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RESUMO – O processo de desertificação reflete a degradação do solo decorrente de fatores 

climáticos e antrópicos em diversas áreas da Terra, dentre as quais está o semiárido do nordeste 

brasileiro. Este trabalho teve como objetivo realizar uma análise temporal de indicadores do processo 

de desertificação no Médio Sertão Sergipano, entre os anos 2001 e 2017, utilizando um índice de 

vegetação e mapas temáticos para identificar áreas suscetível à desertificação. O índice de vegetação 

utilizado foi o Índice de Vegetação da Diferença Normalizada (NDVI), o qual foi analisado em 

regimes pluviométricos distintos. Também foram elaborados mapas temáticos com informações de 

parâmetros relacionados ao processo de desertificação. Observou-se que o território do Médio Sertão 

Sergipano está totalmente inserido em áreas consideradas susceptíveis a desertificação. O NDVI 

apresentou variações na densidade da vegetação entre os anos supracitados e seus respectivos 

períodos sazonais, que podem estar associadas aos fatores naturais e ao uso e ocupação do solo. Desta 

forma, a região do Médio Sertão Sergipano necessita de pesquisas e planejamento adicionais, a fim 

de evitar a degradação ambiental e o favorecimento do processo de desertificação.  

ABSTRACT– The desertification process reflects the degradation of the soil due to climatic and 

anthropic factors in several areas of the Earth, among which is the semiarid region of northeastern 

Brazil. This work aimed to perform a temporal analysis of indicators of the desertification process in 

the Médio Sertão Sergipano, between the years 2001 and 2017, using a vegetation index and thematic 

maps to identify areas susceptible to desertification. The vegetation index used was the Normalized 

Difference Vegetation Index (NDVI), which was analyzed in different rainfall regimes. Thematic 

maps were also prepared with information on parameters related to the desertification process. It was 

observed that the Médio Sertão Sergipano territory is completely inserted in areas considerable to be 

susceptible to desertification. The NDVI showed variations in vegetation density between the 

mentioned years and their respective seasonal periods, which may be associated with natural factors 

and the use and occupation of the soil. Thus, the Médio Sertão Sergipano region needs further 

researching and planning in order to avoid environmental degradation and favor the desertification 

process. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A desertificação constitui um processo específico de degradação ambiental, que constitui um 

complexo grau de depreciação do solo em áreas semiáridas, áridas e subúmidas secas da Terra, 

decorrentes de fatores climáticos e de atividades antropogênicas (AMBALAM, 2014), ocorrendo em 

países da América Latina e Caribe (ALMEIDA et al., 2012), além de países da África e Ásia 

(SANTOS e AQUINO, 2016). No Brasil, o processo de desertificação ocorre principalmente em 

regiões do semiárido, o qual tem sido considerado um dos mais graves problemas de ordem 

socioambiental enfrentada pela região nordeste do país (LUCENA, 2019). Segundo Garcia et al. 

(2019), esse fenômeno se propaga na região semiárida, pela integração do clima com a combinação 

da vulnerabilidade dos recursos naturais e impactos das ações antrópicas, que juntos constituem o 

cenário de suscetibilidade à desertificação no nordeste brasileiro.  

O semiárido brasileiro é caracterizado por baixos volumes pluviométricos, alta 

evapotranspiração, chuvas irregulares, com número de meses de seca variando de seis a onze meses 

(MORO et al., 2016), e a vegetação natural dominante é uma estepe de savana conhecida por caatinga 

(TOMASELLA et al., 2018). A supressão dessa vegetação para o pastoreio e o uso da madeira para 

lenha), reduz o tempo de pousio de terras agrícolas, insuficiente para a recuperação do solo e da 

vegetação (TAVARES et al., 2019). O solo sem cobertura vegetal, associado aos processos erosivos, 

perda da biodiversidade e mudanças climáticas iniciam e aceleram o processo de desertificação 

(TAVARES et al., 2019). Sem cobertura vegetal, ocorre também perda da fertilidade do solo, 

diminuição do volume de água infiltrada, salinização do solo, aumento de escoamento superficial, 

além de alterações com o clima da região, reduzindo a precipitação (SILVA et al., 2018 e 

RODRIGUES et al., 2019). 

No Brasil, as áreas suscetíveis à desertificação compreendem 1.340.863 km², englobando 1.488 

municípios de nove estados da região Nordeste (MENEZES et al., 2012). A região semiárida do 

nordeste do Brasil é caracterizada por uma variação moderada a alta de suscetibilidade à 

desertificação (JESUS et al., 2019), e as áreas subúmida e úmida têm baixa vulnerabilidade no 

contexto climático, porém quando questões de manejo do solo associadas com os usos da terra são 

levadas em consideração, essas áreas tornam-se potencialmente suscetíveis à 

degradação/desertificação (VIEIRA et al., 2016). Assim, dentre várias regiões a serem estudadas 

quanto à desertificação no nordeste brasileiro, o Médio Sertão Sergipano é um território de destaque,  

 



 

 

XV Simpósio de Recursos Hídricos do Nordeste 
  

3 

 

 

 

por ser enquadrado como subúmida seca e apresentar predomínio de áreas agrícolas, pastagens e áreas 

urbanizadas (IBGE, 2011). 

Considerando os problemas relacionados ao processo de desertificação, uma das metodologias 

para detecção, análise e monitoramento em uma região subúmida é a utilização de técnicas de 

geoprocessamento e sensoriamento remoto, as quais possibilitam utilizar informações obtidas a partir 

do processamento de imagens para determinar indicadores da degradação e desertificação. 

Diante do exposto, o presente estudo tem como objetivo realizar uma análise temporal de 

indicadores do processo de desertificação no território do Médio Sertão Sergipano, entre os anos 2001 

e 2017, a partir do uso do índice de vegetação e identificar áreas suscetíveis à desertificação através 

da elaboração de mapas temáticos. 

 

2. METODOLOGIA 

 

A região de estudo localiza-se no Nordeste do Brasil, no território do Médio Sertão Sergipano, 

que é composto por seis municípios: Aquidabã, Cumbe, Feira Nova, Gracho Cardoso, Itabi e Nossa 

Senhora das Dores. Está localizado na porção centro-norte do Estado de Sergipe (Figura 1), ocupando 

uma área de aproximadamente 1592 km2, um percentual de 7,32% do estado (IBGE, 2011).  

De acordo com dados do IBGE (2011), o território do Médio Sertão Sergipano está inserido nas 

bacias hidrográficas dos rios São Francisco, Japaratuba e Sergipe, e encontra-se numa faixa de 

transição entre a região do agreste e o sertão. Em relação às características do bioma caatinga, o 

Médio Sertão Sergipano apresenta uma variabilidade de precipitação média anual em torno de 100 e 

80 mm (SANTOS e SOUSA, 2018). A vegetação é formada por espécies arbóreas e arbustivas, que 

desenvolveram mecanismos para sobreviver em ambientes com poucas chuvas (MAIA et al., 2017), 

correspondendo a um tipo singular de vegetação xerófita tropical que capaz de descartar suas folhas 

durante as estações secas, a fim de evitar alta taxa de transpiração (RODRIGUES et al., 2019). 

Para a análise temporal dos indicadores dos processos de desertificação do Médio Sertão 

Sergipano, foram utilizadas a base de dados georreferenciada obtida no Atlas Digital da 

Superintendência de Recursos Hídricos (2014) e imagens obtidas no banco de imagens do Instituto 

Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE). As imagens utilizadas foram obtidas do satélite Landsat-7 

(dos anos de 2001 e 2003) e Landsat-8 (do ano 2017), que englobam dois regimes pluviométricos 

distintos, um úmido (maio/2001 e junho/2017) e um seco (janeiro/2003 e dezembro/2017). A projeção 

adotada foi a Universal Transversa de Mercator (UTM) e Datum Sirgas 2000, zona 24 sul. O  
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processamento digital das imagens de satélite e a elaboração dos mapas temáticos foram realizados 

no software QGIS 3.4.8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Mapa de localização do Médio Sertão Sergipano. 

Fonte: Autores, 2020. 

 

Os índices de vegetação como o Índice de Vegetação da Diferença Normalizada (NDVI) são 

fatores que facilitam a obtenção e modelagem de parâmetros biofísicos das plantas como a área foliar, 

biomassa e porcentagem de cobertura do solo. O NDVI é um indicador sensível da quantidade e 

condição da vegetação, cujos valores variam no intervalo de -1 a 1. Valores mais próximo de 1, 

representam uma maior densidade da cobertura vegetal. As superfícies que contêm água ou nuvens, 

a variação é sempre menor que 0 (BORATTO e GOMIDE, 2013). O NDVI foi calculado no software 

QGIS, pela razão entre a diferença das reflectâncias das bandas do infravermelho próximo - IV (banda 

4 do Landsat-7 e banda 5 do Landsat-8) e do vermelho - V (banda 3 do Landsat-7 e banda 4 do 

Landsat-8); e  pela soma das reflectâncias das duas bandas supracitadas, conforme mostra a Equação 

1. 

 

NDVI = 
𝐼𝑉−𝑉

𝐼𝑉+𝑉
                                                                                                                 (1) 
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A partir dos mapas temáticos elaborados com a base de dados da SRH (2014), o Estado de 

Sergipe pode ser dividido segundo a caracterização em suscetibilidade à desertificação da seguinte 

forma: Áreas Suscetíveis à Desertificação (ASD), que abrangem o semiárido, subúmido seco e suas 

áreas de entorno (apresentam características semelhantes às semiáridas e subúmidas) (LUCENA, 

2019). O território do Médio Sertão Sergipano está totalmente inserido na área subúmida seca (Figura 

2a), e parte dele também está inserida no polígono da seca do Nordeste. O mapa da Figura 2b 

apresenta os indicadores de desertificação no Médio Sertão, gerado pela interseção de informações 

como a indicação de urbanização (sedes e limites dos municípios, distribuição das rodovias) e o 

mapeamento florestal.  

 

 

 

 

 

 

   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 – Dados e indicadores para análise do processo de desertificação no Médio Sertão Sergipano em 2014. 

Legenda: (a) Áreas suscetíveis à desertificação no Estado de Sergipe; (b) Região do Médio Sertão Sergipano e 

indicadores da suscetibilidade à desertificação. Fonte: Autores, 2020. 

 

Ao analisar a Figura 2, ainda é possível constatar o polígono de secas demarcado no território 

do Médio Sertão Sergipano, o qual representa o recorte territorial de abrangência das condições de 

semiaridez, uma área importante para delinear políticas públicas relacionadas ao gerenciamento e 

gestão dos efeitos de estiagem, como também os problemas relacionados com recursos hídricos 

(TROLEIS e SILVA, 2018). Destaca-se que o polígono cobre totalmente os municípios de Itabi, 

Gracho Cardoso, Feira Nova e parcialmente os municípios de Nossa Senhora das Dores, Cumbe e  
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Aquidabã (Figura 2b), dessa forma, grande parte do território encontra-se na área do polígono de seca, 

região em que há maior período de secas mais severas, menor precipitação e maior evapotranspiração.   

O mapeamento florestal da região apresenta o remanescente de floresta existente, com um 

pequeno quantitativo de áreas de vegetação espalhados pelo território (Figuras 2b). Segundo o 

Inventário Florestal Nacional (IFN, 2018), esse é um dos territórios que apresenta as menores 

coberturas florestais de Sergipe, com cerca de 8% de proporção de área de floresta em relação à área 

total do território e cobertura vegetal original quase totalmente substituída por pastos.  

Segundo Marengo et al. (2016), as secas são um fenômeno natural do Nordeste do Brasil 

(NEB), uma alteração do regime hidrometeorológico que afeta os moradores mais vulneráveis, 

criando situações de deficiência hídrica, porém não atinge todo o NEB, concentrando-se na área do 

polígono de secas. Neste sentido, a duração e recorrência de episódios de secas ocorridos há décadas 

no NEB têm afetado e continuarão afetando a economia, segurança alimentar, energética e hídrica, 

bem como as práticas agrícolas e pecuárias. A longo prazo, os déficits hídricos, juntamente com o 

aumento de temperatura, secas mais frequentes e duradouras podem exacerbar a degradação 

ambiental (MARENGO et al., 2016), acarretando em perda de produtividade e da capacidade em se 

recuperar, estabelecendo o processo de desertificação na região (SILVA, 2019). 

A Figura 3 mostra os mapas das imagens processadas referente aos cálculos de NDVI, para os 

dois períodos estudados, um úmido e outro seco. Verifica-se que nos dois períodos ocorreram valores 

negativos de NDVI, que podem ser observados nos mapas na cor vermelha, representando corpos 

d’água, enquanto as áreas nas cores laranja e amarela representam aquelas com pouca ou nenhuma 

cobertura vegetal. No período seco, observa-se uma redução da cobertura vegetal entre os anos 2003 

e 2017, principalmente nos municípios inseridos no polígono da seca. No período úmido, observou-

se um aumento considerável na densidade da cobertura vegetal entre os anos de 2003 e 2017, sendo 

que o período úmido do ano de 2017, refletido nos valores mais altos de NDVI (0,45 – 0,63). Isso 

pode se justificar por um período chuvoso, que resultou em uma boa disponibilidade de água no perfil 

de solo, proporcionando melhores condições no desenvolvimento da vegetação nativa, das culturas 

cultivadas na região e das áreas de pastagens. 

Os dados do IBGE (2011) compreendem informações importantes para a análise de um 

processo de desertificação na região subúmida de Sergipe. Neste território, a atividade de pastagem 

ocupa mais de 90% deste território, com criação de animais de grande e médio porte, além de uma 

parcela menor da supressão da vegetação para o uso de culturas temporárias como fava, feijão, milho, 

mandioca e cana-de-açúcar. A ocupação do solo para pastagens e culturas, é interligada à supressão  
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da vegetação nativa, o que também é um ponto importante para análise de uma área susceptível à 

desertificação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 – Índice de vegetação (NDVI) nos períodos seco dos anos 2003 e 2017 e úmido em 2001 e 2017. 

Fonte: Autores, 2020 
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Diante do exposto, as variações da densidade da vegetação nos períodos úmidos e secos, 

observadas nos anos de 2001, 2003 e 2017, podem estar associadas a fatores diversos (clima, tipo de 

solo, relevo, geologia) que vão influenciar as características da cobertura vegetal. Porém, as formas  

uso do solo como pastagem e agricultura são fatores que afetam o equilíbrio dos sistemas ambientas, 

por ocasionar o empobrecimento dos solos e perda da diversidade biológica, e consequentemente, 

podem contribuir com o processo de desertificação. 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao analisar os mapas gerados, utilizando os indicadores polígono de seca na região e vegetação 

nativa/mapeamento florestal, rodovias e sedes municipais/urbanização e as áreas susceptíveis à 

desertificação, foi possível observar que no território do Médio Sertão Sergipano encontra-se 

totalmente inserido na área subúmida seca, susceptível à desertificação, e possui boa parte do seu 

território dentro do polígono da seca do Nordeste.  

Os dados do mapeamento florestal mostraram que apenas fragmentos de vegetação nativa 

encontram-se preservados, sendo que o território possui apenas cerca de 8% das florestas 

remanescentes. Esse cenário está associado principalmente ao uso e ocupação do solo voltado para 

atividades como a pecuária e agricultura, bem como ao processo de urbanização.   

Os índices da vegetação mostraram uma redução da densidade da cobertura vegetal no período 

seco entre os anos de 2003 e 2017, todavia apresentaram um aumento da densidade da vegetação no 

período úmido (entre 2001 e 2017). Isso pode se justificar pela disponibilidade de água no perfil do 

solo no período chuvoso, permitindo o desenvolvimento de culturas, pastagem e vegetação nativa. O 

uso do solo para atividades como pastagem e agricultura são fatores que podem estar associados ao 

processo de desertificação, pois afetam o equilíbrio natural.  

Diante disso, o uso de técnicas de geoprocessamento e sensoriamento remoto podem ser 

utilizadas como um importante indicador na análise do processo de desertificação, uma vez que se 

mostrou uma ferramenta essencial para identificação do uso e ocupação do solo. 

Dessa maneira, fica evidente que a ação antrópica na caatinga do Médio Sertão Sergipano, tem 

causado a degradação do solo, deixando-o exposto à erosão, fator que pode favorecer o processo de 

desertificação. Nesse contexto, o processo ainda é intensificado com ação natural da região, onde 

ocorrem secas recorrentes e duradouras e baixa precipitação, considerados relevantes e agravantes no 

tocante à desertificação.  
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Dessa forma, são necessárias pesquisas mais detalhadas como forma de subsídios para o 

planejamento e políticas públicas voltadas ao processo de desertificação em regiões subúmidas e 

subúmidas secas.  
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