reforma agrária, quando as famílias camponesas organizadas ocupam o território do 

latifúndio num processo de espacialização e territorialização. Logo: 

[...] é no interior desse processo desigual que se desenvolvem a 

exploração econômica, a exclusão cultural e a domina política, gerando os 

conflitos e as mais diversas formas de resistência. No interior desse 

processo formam-se diferentes movimentos sociais que inauguram novas 

situações, desenvolvem outros processos (FERNANDES, 1996, p. 25). 

Os artigos devem conter introdução, desenvolvimento e conclusão como estruturação mínima, o que 

não se aplica às notas, resenhas eoficinas pedagógicas. Entre os itens ou subitens e os parágrafos 

de texto não deve ser dado espaço; pois a formatação aplicada já permitirá o destaque entre os 

mesmos. 

Texto: justificado, tamanho da fonte 11, recuo especial na primeira linha de cada parágrafo por 2 cm, 

espaçamento de entrelinhas 1,5 linha, e espaçamento 0 pt antes e 06 pt depois. Entre os parágrafos de 

texto não deve ser dado espaço; pois a formatação aplicada já permitirá o destaque entre os mesmos. 

Ilustrações: separadas do texto por espaço de um parágrafo (com as mesmas configurações do item 

anterior). Todas as ilustrações (figuras, fotografias, desenhos, gráficos, mapas, quadros, tabelas 

etc.), devem ser inseridas em seus devidos locais no texto e centralizadas na página e 

acompanhadas das respectivas legendas ou títulos (normas conforme A.B.N.T.). As identificações ou 

títulos das ilustrações deverão estar balizadas, acompanhando os limites das larguras das ilustrações; 

devidamente numeradas seqüencialmente; com tamanho de fonte 10; espaçamento de entrelinhas 

simples, e espaçamento 0 pt antes e 0 pt depois. 

Fórmulas e equações: digitado com o Equation Editor (do Word). Os símbolos e as abreviaturas 

utilizadas nas fórmulas e equações, ou qualquer parte do texto, explicados ou explicitados quando de 

sua primeira citação. 

Notas de rodapé: devem ser evitadas no texto. Quando imprescindíveis, numerar seqüencialmente e 

incorporá-las no final do trabalho. 

Terminologias em outros idiomas: devem ser evitadas. Porém, se utilizadas, devem ser grafadas 

em itálico. 

Agradecimentos: agradecimentos a auxílios recebidos para a elaboração do trabalho ou mesmo a 

pessoas deverão ser mencionados em nota de rodapé (numeradas) na primeira página. 

Referências: tamanho da fonte 11, alinhamento à esquerda, espaçamento de entrelinhas simples, e 

espaçamento 0 pt antes e 6 pt depois. Os títulos de trabalhos ou periódicos, conforme o caso, grafados 

em negrito (não utilizar itálico). As referências devem seguir as normas da ABNT. Relacionar todas, e tão 

somente, as citações textuais. Exemplos de referências para livro, capítulo de livro, artigo, anais de 

eventos, internet, e teses conforme normas ABNT: 

REFERÊNCIAS 

Livros 

ABRAMOVAY, Ricardo. Paradigmas do capitalismo agrário em questão. São Paulo: Hucitec, 1992. 

Capítulo de Livro 

MARQUES, Marta Inez Medeiros. Lugar do modo de vida tradicional na modernidade. In: O Campo no 

século XXI.  OLIVEIRA, Ariovaldo U. e MARQUES, Marta Inez Medeiros (Org.), São Paulo: Casa 

Amarela, 2004, p. 145-158. 

Artigo 

RELPH, Edward C. As bases fenomenológicas da Geografia. Geografia.v.4, n 7, 1-25, abril, 1979. 

Anais de eventos 
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FERNANDES, Bernardo Mançano. Agronegócio nas Américas: o mito do desenvolvimento e a resistência 

do campesinato. In: ENCONTRO DE GEÓGRAFOS DA AMÉRICA LATINA, 10, São Paulo, 

2005. Anais... São Paulo: EGAL/USP, p. 4860-4874, 2005. 

Internet 

MARTINS, José de Souza. Impasses sociais e políticos em relação à Reforma Agrária e a 

agricultura no Brasil. Disponível em Acesso em: 22 abril 2005. 

Teses 

SILVEIRA, Fátima Rotundo. A recriação capitalista do campesinato (Os camponeses na região de 

Presidente Prudente). 1990. 309 páginas. Tese (doutorado em Geografia) FFLCH/USP. São Paulo, 

1990. 

  

RESPONSABILIDADES 

O conteúdo dos textos assinados é de exclusiva responsabilidade dos autores. 

 

 
[1]

 Formação, Função, E-mail 
  

Itens de Verificação para Submissão 

Como parte do processo de submissão, os autores são obrigados a verificar a conformidade da 

submissão em relação a todos os itens listados a seguir. As submissões que não estiverem de 

acordo com as normas serão devolvidas aos autores. 

1. A contribuição é original e inédita, e não está sendo avaliada para publicação por outra 

revista; caso contrário, deve-se justificar em "Comentários ao Editor". 

2. Os arquivos para submissão estão em formato Microsoft Word (2003) e as imagens foram 

inseridas devidamente no texto, com legenda e numeração correta. 

3. O texto está em espaço 1,5; usa uma fonte de 11-pontos; emprega itálico em vez de 

sublinhado (exceto em endereços URL). 

4. As figuras e tabelas estão inseridas no texto. 

5. O texto segue os padrões de estilo e requisitos bibliográficos descritos em Diretrizes para 

Autores, na seção Sobre a Revista. 

  

Política de Privacidade 

Os nomes e endereços informados nesta revista serão usados exclusivamente para os serviços 

prestados por esta publicação, não sendo disponibilizados para outras finalidades ou a terceiros. 
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