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RESUMO 

Este estudo foi desenvolvido no litoral setentrional do município de Macau, 
localizado no Estado do Rio Grande do Norte, totalizando uma área de 88,52 km². 
Apresenta superfície relativamente plana, com entrelaçados de riachos e 
gamboas, caracterizada por contribuições de águas oceânicas, alagando áreas de 
manguezais. Somadas às condições climáticas e topográficas proporcionam um 
ambiente ideal para o desenvolvimento da atividade salineira. Inserida no 
contexto geológico da Bacia Potiguar, a região apresenta condições favoráveis 
para a produção de hidrocarbonetos. Apresenta, ainda, condições naturais para a 
carcinicultura e pesca artesanal. Este trabalho analisa as transformações 
ocorridas no uso do solo, utilizando fotografias aéreas de 1978, Imagens Landsat 
5 ETM de 1988, 1998 e 2008. Foi realizada uma análise temporal da dinâmica do 
uso do território e as transformações ocorridas na paisagem, devido ao 
incremento das atividades produtivas. No levantamento dos dados para estudo da 
área, foi verificado que pouca alteração ocorreu nos 30 anos em tela. A atividade 
salineira que estava presente desde o ano de 1978, tendo um aumento 
aproximado de 5 % em trinta anos; a carcinicultura que teve sua presença na 
década de 1990 apresentou um elevado crescimento no uso do solo, pois em 
1998 apresentava 0,45% - atualmente 6,59%. No campo, observou-se que 
grandes áreas utilizadas anteriormente para a atividade salineira, hoje se 
encontram preparadas para a carcinicultura e que as áreas de exploração 
petrolífera ocupam salinas, praias e tabuleiros. Em 1988, ela apresentou uma 
porcentagem de 0,07% e atualmente ocupa 0,46%, tendo crescido 50% nos 
últimos 10 anos. Embora a variação da ocupação da área tenha sido pouco 
expressiva, a carcinicultura mostrou um crescimento de 1200% em apenas 10 
anos. No tocante à atividade petrolífera, não houve demonstração de um aumento 
impactante no uso do solo na área de estudo em 26 anos de exploração. 

Palavras-chaves: uso do solo, atividades produtivas, atividade salineira, dinâmica 
temporal, unidades geoambientais. 



ABSTRACT 

This study was developed in the northern coast of the city of Macau, a total area of 
88,52 km², located in the State of Rio Grande do Norte. It presents relatively plain 
surface, with interlaced of streams and gamboas, characterized by contributions of 
oceanic water, flooding areas of swamps. Altogether, the climatic and 
topographical conditions provide an ideal environment for the development of 
saline activity. Inserted in the geologic context of the Potiguar Basin, the region 
presents favorable conditions for the production of hydro-carbons. It still presents 
natural conditions for shrimp breeding and artisanal fishing. This work analyzes 
the transformations occurred in the land use, using air photographs of 1978, 
Landsat 5 ETM Images of 1988, 1998 and 2008. A secular analyzes was carried 
through the dynamics of the use of the territory and the transformations occurred 
in the landscape due to the increment of the productive activities. In the survey of 
the data for study of the area, it was verified that little alteration occurred in the 30 
years. The saline activity that was present since the year of 1978 having an 
increase of about 5% in thirty years; the shrimp breeding activity that had its 
presence in the decade of 1990, presented a high growth in the land use, 
therefore in 1998 it presented 0.45% and currently it presents 6.59%. In the field it 
was observed that great areas used previously for the saline activity, today it is 
prepared for shrimp breeding and that the areas of petroleum exploration occupy 
salt mines, beaches and trays. In 1988 it presented a percentage of 0, 07% and 
currently it occupies 0.46%, having grown 50% in the last 10 years. Although the 
variation of the occupation of the area has been little expressive, shrimp breeding 
showed a growth of 1,200% in only 10 years. In regards to petroleum activity, 
there wasn’t any demonstration of an increasing impact in  the land use in the area 
of study in 26 years of exploration.

Keys-words: land use, productive activities, salt activity, temporal dynamic, 
geoenvironmental unities. 
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CAPÍTULO 1  CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

1.1– Introdução 

O litoral brasileiro tem sido alvo de ocupação acelerada (Nascimento, 

2002). Por ser uma área de transição entre o continente e o oceano, a zona 

costeira concentra atividades de interesses socioeconômicos e lazer, atraída 

pelas condições ambientais e paisagísticas favoráveis. No Brasil, quatorze (14) 

capitais dos estados da federação brasileira estão no litoral. A complexidade 

ambiental dessa área, somada à intervenção antrópica, acelera o processo de 

degradação como as erosões, os assoreamentos, as enchentes, os 

deslocamentos de areias por transporte eólico provocados pelos desmatamentos. 

As mudanças e variações de fatores naturais morfodinâmicos afetam 

constantemente a faixa costeira, como a Intensidade de ventos, correntes de 

deriva litorânea, altura de ondas, variação do nível da maré. Estes formam as 

feições morfológicas locais, que vem modificando a paisagem desta área que 

sofre influência direcionada a processos de deposição e erosão, numa crescente 

velocidade percebida em acompanhamento feito por fotografias aéreas de 1954, 

1961, 1967, 1978, 1988, 1990 e imagens de satélite Lansat e Ikonos 2000 e 2002, 

nos trabalhos de comparação realizados por Nascimento, (2002). 

No contexto geológico, a região de Macau está inserida na Bacia Potiguar, 

que compreende rochas sedimentares depositadas sobre o embasamento 

cristalino proterózoico, de idade entre 570 a 1100 milhões de anos. (Farias, 1997). 

Na Bacia Potiguar, são os sedimentos do Cretáceo os responsáveis pelos 

reservatórios de hidrocarbonetos ali existentes. 

Nesse sentido, a tecnologia, na área do geoprocessamento, disponibiliza 

ferramentas de grande utilidade para embasar os estudos das organizações da 

dinâmica espacial, permitindo pesquisas mais acuradas a respeito da estrutura, 

dinâmica e evolução dos sistemas inclusos no campo de ação em estudo. O

geógrafo que trabalha com conhecimentos ligados à ciência geomorfológica tem 

muito a oferecer neste aspecto. Destacamos, na idéia de Cruz (1974, p. 9), que ”A

observação dos processos geomorfológicos atuais leva ao estudo e compreensão 

da dinâmica da paisagem. Assim, nada melhor que o acompanhamento, no 
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tempo, de determinados fenômenos para se conhecer o processo e 

consequentemente entender a evolução fisiológica do espaço”.

A geomorfologia, nesse contexto em especial, é de nosso interesse, pois 

contribui para estudos de análise ambiental de áreas onde existem intervenções 

antrópicas, envolvendo conhecimentos a respeito dos processos morfogenéticos, 

atuantes em superfície. 

Portanto, é de fundamental importância o conhecimento prévio e detalhado 

da área em estudo, para se entender a relação entre o meio natural e o espaço 

produzido atuando nesta zona costeira. Esse conhecimento compreende 

informações sobre as formas e a dinâmica do local, tais como compartimentação 

geomorfológica e suas características de unidades morfológicas que compõem o 

relevo (superfície de aplainamento e planície costeira). Destacamos, ainda, a 

importância dos fatos relacionados às características intrínsecas do solo, da 

geologia (morfoestrutura) e da hidrogeologia, aspectos trabalhados de forma 

associada à Geomorfologia.

Para o auxílio da compreensão da dinâmica das águas superficiais e de 

subsuperfície, destacamos, para efeito de apresentação de conhecimento, os 

aspectos hidrogeológicos, mostrando a importância hídrica presentes na área em 

estudo, apontando as águas fluviais estuarinas com a sua contribuição para 

alimentação dos mananciais e também das águas oceânicas. 

 A área em estudo está localizada à margem oriental do rio Açu, 

entrelaçada de riachos, recebendo grande contribuição das águas das 

supramarés. Temos como exemplos os rios Casqueira, Salerna, Conceição, 

Furadinho, além dos canais de maré que delimitam ilhas, como a do Paraíso, 

Presídio e Cambumba. (Farias, 1997).

No que concerne aos aspectos climáticos, a região apresenta 

características térmicas e pluviométricas específicas, além da direção e 

intensidade dos ventos predominantes, que sopram de Leste. Assim, objetivamos 

conhecer melhor as condições ambientais da área em estudo, tomando como 

base os aspectos geomorfológicos, climáticos e socioeconômicos, importantes 

para a análise temporal das atividades produtivas.

Esta região é beneficiada com abundantes potenciais energéticos eólico, 

solar e o petróleo que é alojado nas acumulações dos reservatórios arenosos do 

cretáceo da Bacia Potiguar. Além disso, as condições naturais (topografia plana, 



18

próxima à linha de costa, recebendo contribuição de marés de enchentes e 

temperaturas elevadas pela grande insolação) favorecem a produção de sal, bem 

como a criação de camarão em viveiros e a extração de petróleo. 

Há décadas, as atividades produtivas expandiram-se na região de Macau. 

Inicialmente, a atividade salineira que ocupou espaço na planície estuarina, com 

ou sem vegetação de mangue, principalmente nas zonas de dinâmicas de 

intermarés, num ambiente propício ao desenvolvimento do manguezal.  

A indústria salineira teve seu desenvolvimento graças à planície estuarina, 

que recebe o aporte de água do oceano, somada a longos períodos de insolação, 

e, por ocupar as áreas de manguezais, tornou-se a responsável por conflitos 

devido à necessidade de preservação do ecossistema costeiro. 

Com o desenvolvimento atual da atividade de carcinicultura, os tanques 

destinados às antigas salinas foram adaptados à criação de camarão. E, 

finalmente, com relação à atividade petrolífera, as ações de explorações e 

produções atuam em áreas de superfície de aplanamento (Tabuleiro Costeiro), 

áreas em torno das salinas, nas planícies dunar e oceano (off shore).

Para a atividade de exploração de petróleo se fez necessária à construção 

de bases (locações de poços, instalações de estações coletoras e faixa de dutos) 

onde são instalados equipamentos na superfície e, com isso, contribuiu para o 

cálculo de valor na contagem de uso do solo ocupado por esta atividade. 

O tema petróleo tem sido assunto de relevância no cenário brasileiro nas 

últimas décadas, principalmente com a crise mundial e as novas descobertas 

ocorridas recentemente no Brasil. Nesse contexto, as questões ambientais e o 

repasse de royalties tem tido destaque em debates e na impressa em geral. 

O órgão que regulamenta a atividade petrolífera é a ANP (Agencia 

Nacional de Petróleo), respaldada pelo Decreto nº 2.455, de 14 de janeiro de 

1998. Já o ordenamento ambiental em área terrestre, o IDEMA (Instituto de 

Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente) é o responsável pelas licenças 

para as atividades produtivas no estado do Rio Grande do Norte. 

 A necessidade de se produzir em áreas de elevada sensibilidade 

ambiental leva o empreendedor a ter um comprometimento maior com a proteção 

à natureza, conduzindo a uma produção sustentável, visando à preservação com 

a utilização racional e adequada dos recursos naturais renováveis e não-

renováveis, incorporados às atividades produtivas (sustentabilidade ambiental), e 
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à gestão e à aplicação mais eficiente dos recursos para suprir as necessidades da 

sociedade.

Diante do exposto, o presente estudo está voltado para a dinâmica 

temporal das atividades produtivas existentes na região litorânea de Macau (RN) 

como as salinas, produção de petróleo e gás e a carcinicultura. Como ferramenta, 

utilizou-se o monitoramento por meio de aerofotografias e imagens orbitais em 

uma escala temporal de 30 anos, identificando a evolução do uso do solo durante 

o desenvolvimento destas atividades. 

O interesse por esta área ocorreu, devido à dinâmica natural do ambiente 

flúvio-estuarino, associado ao potencial produtivo de grande importância para a 

economia do município e do estado do Rio Grande do Norte. Vários trabalhos 

foram realizados nesta área, com a intenção de aplicar o conhecimento sobre a 

dinâmica natural deste ambiente, considerado uma área ambientalmente sensível. 

Destarte, esse trabalho visa analisar a dinâmica do uso do solo para ajudar no 

ordenamento territorial. 

As respostas para algumas indagações, historicamente muito complexas, 

provavelmente estão ligadas à compreensão das transformações sociais, 

econômicas e ambientais que estamos vivendo no atual momento. Nele, o 

desenvolvimento tecnológico e científico tem levado os geógrafos a dar mais 

importância à análise dos processos morfodinâmicos (curto tempo), em 

detrimento dos processos morfogenéticos (longo tempo). (Nunes, 2002). 

Em virtude disso, abordamos todo um contexto histórico e metodológico do 

uso do espaço, que explica não só a dinâmica costeira da área em estudo, mas 

também apresenta o município de Macau e a região litorânea que o cerca, 

apontando principalmente as atividades produtivas em área estuarinas. 

Enfatizando a evolução, o impacto e a contribuição realizados ao longo de três 

décadas, o estudo faz uma análise temporal do uso e ocupação do solo pelas 

atividades salineiras, petrolíferas e da carcinicultura. A seguir, apresentaremos 

autores que contribuíram para o entendimento da nossa questão em estudo, que 

nos permitiram esclarecer um contexto geoambiental e toda uma dinâmica das 

atividades produtivas existentes nas áreas estuarinas, dentro de uma visão 

sistêmica. Vale, ainda, salientar que esse trabalho mostra um ambiente já 

impactado historicamente pelas salinas que haviam se estalado antes do período 
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abordado, enquanto as outras duas atividades se expandiram, na sua maioria, a 

partir de áreas já ocupadas pela primeira. 
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1.2 – Objetivos 

1.2.1 Objetivo geral 

O presente trabalho visa não só enfocar os aspectos físicos da área em 

estudo, mas também analisar espacialmente a dinâmica do uso do solo no litoral 

setentrional de Macau-RN, no período de 1978-2008, com ênfase no meio físico, 

destacando o território das atividades extrativistas. (sal, camarão, petróleo e gás). 

1.2.2 Objetivos Específicos 
Identificar a espacialidade das atividades produtivas (sal, petróleo e gás e 

carcinicultura); comparar a evolução do uso do solo pelas atividades produtivas 

(sal, petróleo e gás e carcinicultura) no período de 30 anos; descrever as 

unidades geomorfológicas, geológicas e pedológicas, entendendo a dinâmica 

temporal no processo de uso e ocupação do solo; identificar os impactos 

socioambientais das atividades produtivas (sal, petróleo e carcinicultura) na área 

de pesquisa. 
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1.3 JUSTIFICATIVA 

O litoral do município de Macau é uma área sensível (foto 01), 

especialmente no tocante aos aspectos naturais, pois está situada na interface 

entre o oceano e o continente, localizando-se num divisor de duas bacias 

hidrográficas, a saber, Bacia Piranhas-Açu e Bacia Hidrográfica Faixa Litorânea 

Norte. (SEMARH, 2008).

Foto 01: Vista aérea da área em estudo, sobrevôo mostrando o litoral de W-E. 
Fonte: Moura, 2008. 

Assim sendo, notadamente esta é uma área de interesse econômico para 

lazer e atividades econômicas produtivas, no caso especial das produções de sal 

camarão, petróleo e gás, Dessa forma, essa fragilidade ambiental da área justifica 

a incidência de estudos que contribuam para o uso racional e sustentável dos 

recursos naturais.

As atividades mencionadas contribuem para o desenvolvimento do 

município e foram identificadas através transformações espaciais ocorridas 

durante o período de 1978 a 20081.

1 Esse recorte temporal foi determinado em virtude das atividades terem passado a atuar 
conjuntamente na área litorânea do município de Macau. 

N
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Na avaliação da dinâmica do ambiente costeiro em estudo e suas 

variações interanuais e decenais, utilizou-se importantes técnicas na aplicação do 

monitoramento, planejamento e tomadas de decisões voltadas às atividades 

antrópicas e ambientais baseados em dados georreferenciados.

A dinâmica dos ambientes costeiros e suas variações quanto ao tempo e 

ação foram mostradas através do processamento digital de imagens de sensores 

remotos orbitais multiespectrais e aerotransportados, recolhidos em diferentes 

datas de imageamento. Desse modo, permitiram o mapeamento das unidades 

geoambientais ou de uso do solo e a análise multitemporal de suas variações 

espaciais, apontando, assim, as áreas de influências produtivas. 

Apesar da vulnerabilidade ambiental, esta área apresenta recursos naturais 

de grande importância para a economia local, trazendo assim, a necessidade de 

um aprofundamento, por meio de estudos que contribuam para a ponderação 

entre o conservar e o produzir. Extrair os recursos é importante para a economia 

da região, todavia com o compromisso e com a segurança do ecossistema. Dessa 

forma, é mister analisar, espacialmente, a dinâmica do uso do solo produzida e 

reproduzida com a transformação do espaço. 

Para efeito desse trabalho, o espaço é aqui entendido como: 

... um conjunto de objetos e de relações que se realizam 
sobre esses objetos; não entre estes especificamente, mas 
para as quais eles servem de intermediários. Os objetos 
ajudam a concretizar uma série de relações. O espaço é 
resultado da ação dos homens sobre o próprio espaço, inter 
mediados pelos objetos naturais e artificiais. (SANTOS, 
1988, p.25). 

Diante da concepção que consideramos, percebemos o espaço modificado 

pelos objetos naturais e artificiais quando do uso do solo pelas atividades 

produtivas de sal, camarão, petróleo e gás, buscando-se entender essa 

dinamicidade resultante dos processos da ação humana advindas da necessidade 

quanto à instalação de atividades econômicas. 

Assim, esse estudo pretende justificar as transformações espaciais 

ocorridas durante o período que se estende dos anos 80 do século passado até a 

atualidade, cujas atividades de grande importância para a economia do estado e 

da região passam a atuarem juntas no mesmo território. 
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Para compreender a dinâmica na ocupação do solo pelas atividades 

produtivas, buscou-se a observação periódica, desde o momento das instalações 

até o momento da operacionalidade. Para tanto, as ferramentas foram a fotografia 

aerotransportada e as imagens orbitais. Retratando cada período e comparando-o 

com a década seguinte, assim se pôde acompanhar uma evolução desta 

dinâmica, quantificar e comparar a evolução temporal do uso do solo, também 

identificando os avanços sobre o manguezal. 

Apesar da caracterização desta área ser vulnerável, segundo estudos de 

Souto (2004) e de Chaves(2001), a presença de recursos naturais de grande 

importância extrativa para a economia local traz o despertar para o 

aprofundamento de um estudo que venha contribuir com a ponderação entre o 

conservar e o produzir. Este estudo se justifica pela importância de analisar a 

dinâmica da transformação do espaço geográfico na busca por uma produção 

sustentável.

É válido ressaltar sobre as potencialidades econômicas que o estado do 

Rio Grande do Norte perdeu a sua posição de primeiro produtor de camarão para 

o estado vizinho, o Ceará. Por sua vez, o sal potiguar enfrenta hoje concorrência 

de preço baixo com o sal importado do Chile. O petróleo, outrossim, passa por 

algo semelhante no estado, com não só com as descobertas dos campos 

petrolíferos na costa dos estados do Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo, 

como também a maturidade de seus campos produtivos, que são ameaçados no 

tocante ao status de maior produtor terrestre, pois já não somos o segundo maior 

produtor do Brasil, caímos para o terceiro maior produtor de petróleo do país.

Diante dos fatos exposto, entendemos que, assim como há necessidade 

urgente de preservação da natureza, há também uma necessidade imediata de 

aumentar o potencial produtivo do estado para elevar o crescimento da economia, 

e conseqüentemente o desenvolvimento do estado.

1.4 – Localização da Área em Estudo 

A área em estudo está situada na região Norte do Estado do Rio Grande 

do Norte, no município de Macau, entre os paralelos 5° 03’ 18 “e 5° 08’ 47” de 
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latitude Sul e 36° 36’ 50 “e 36° 28’ 58” de longitude Oeste, distante 

aproximadamente 200 km da capital, Natal. (Cf. Mapa 01). 

A principal via de acesso é a BR-406 (Natal-Macau), outras vias e a

estrada asfaltada RN-221(Macau-Guamaré). 

Mapa 01: Localização da área de estudo. 
Fonte: IDEMA e Imagem Landsat 5 2007. 
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CAPÍTULO 2 ASPECTOS FISIOGRÁFICOS E SOCIOECONÔMICOS

2.1 – Geologia Regional e Local 

A área estudada assenta-se sobre rochas sedimentares da bacia potiguar, 

estruturalmente cruzadas por falhas dominantemente SW-NE, SE-NW e N-S, 

formando blocos estruturais. (Mapa 02). 

Mapa 02: Bacia Potiguar identificando a área estudada, modificado de Farias, 1990. 

A Bacia Potiguar apresenta um arcabouço estrutural constituído por quatro 

feições morfo-estruturais, relacionados aos grandes eventos por esta sofrido, que 

são os Grabens assimétricos e Altos internos, resultantes do estiramento crustal, 

plataforma rasa e talude. Os Grabens estão posicionados, na porção emersa, na 

direção NE-SW, limitados por duas plataformas rasas do embasamento, sendo: a 

Oeste pela Plataforma de Aracati e a Leste a Plataforma de Touros. Na porção 

submersa, os Grabens estão dispostos na direção NW-SE, e segundo 

CREMONINI 1996 apud SOARES 2003, são as resultantes de uma tectônica 

transtensional dextral, em resposta ao processo de separação continental das 

placas da América do Sul e da África (Mapa 03). 
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Mapa 03: Arcabouço tectônico da bacia Potiguar. Fonte: Soares, Ubiraci M., et al (2003). 

Na área estudada, ocorrem a Formação Jandaíra, em afloramentos a 

sudeste desta, a Formação Tibau, a Formação Macau, que aflora próximo ao 

campo de produção de petróleo e a vila de Macauzinho, e a Formação Barreiras e 

Formação Potengi, que se expressam na superfície como os tabuleiros costeiros 

(superfície de aplainamento) e as falésias (Foto 02), arenitos praias (beach rock), 

depósitos Recentes aluvionares, nas áreas mais baixas sob influência do rio Açu, 

depósitos praias e de transporte eólico (Farias, 1997). 

Soares (1983), estudando a progressão geológica da área de Macau, 

sugere uma evolução ambiental do Cretáceo até o Recente. Esse autor chama de 

unidade I, os calcários da Formação Jandaíra, descritos como depósitos de águas 

rasas com salinidade normal em zona de plataforma rasa ou planície de maré, 

com baixa e moderada energia, e de idade Turoniana/Maestrichiana; de unidade 

II, o vulcanismo caracterizado na região pelo basalto intrusivo, de idade terciária, 
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encontrado em afloramentos, na área em estudo, intercalados com diamictitos da 

Formação Tibau. Apesar de origem diferente, este autor mostra a dificuldade de 

distinção entre esta unidade intrusiva e os sedimentos siliciclásticos da unidade III, 

Formação Tibau. 

Foto 02: Falésia Chico Martins, a NE da área estudada.  
Fonte: Acervo pessoal de Valdemberg Santos, 2007. 

De idade Terciária/Quaternária inferior, a Formação Tibau foi observada no 

campo por Farias (1997), onde predomina diamictitos cinza-claros, 

esbranquiçados, avermelhados, variegados, com mosquiamento em superfície 

alterada, tendo na sua constituição argilitos e arenitos muito argilosos. Possuem 

clásticos grossos na base, depositados em um ambiente de clima quente e seco. 

Na seqüência superior, apresenta sedimentos finos aluvionares e cascalheira, 

fruto do intemperismo ligado à mudança climática. Por sua vez, Mabessone (1991) 

acredita que o contato entre a Formação Tibau e o Grupo Barreiras é uma 

superfície erosiva, discordante. 

Existem grandes variações do nível do mar e climáticas, associadas a 

atividades sísmicas que marcaram o período Quaternário nesta região. Foi neste 

período que ocorreu a deposição dos sedimentos da Unidade IV (Farias, 1997), 

definindo a evolução da linha de costa progradante, com evidência da antiga linha 
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de costa no continente, expressa nos sedimentos arenosos, registrados nas 

antigas restingas e mostrando o nível antigo do oceano. Soares (1993, p. 194) 

afirma: “esta constante evolução, observada na área provoca um desequilíbrio 

hidrodinâmico que é refletido, em áreas vizinhas, pelo avanço do nível do mar em 

alguns pontos, definindo pequenas seqüências transgressivas de acomodação 

hidrodinâmica”. 

As seqüências quaternárias sub-recentes são caracterizadas por colúvios e 

alúvios que capeia todas as unidades litológicas. Formada por areias castanho 

escuro/ amareladas, finas a muito grossas, quartzosas, friáveis, com fragmentos 

de rocha e concentração ferruginosa, sinalizando assim, para um retrabalhamento 

das rochas das Formações Tibau, Barreiras e Macau (Cf. Foto 03). (Farias, 1997). 

Ainda segundo Farias (1997), os colúvios são constituídos de areias 

conglomeráticas de coloração castanho-amareladas, muito grossas e argilosas. 

Foto 03: Afloramento da intrusão basáltica alterada da Formação  
Macau na área de estudo. 
Fonte: Acervo pessoal de Valdemberg Santos, 2007. 

A Formação Potengi é uma unidade sedimentar de idade pleistocênica, com 

coloração cinza claro/ esbranquiçado, aflorante a nordeste da área estudada, onde 

é percebida nas jazidas escavadas para extração de material para construção de 

estradas ou construção civil e na falésia da Ponta do Tubarão. (Farias, 1997). 
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As unidades Quaternárias recentes são compostas por sedimentos 

aluvionares, ilhas barreiras, dunas móveis, manguezal sobre depósitos eólicos 

litorâneos de Paleo-dunas, depósitos flúvio-marinhos e praia, representando a 

seqüência Quaternária Recente, Holoceno. (Ver Mapa 04). 
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2.2 Geomorfologia Regional e Local

Os eventos geológicos recentes deram origem às formas 

compartimentadas do relevo, que resultaram de erosão e deposição contínua 

na zona estuarina. 

A ação de diversos elementos da natureza, como ventos, ondas, 

correntes, chuvas, marés, erosão, insolação, atuando conjuntamente e 

sistematicamente entre si, sobre as unidades geomorfológicas, traz a 

complexidade deste sistema, que, diante das intervenções antrópicas, torna-se 

vulnerável e susceptível ao desequilíbrio (Farias, 1997apud Chaves, 2005). 

Teixeira (1991) apud Chaves (2005) associa à evolução das feições 

morfológicas da área a bacia estuarina do rio Açu, quando o nível do oceano se 

encontrava mais elevado. Com a estabilidade do nível do mar, este ambiente 

foi modificado, formando barras arenosas em frente à costa, também formando 

os terraços e as planícies estuarina com os canais de maré (intermaré e 

supramaré); modificação sofrida há 2000 mil anos. 

A ação climática atual, somada à natureza morfológica dos sedimentos, 

modificadas pela dinâmica do oceano, estuário e a reserva de sedimentos 

disponíveis, são as responsáveis pelas feições construtivas ou erosivas 

restantes na paisagem da área. A progradação da linha de costa, os pontais 

arenosos e as restingas são frutos da grande instabilidade da área. (Chaves, 

2005).  

Sob a análise da concepção de Silveira (2002), identificam-se por 

superfícies de aplainamentos, planície estuarina com suas subdivisões 

intramaré, intermaré e supramaré, terreno marinho/ estuarino, terraço fluvio-

estuarino, dunas sub-recentes (fixas), dunas móveis, depressão interdunar, 

planície de deflação e zona estuarina.  

Bagnoli e Oliveira (1995), estudando a dinâmica costeira da porção 

setentrional do Rio Grande do Norte, identificaram a Ponta do Tubarão como 

um modelo deposicional de ilha barreira-lagunar efêmera, caracterizando os 

seguintes sub-ambientes: Ilha barreira; Laguna, Planície de maré, Delta de 

maré enchente e Canais de maré. Todo o sistema mostra um intenso processo 
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de migração para Oeste, influenciado pelo regime dominante de correntes. 

Corroborando com os estudos de Bagnoli, Silva (1991) caracterizou a linha de 

costa ao largo da cidade de Macau como formada por ilhas de barreira com 

orientação preferencial E-W, entrecortadas por inúmeros canais de maré. 

A costa litorânea, na área estudada, é submetida a intensos processos 

hidrodinâmicos. A presença de esporões crescendo para Oeste e a formação e 

migração de bancos de areia submersos são frutos da dinâmica do vento, 

ondas e correntes. Bancos de areias são formados também nas 

desembocaduras dos canais de maré, deltas de maré vazante, sendo 

gradativamente incorporados ao continente. Nesta dinâmica, as areias, ao 

atingir a linha de costa, expostas à ação eólica, são trabalhadas e 

transportadas pelos ventos predominantes, para formarem os campos de 

dunas. 

Regionalmente, observa-se a presença dos tabuleiros costeiros 

(superfície de aplainamento), os quais abrangem todo o litoral do Estado, 

caracterizado pela suavidade da topografia, com baixas altitudes, onde 

predominam os sedimentos das formações do Grupo Apodi, os carbonatos da 

Formação Jandaíra e também, secundariamente, os arenitos da Formação Açu 

e Formação Barreiras. São cortadas pelos vales dos rios no sentido Sudoeste-

Nordeste, indicando alinhamento do sistema de falhas nas rochas do 

embasamento cristalino.  

A região estuarina de Macau, entre a bacia hidrográfica do rio Açu e a 

Bacia Hidrográfica Faixa Litorânea Norte, devido às características topográficas 

da planície litorânea, apresenta escoamento difuso, com pequenos riachos e 

gamboas. As faixas dunares presentes são responsáveis pelas pequenas 

elevações topográficas presentes. 

As características geomorfológicas são o resultado dos processos de 

interação entre variáveis esculpidas no relevo, através do intemperismo, ventos 

e correntes, que atuaram numa paleo-topografia já existente, resultando no 

relevo atual que, por continuidade do processo geossistémico, continuará 

moldando as feições (erodindo ou depositando sedimentos), para formar o 

relevo do futuro. 
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As variações do nível do mar, ocorridas durante o Quaternário e 

principalmente nos últimos 10.000 anos, foram fundamentas na modelagem do 

relevo do litoral de Macau. (Cf. foto 04). 

Foto 04: Zona de Deflação, Falésia Chico Martins, Ilha de Barreiros, Soledade e Ponta do 
Tubarão, Macau-RN. 
Fonte: Acervo pessoal de Valdemberg Santos, 1995.

Considerando o material litológico depositado ou intrusivo na área de 

estudo, os elementos e processos de modelação do relevo, tanto climático 

como meteorológico ou tectônico, somados a vulnerabilidade ao uso e 

ocupação, interagem neste geossistema complexo, dando como resposta a 

modelagem do relevo atual. 

Silveira (2005) considera como unidades ambientais desse estudo as 

feições geomorfológicas, os aspectos pedológicos, geológicos, recursos 

hídricos, o uso e ocupação do solo e sua função social dentro do contexto da 

área.  

A planície litorânea possui unidades ambientais discriminadas como 

bancos arenosos/lama, expostos na baixa-mar e Zona de estirâncio. Apresenta 

um relevo plano, suavemente inclinado, funcionando como depósito de 

sedimentos de origem estuarina ou marinha, que formam parte da linha de 

praia. Apresenta grande instabilidade, em virtude de possuir altitude ao nível do 
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mar, fazendo com que esteja sujeita ao rompimento pela águas do estuário 

e/ou do oceano. Tais resultados são frutos de processos cíclicos de erosão e 

sedimentação. 

As barras arenosas (spits) são feições de acumulação de sedimentos 

próximos à linha de costa, exposta na maré baixa e cobertas pelas águas na 

maré alta, com inclinação suave. Na área em estudo, esta acumulação ocorre 

da Ponta do Tubarão ao Campo de Macau e sua origem está relacionada ao 

retrabalhamento de sedimentos marinhos e do aporte fluvial. (Silveira, 2002). 

A zona de estirâncio é uma superfície banhada e exposta diariamente 

pelos fluxos e refluxos das marés. Apresenta, na área em estudo, uma 

morfologia instável e uma largura de 116m em média, com inclinação de 4° a 

8°, e constantes modificações, motivada pela ação h idrodinâmica das 

correntes, ondas, ventos e transporte de sedimentos. (Silveira, 2005). O ciclo 

constante de erosão e deposição é o responsável pelas mudanças na forma e 

posicionamento dessa feição. (Ver foto 5). 

As praias do município de Macau são caracterizadas, segundo Chaves 

(2005), Silveira (2004) e Lima (2004), como arenosas e formadas basicamente 

por material inconsolidado como areia, cascalho bioclástico, depositados por 

ação das ondas e correntes. Para esses autores, há um predomínio de areia 

média a grossa na pós-praia, e areia fina na zona de antepraia. Para a 

caracterização da praia na área dos Campos de petróleo de Serra e Macau, 

Chaves (2005) observou a ocorrência de fenômenos naturais cíclicos de 

sedimentação e erosão, em estudo de fotografias aéreas e imagens de 

satélites num período de 40 anos, constatando o processo erosivo com mais 

freqüência em casos assim. 

A planície mangue/ maré, segundo Silveira (2005), é uma unidade que 

apresenta uma superfície plana, com cota máxima de 3m, cortada por canais 

de maré que avançam em direção ao continente e apresenta pouca inclinação 

em direção ao oceano. Esta zona se caracteriza por uma dinâmica estuarina, 

onde se encontram três compartimentos: 

a) A zona de supramaré, inserida numa altura superior ao nível de 

grandes marés, preamar da maré de quadradura (1.8 m), sendo banhada pela 
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maré de sizígia, superior a 2.6 m. É composta por sedimentos arenosos 

grossos, médios, finos a muito finos e se caracteriza por apresentar uma 

ausência de vegetação nas partes mais baixas e nas partes mais elevadas 

uma vegetação rasteira, com tapetes algais. Esta é formada por mangues, e, 

portanto, vem sendo um importante ecossistema litorâneo, que serve de abrigo 

e alimentos para as espécies deste ecossistema.

b) A zona de intermaré que se encontra entre a preamar e a baixa mar 

das marés de quadraduras (0,6 a 2,6m). A vegetação desta zona é formada por 

mangue, destarte, é um importante ecossistema litorâneo, e um grande criador 

natural onde abunda alimentos para as espécies deste ecossistema 

(Nascimento, 2002). Esta é a na zona estuarina que ocorre maior energia 

hidráulica deste sistema, responsável pelo transporte de sedimentos, 

deposição com assoreamento da planície de maré, originando os bancos e 

barras arenosas, indicando assim, uma progradação da linha de costa, 

condições atuais da dinâmica ambiental. 

c) A zona de inframaré que apresenta bancos arenosos, mantém feição 

submersa nas marés de quadraduras e emersa nas marés de sizígia. 

Caracteriza-se por apresentar uma grande variação granulométrica dos 

sedimentos depositados, pois, conforme a energia e o local de deposição, pode 

encontrar variações nos sedimentos. São mais arenosos e siltosos, com cores 

acinzentadas, retrabalhado pelas correntes de maré de vazante e enchente, 

apresentando, no estuário, marcas onduladas irregulares de correntes, 

acamamentos, bioturbação de moluscos e crustáceos. 

Segundo Nascimento (2002), os canais de maré têm um papel de 

grande importância para o carreamento dos sedimentos, deposição e 

assoreamento. 

O terraço fluvio / estuarino são feições do relevo que apresentam dois 

níveis de patamares, um horizontal e outro inclinado, e relevo plano e fundo 

achatado. Ocorre entre os compartimentos de dunas móveis e a planície de 

deflação, modelada por erosões hídricas. Quanto à origem, Silveira (2005) 

atribuiu a uma provável erosão fluvial-estuarina e/ou marinha, no momento da 
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evolução do nível do oceano, durante o Quaternário, obtendo um controle 

estrutural na formação desse terraço. 

Para Silveira (2005), a oscilação do nível do oceano nessa unidade foi 

percebida em amostragem feita em três perfis de sondagem, em profundidade 

variada de 0 a 10 m, do topo a base, e foi observado nas amostras de areias 

médias, finas, com concentração de fragmentos de conchas. Quanto à 

vegetação, ocorrem caatingas próximas às áreas de mangues e as dunas 

móveis. Também, há solos vermelhos amarelos (Cf. fotos 05, 06 e 07). 

Foto 05: Bancos arenosos, sílticos exposto na baixa mar. 
Fonte: Chaves, 2001. 
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Foto 06: Área da planície de intermarés com manguais. 
Fonte: Acervo pessoal de Valdemberg Santos, 2006. 

Foto 07: Terraços apresentam dois níveis de patamares, um horizontal e outro 
inclinado. 
Fonte: Silveira, 2002. 

Os terraços marinhos são planícies localizadas entre os compartimentos 

de dunas móveis e a superfície de deflação. Caracteriza-se por apresentar um 

relevo modelado por erosões hídricas, marinhas ou estuarina, durante o 

período quaternário. Semelhante ao terraço estuarino, esta unidade também 
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recebe contribuições de aporte de sedimentos clásticos ou carbonáticos 

marinhos. Segundo Silveira (2005), ao compararmos fotografias aéreas com 

imagens de satélites feitas na área em estudo, verificou-se uma variação na 

geometria dos terraços nos últimos 30 anos, possivelmente devido ao 

retrabalhamento das areias eólicas. A planície de deflação é o compartimento 

que está entre a faixa do estirâncio e o campo de dunas móveis e fixas. 

Apresenta uma superfície plana, com suaves ondulações, declinando em 

direção ao oceano, com cota de 2m a 6m. Originalmente, são terraços fluvio-

marinhos cobertos por sedimentos eólicos (Ver foto 08). 

Foto 08: Visão panorâmica do terraço marinho na praia de Porto dos 
Anjos, Macau-RN. 
Fonte: Acervo pessoal de Valdemberg Santos, 2007. 

As dunas móveis são relevos instáveis, devido à constituição 

desagregada do material com que é formada, apresentando um relevo 

ondulado, na porção de barlavento, declividade inferior a 10°, e nos flancos de 

sotavento, a declividade chega a 30°. Na área estud ada, ocorre o processo de 

migração dos sedimentos desagregados, movendo-se pela força do vento 

sobre o campo de dunas fixas, lagoas, podendo aterrar esses corpos de água. 

Nesta unidade, observamos os corredores e cristas dunares, que são macro 

formas de um relevo produzido pela ação eólica. 
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Silveira (2005) descreve, para a área em estudo, feições de relevo em 

forma de depressão semicircular, escavadas no declive a barlavento das dunas 

móveis, formando bacias de deflação, que se formam do redemoinho de 

ventos, jogando areias em todas as direções. Na planície dunar, formam-se 

corredores posicionados entre os alinhamentos de cristas, constituindo 

espaços onde há uma maior penetração de sedimentos eólicos para alimentar 

as dunas móveis. Os pontais arenosos e a zona de estirâncio, através do 

retrabalhamento dos sedimentos, pela dinâmica costeira, são as fontes que 

alimentam as dunas móveis. 

As dunas 

barcanas são feições de 

dunas móveis presentes 

na área de estudo, 

apresentando-se 

isoladas, em forma de 

meia-lua, com altura de 

mais de 10m. Merecem 

destaque os grandes 

depósitos dunares de 

Barreiros e Diogo Lopes 

a nordeste da área estudada. 

(Ver foto 09). 

As dunas fixas são feições morfológicas fixadas pela vegetação, 

apresentando relevo ondulado, com forma de cordões, com orientação SE/NW, 

coincidindo com a direção dos ventos, depositadas sobre a superfície de 

aplainamento. Apresentam-se com cota altimétrica que varia entre 5m e 30m 

acima do nível do mar. São cordões arenosos de expressivos comprimentos e 

larguras. Segundo Silveira (2005), sua origem está relacionada à regressão 

marinha que coincidiu com um período de clima semi-árido, onde ficou exposta 

uma superfície arenosa desagregada, que, remobilizada pelos ventos em 

direção ao continente, constituiu as feições dunares. São excelentes 

reservatórios de água. (Ver foto 10).  

Foto 09: Planície dunar coberta por dunas móveis. 
Fonte: Acervo pessoal de Valdemberg Santos, 2007. 
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A superfície de aplainamento é uma unidade denominada por King 

(1956) apud Silveira (2005) como superfície velha; Bigarella e Ab’Saber (1964) 

como superfície de pediplanos (Pd1); Mabessone e Castro (1975) definem por 

superfície de tabuleiro; Silveira e Vilaça (1995) apud Silveira (2002), por 

superfície de aplainamento, que ocorre no litoral e penetra pelo interior do 

continente. Esta feição tem sua origem ligada ao escoamento das águas, 

movimentando areias de origem fluvial e lacustre. Com um relevo plano, 

suavemente ondulado, e 

cotas de 17 a 58 metros 

que diminuem em direção 

ao oceano, esta é uma 

seqüência sedimentar do 

Terciário e Quaternário, 

com inconformidade 

erosiva caracterizada por 

paleossolos. (Vilaça, 

1985), como se pode notar 

na foto 11 e no mapa 05. 

 Estes se 

apresentam com solo 

Foto 10: Planície dunar coberta por dunas fixas. 
Fonte: Acervo pessoal de Valdemberg Santos, 2006.

Foto 11: Visão panorâmica de uma jazida expondo as 
unidades estratigráficas que compõem o material geológico 
da Superfície de Aplainamento. Fonte: Acervo pessoal de 
Valdemberg Santos, 2006. 
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arenoso, quartzoso, distrófico, podzolito vermelho amarelo, latos, solos 

vermelho/amarelo, eutrófico, com capacidade de drenagem média a excessiva. 

O material litógico é formado por cobertura arenosa espalhada sobre 

seqüências clásticas dos arenitos, conglomerados e argilitos da Formação 

Barreiras, fácies arenosas e argilosas da formação Tibau e basalto alterado da 

Formação Macau. Quanto aos recursos hídricos, na feição da Formação 

Barreiras, apresenta águas pluviais com boa infiltração e com pouco 

escoamento de maneira difusa. Nas Formações Tibau e Macau, ocorrem pouca 

infiltração e escoamento para a rede de drenagem. Soares (1983) descreve 

esta unidade de idade Terciária e Quaternária Inferior, com clásticos grossos 

depositados em ambiente de clima quente e seco, tendo a sua litificação 

associada à silificação. Na seqüência superior desta unidade, Soares (1983) 

observou sedimentos finos aluvionares e cascalheira resultantes de processo 

intempérico associadas a mudanças climáticas. Quanto ao intemperismo 

sofrido pela unidade litológica intrusiva, Formação Macau, este associa a 

influência de um clima quente e úmido no Oligoceno/Mioceno. 
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2.3 – Águas Superficiais e Subterrâneas 

Águas Superficiais 

A área em estudo está inserida na Bacia Hidrográfica, faixa litorânea 

norte de Escoamento Difuso (15-4), segundo mapa da SEMARH-RN (2007). 

Entre os rios que compõe esta bacia, estão os rios Camurupim, Catanduva, 

Conchas, Cavalos, Conceição e Casceira, e os riachos Tubibau, Cabelo e 

Baixa Branca. Esta bacia ocupa uma superfície total de 5.736,4 km2, o que 

representa cerca de 10,8% do território estadual, sendo constituída por quatro 

sub-bacias independentes, Sub-Bacia 15-1, 15-2, 15-3 e 15-4 (SEMARH-RN, 

2007) (Mapa 06). 

A área de estudo abrange uma pequena porção da margem leste da foz 
do rio Piranhas/Açu (Cf. Mapa 07). 

 Mapa 06: Bacia Hidrográfica 15 - F. Litorânea Norte de Escoamento Difuso.
 Fonte: Secretaria dos Recursos Hídricos do Rio Grande do Norte. 

Área de estudo
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As águas pluviais contribuem para a alimentação destes rios e riachos 

que aumentam seu volume, formando o estuário, com a alimentação das 

marés, que tem uma variação entre a preamar e a baixa-mar de até 3,3 m e a 

mínima de 0,9 m (Miranda, 1983). (Ver Figura 01). 

Nas áreas de tabuleiro, domínio da Formação Barreiras, as águas 

pluviais têm uma grande facilidade de infiltração, devido às características de 

porosidade e permeabilidade dos solos com pouco escoamento e de forma 

difusa. Já na formação Macau e Tibau, devido à argilosidade dos solos, há uma 

pouca infiltração e escoamento superficial para a rede de drenagem.  

As formações litorâneas – planície de deflação falésias, dunas e 

estirâncio – apresentam escoamentos difusos nos terraços, devido à saturação 

dos sedimentos. Nas dunas, drenagem excessiva sem escoamento. Nas 

planícies de inundação fluvial e estuarina, ocorre o escoamento de águas 

através dos leitos dos rios, talvegues e planície de inundação, recebendo 

contribuição com os fluxos das marés. (Ver anexo 05). 

Mapa 07: Bacia Hidrográfica 02 – Piranhas / Açu.
Fonte: Secretaria dos Recursos Hídricos do Rio Grande do Norte. 

Área de estudo
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Figura 01: Imagem SPOT 2005 com detalhe da hidrografia da área em estudo, compilado por 
Valdemberg Santos, 2008. Fonte: IDEMA-RN.

Águas Subterrâneas 

A hidrogeologia da área estudada se caracteriza pela presença de 

aqüíferos livres nos arenitos da Formação Barreiras e calcarenitos da 

Formação Jandaíra, existindo, também, reservatórios de águas confinadas nos 

arenitos de boa porosidade da Formação Açu. Encontramos aqüíferos livres 

nas unidades da Formação Barreiras e faixa dunar, os quais apresentam um 

potencial médio a elevado, devido à espessura do pacote sedimentar. Nos 

depósitos aluvionares, estes aqüíferos se apresentam dispersos conforme a 

distribuição espacial desses depósitos. São destacadas pela sua alta 

permeabilidade, boas condições de realimentação, baixa profundidade e 

geralmente, com a qualidade da água que é muito boa. 
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2.4 Aspectos Climáticos, Meteorológicos e Oceanográficos

As informações aqui apresentadas foram obtidas a partir dos dados 

coletados pela Diretoria de Hidrografia e Navegação da Marinha (1993), da 

Estação Meteorológica de Macau e do Instituto Nacional de Meteorologia 

(INMET), com coordenadas 05º 07’ de latitude Sul e 36º 38’ de longitude W, 

localizado na parte central litorânea da área em estudo, ao lado da cidade de 

Macau. 

Clima 

Os elementos climáticos aqui destacados são: precipitação, temperatura, 

umidade do ar e regime de ventos. 

A posição geográfica do estado do Rio Grande do Norte favorece a 

grande escassez de chuvas durante a maior parte do ano. Isto se deve à 

influência do anticiclone do Atlântico Sul. Este centro de altas pressões confere 

à região sob seu domínio de temperatura, condições estáveis e sem chuvas.

Durante todo o verão e no outono, a ação do anticiclone diminui no Norte-

Nordeste do Brasil e passa a atuar a Zona de Convergência Intertropical 

(ZCIT), responsáveis pelos ventos alísios provenientes dos hemisférios Norte e 

Sul. (Nimer, 1972; Reis, 1976). 

Segundo Silveira (2002), a baixa latitude, a proximidade com o mar e 

relevo plano e suave são fatores responsáveis pela grande quantidade de 

energia luminosa e pelo regime térmico bastante uniforme com temperaturas 

elevadas e pequenas variações ao longo do ano. Tal elevação da temperatura, 

durante o ano, está associada a um curto período chuvoso. 

Pela classificação de Köppen (Vianello & Alves, 1991, apud Silveira, 

2002) o clima da área em estudo é tropical quente e semi-árido. Na 

classificação de Nimer (1972), do tipo BSW’h com 7 a 8 meses secos. O 

período de chuva ocorre de novembro a maio, entre 60% e 70% das 

precipitações, acontecendo no trimestre março-abril-maio. Já a estação seca 

acontece de julho a outubro. Nos melhores anos de chuvas, a pluviosidade 

atinge até 750mm/ano. (Ver gráfico 01).  
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Gráfico 01: Precipitação total mensal da área em estudo, de 1980 a 2000. 
Fonte: INMET, 2008.

A temperatura média anual é acima de 26°C, cuja máx ima absoluta 

anual está acima de 38°C e a mínima absoluta anual de 20°C. (Ver gráfico 02). 

As nuvens predominantes são os cúmulos de bom tempo, o céu 

completamente limpo, com mais de 3000 h de insolação por ano. (Silveira, 

2002). 

Gráfico 02: Oscilação diária das temperaturas média, máxima e mínima na área estudada, 
em janeiro de 2008. 
Fonte: INMET, 2008.
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A umidade relativa do ar na região de Macau apresenta média anual de 

71%, com pequenas variações de 69%. Há uma pequena variação durante o 

ano, com os meses mais úmidos (março, abril e maio) com umidade relativa do 

ar de 75% a 76%, período de maior precipitação. Quando chegam os meses 

mais seco, a umidade relativa do ar apresenta valor constante próxima a 69%, 

chegando à média inferior de 66% no mês de novembro. Essa observação, 

feita durante um período de 20 anos, mostrou a menor umidade relativa do ar. 

Em 24 de setembro de 1988, observação instantânea feita em três horas (9h, 

15h e 21h) e às 15:00h, foi registrada 36%; valor importante, pois devido à 

proximidade oceânica, os valores menores normais são de 50%, 

(NATRONTEC/ECOPLAM, 1995). (Ver Gráfico 03). 

Gráfico 03: Normais da umidade relativa do ar. Dados coletados na Estação 
Meteorológica de Macau de 1980 a 2000. 
Fonte: INMET, 2008.

Os ventos, nesta área, sopram predominantemente do Leste e 

secundariamente de Sudeste nos meses de setembro a abril; de Sudeste e 

Nordeste de maio a agosto. A velocidade média dos ventos é de 5,7m/s, 

constantes todo o ano. A menor velocidade média mensal é de 4,4m/s, em 

Abril, e a maior de 7,1m/s, em outubro. (Silveira, 2002). 

A área estudada se caracteriza por apresentar uma elevada isolação, 

sendo uma das maiores do país, principalmente nos meses de agosto a 

janeiro, atingindo média de 2.600 horas/anos, equivalendo a 7,1 horas/dia de 

luz solar sobre o solo. 
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As variações da média durante o ano são: mínima 5,5 horas/dia de brilho 

de sol no mês de julho e máxima de 9,0 horas/dia em outubro. 

O mês de outubro, com menor precipitação, também registra o maior 

índice de horas mensais de insolação que é de 280 horas. (Ver gráfico 04). Os 

valores de menor insolação são justamente no mês de abril, mês de grande 

precipitação. Esta elevada insolação durante todo o ano, aliada a pouca 

precipitação, aos ventos constantes e a alta temperatura, proporcionam 

ambiente ideal para aproveitamento na produção de sal. (INMET, 2000). 

Gráfico 04: Distribuição da insolação em horas na área em estudo. Dados coletados na 
Estação Meteorológica de Macau, de 1970 a 2000. 
Fonte: INMET, 2008.

As informações aqui apresentadas sobre o balanço hídrico da área 

estudada foram dos procedimentos apresentados por Amorim Neto (1987), que 

utilizou o método de Thornthwaite e Mather (1955), fazendo uma estimativa do 

balanço hídrico para estação climatológica de Macau, considerando uma 

camada de um metro de espessura de areia, representando o solo de Macau. 

Estabeleceu-se um valor de 30 mm como a capacidade de armazenamento 

para uma camada de 1 metro de espessura com areia quartzosa. 

Durante grande parte do ano, os solos permanecem com deficiência 

hídrica, com valor de 784 milímetros. No final de fevereiro e meados de junho, 

o solo está com excesso de água e, assim, a precipitação excede a 

evaporação potencial, estendendo-se até meados de maio quando os meses 

chuvosos terminam e inicia a estiagem. Do final do mês de junho até o final de 
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fevereiro, os solos permanecem com uma deficiência hídrica até o mês de 

fevereiro. (Silveira, 2002). 

As correntes marinhas, nesta área, se formam em resposta à ação 

combinada entre a ação preferencial EW da linha de costa, a direção 

preferencial dos ventos (E-SE) e a direção dos fluxos de ondas oriundas de 

NE-E (Souto, 2004), contribuindo para significativa corrente de deriva litorânea 

na direção EW, responsáveis pelas migrações dos pontais arenosos (spits) e 

aos canais de maré (inlets). (Lima, 2001; Silveira, 2002; Souto, 2002; Alves, 

2003 apud Souto, 2004). 

Segundo Lima (2001), os principais fatores que afetam o fluxo e a 

mistura das águas são os maiores gradientes de densidade, pois, na região, o 

pequeno aporte de água doce para o estuário, contribuição dos rios e gaboas, 

são mínimos em relação às águas das marés, afetando, assim, o fluxo e a 

densidade. Para a área de Macau, Souto (2004) descreve que a temperatura 

média da água do mar é de 28º C no fluxo de maré cheia e com 29º C durante 

o fluxo de maré vazante, considerando que a temperatura no oceano é de 28º 

C. Portanto, devido à alta temperatura e à elevada evaporação, no estuário, a 

salinidade é muito elevada estando na casa dos 38,2%, sendo que em mar 

aberto à salinidade é de 37,2%. (Souto, 2004). 

2.5 – Aspectos Pedológicos 

Na área em estudo, os solos são caracterizados, de modo geral em 

quatro tipos, onde a sua formação está associada intimamente ao tipo de 

rocha, relevo, clima e vegetação (Costa Neto, 1985). São identificadas: areias 

marinhas quartzosas distróficas (Neossolos), solos argilosos, arenosos, 

salínicos (Planosso), solos vermelho-amarelo eutrófico (Luviossolos) e os solos 

argilosos, vermelho-amarelo (Latossos) (Mapa 08). 
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Areias marinhas 

quartzozas distróficas são 

solos de textura arenosa, 

profundos, com baixo teor 

de argila, ácidos, com sua 

origem nos sedimentos 

marinhos e pontualmente 

estuarina, constituídos 

basicamente por quartzo. 

Os Neossolos são 

depositados por ação dos 

ventos, muito drenados e com 

baixa fertilidade natural. (Ver 

foto 12). 

Os Planosso, solos com alta salinidade (sódio, magnésio, cálcio e etc) e 

quando secos, no período de estiagem, apresenta crosta de cristais na 

superfície (Souto, 2004). (Ver foto 13). Localiza-se em vázeas, planície de 

inundação, sendo lavados pelas águas estuarinas de supramaré. São 

originados de sedimentos argilosos a arenosos do Holoceno, recebendo 

contribuição de areias quartzosas marinhas hidromórficas. A vegetação se 

caracteriza pela ocorrência de formações halófitas, e presença de magues. 

Devido à alta salinidade, algumas áreas se encontram desprovidas de 

vegetação. Em razão da salinidade elevada, estes solos quase não se prestam 

para a agricultura. São ideais para a preservação da fauna e flora, muito 

abundantes neste ambiente. (Silveira, 2002). 

Foto 12: Solo areno-quartzoso em piso dunar.  
Fonte: Acervo pessoal de Valdemberg Santos, 2008.

Foto 13: Solo com 
crosta de cristais, 
localizado em área 
inundável, tendo 
como uso tanques 
para carcinicultura. 
Fonte: Acervo 
pessoal de 
Valdemberg Santos, 
2008. 
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Os Latossolos são solos com horizonte B textural, não hidromórfico, 

horizonte, pouco expressivo (Cf. foto 14), porosos, muito profundos, bem 

drenados, derivados de carbonatos misturados com siliciclásticos da Formação 

Barreiras. Na área em estudo, apresenta-se em transição para Solonetz. Estes 

se apresentam com drenagem de média à elevada, baixa fertilidade, textura 

predominantemente arenosa e com fase caatinga hiperxerófila. São 

encontrados nas vertentes e terraços dos tabuleiros costeiros da Formação 

Barreiras. Devido à grande deficiência de água, este solo tem restrita utilização 

agrícola, por isso é aproveitado para pastagens. Mesmo assim, seu relevo é 

favorável à mecanização, tendo boas condições físicas para aproveitamento 

mecanizado e irrigação. A vegetação característica na área é a caatinga 

hiperxerófila densa, com abundância de jurema e mameleiro. 

Foto 14: Solo vermelho escuro, muito alterado oriundo 
da Formação Macau.  
Fonte: Acervo pessoal de Valdemberg Santos, 2007. 

Os Luvissolos são solos localizados em relevo plano e suave, ondulados 

na superfície de aplainamento. São de origem arenosa e argilo-arenosas das 

Formações Barreiras e Tibau. Apresenta valores texturais elevados na relação 

silte/argila (SUDENE, 1971). Apresenta, ainda, uma textura média, fortemente 

drenado, com grande espessura e boa porosidade (ver foto 15). A fertilidade é 

de média a alta, sendo cultivado durante o período chuvoso e utilizado também 

para pecuária extensiva de pequeno porte. (Souto, 2004). 
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Foto 15: Solo vermelho amarelado localizado em área de superfície de 
aplainamento.  
Fonte: Acervo pessoal de Valdemberg Santos, 2007. 

2.6 – Aspectos Florísticos 

Na área em estudo, ocorre vegetação litorânea ocupando as 

proximidades das feições de praias, com influência marinha adaptadas a este 

ecossistema. Próximo à área lavada na zona de supramarés, ocorrem plantas 

halófilas como o pirrixiu, coco-da-bahia, carrapicho-de-praia e outras. Na 

porção norte e central da área estudada, praticamente todos os indivíduos são 

de porte herbáceo e rasteiro (flor-de-seda, capim-de-praia, leiteirinho, jurema 

branca, bredos, etc.), com hastes que se esparramam no solo arenoso, em 

plena floração. 

Os manguezais são influenciados pela alta salinidade e o grande aporte 

de sedimentos finos a argilosos, associados à temperatura ambiente. As 

principais espécies são o mangue vermelho, o mangue branco e o mangue 

siriúba. (ver foto 16). 

A vegetação de caatinga ocorre na superfície de aplainamento, planície 

dunar e chega até próximo à praia, formadas de árvores e arbustos dispersos, 

não ultrapassando os 2m de altura, com predominância para as espécies, 

como, mofombo (Combreum Lepron sonderiamuns), catanduba (Piptadenia 

obliqua, catingueira (Caesalpinia pyramidalis), velame (Cróton campestris), 

malfa branca (Waltheria indica) e bamburral (Hyptis cf). Estes tem papel de 

grande importância para a preservação do solo contra as intempéries, grande 
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insolação e importante para o equilíbrio da biodiversidade local, apesar de 

apresentar-se bastante descaracterizada devido à destruição para a retirada de 

lenha e queimadas (NATRONTEC e ECOPLAM, 1995). As espécies de 

vegetação de caatinga são bastante resistentes ao estress hídrico, térmico e 

salino dos campos salinos 

(NATRONTEC e ECOPLAM, 

1995 op cit.). 

Nesta área, são 

identificados três tipos principais 

de vegetação, como a dos 

manguezais, a das dunas e 

praias e a da caatinga. 

A vegetação de 

manguezal está localizada a 

Norte da área, próximo a 

desembocadura de rios e 

gamboas, onde a água doce 

dos rios se mistura com a água 

das marés (Foto 16). 

A vegetação de dunas e praias está distribuída esparsamente sobre o 

solo arenoso das dunas e 

praias e se caracteriza por uma 

vegetação rasteira e resistente 

ao ambiente salino (Ver foto 

17). 

A vegetação de caatinga 

ocorre na porção Sul da área 

estudada e é composta por 

plantas adaptadas ao clima 

semi-árido, sobrevivendo em 

ambiente de pouca água, 

assim, caracterizando-se por 

plantas de grande resistência à 

Foto 16: Vegetação de Manguezal em área próxima 
as salinas. 
Fonte: Acervo pessoal de Valdemberg Santos, 2007. 

Foto 17: Vegetação de dunas. 
Fonte: Acervo pessoal de Valdemberg Santos, 2007.
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aridez do sertão. É na área em estudo que estas plantas marcam o encontro do 

sertão com o litoral. No tocante à fisiologia, pode-se identificar a caatinga 

arbórea arbustiva fechada, que são indivíduos de porte mais alto; a presença 

de espécie de porte médio em ambiente de mata fechada, sem clareira; a 

caatinga arbórea fechada, que são matas com indivíduos de grande porte em 

área de mata fechada, sem clareira, e a caatinga arbustiva aberta, que são 

indivíduos de porte médio distribuídos de forma esparsa, com clareiras no seu 

entorno. Esta distribuição pode ter sido conseqüência de desmatamento e 

abandono de áreas. A presença de Caatinga secundária, como as 

leguminosas, a exemplo, jurema (Mimosa sp), caracteriza o desmatamento e 

abandono de áreas. (Grigio, 2003). 

A vegetação antrópica se concentra próximo às residências e sítios, da 

região onde a vegetação nativa foi descaracterizada e suprimida por cultura 

temporária de plantações de mangueira, coqueiros, cajueiros entre outras (Ver 

fotos 18 e 19). 

Foto 19: Sítio com frutíferas. 
Fonte: Acervo pessoal de 
Valdemberg Santos, 2007. 

Foto 18: Vegetação de Caatinga. 
Fonte: Acervo pessoal de 
Valdemberg Santos, 2007. 
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2.7 – Aspectos Socioeconômicos 

Segundo informações do censo populacional do IBGE de 2001, Macau 

apresentava uma população de 25.700 habitantes, sendo 12.594 do sexo 

masculino, e 13.106 do sexo feminino. Em área urbana, estava concentrada a 

maioria da população, com 18.612 habitantes; na área rural, 7.088. A taxa de 

alfabetização era de 76,10% e a de urbanização de 72,42% (Ver tabela 01 e 

gráfico 05). 

Tabela 01: Demografia do município de Macau (RN). 

População Total 25.700 

Homem 12.594 
Mulher 

13.106 
Urbana 

18.612 
Rural 

7.088 

Estimativa da População 
Total (2004) 25.554 
Fonte: IBGE, 2001. 

Gráfico 05: População, por faixa etária, do município de Macau (RN). 
Faixa Etária da população de Macau
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O município de Macau apresenta, em seu território, os seguintes 

recursos econômicos: agropecuária, pesca e silvicultura. Segundo o IDEMA 

(2003), esse município tem como principal produto agrícola o feijão. Para se ter 

idéia, em 2003, foram produzidas 160 toneladas, em uma área de 400 ha. O 

segundo produto é o milho, com 120 toneladas produzidas em uma área de 

400 há. Finalmente, em terceiro lugar, a castanha de caju, com 12 toneladas 

produzidas, em uma área de 100 ha. (Ver tabela 02).

Quanto à pecuária, o maior rebanho é de caprinos (4.220 cabeças), 

seguido por ovinos (2.235 cabeças) e bovinos (2.198 cabeças), conforme 

vemos na tabela 03:  

Tabela 03: Pecuária do município de Macau-RN 

Rebanhos Quantidade de 
cabeças 

Bovinos 2198 
Suínos 372 
Eqüinos 118 
Asininos 148 
Muares 28 
Ovinos 2235 
Caprinos 4220 
Fonte: IBGE, 2003. 

Segundo o IDEMA (2005), a produção total de pescado no ano de 2003, 

foi de 1.474,8 de toneladas, sendo o principal produto o peixe, com 1.408,5 t, 

seguido pela lagosta (4,5 t) e o camarão com 2,7 t. (Cf. Tabela 04). 

Tabela 02: Produção agrícola do município de Macau 

Produto 
Área Colhida 

(ha) 
Quantidade 

Produzida (t) 
Feijão 400 160 
Milho 400 120 

Castanha de caju 100 12 
Coco-da-baía (1) 10 25 

Goiaba 5 90 
Manga 3 60 
Mamão 4 180 

Algodão herbáceo 20 8 
Fonte: IBGE 2003. 
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Tabela 04: Produção de Pescado de 
Macau-RN 

Produção de Pescado Toneladas
Peixe 1.408,50
Lagosta 4,50
Camarão 2,70
Polvo 0,10
Outros 59,00
Total 1.474,80
Fonte: IBAMA, 2003. 

Comércio e Serviços 

Este setor apresenta uma estrutura voltada para o atendimento das 

necessidades básicas da população. 

Infra-estrutura 

O abastecimento d'água é realizado pela Companhia de Água e Esgoto 

do Rio Grande do Norte (CAERN) que capta água na Barragem Armando 

Ribeiro Gonçalves, em Açu, que destinada ao reservatório no município de 

Pendências, onde é feito o tratamento, seguindo através de tubulações, para 

Macau e também através de carros-pipas, cujo abastecimento procede da 

tubulação mantida pela prefeitura, pois somente os poços não são suficientes 

para o abastecimento da cidade. Existiam no município, em 1999, 7.160 

consumidores, com uma demanda de 99.714 m³ de consumo. (IDEMA, 2005). 

Educação

O sistema de educação no município de Macau é formado pela rede 

estadual, federal e particular, abrangendo atividades nos níveis de educação 

infantil, Ensino Fundamental, Ensino Médio, Educação de Jovens e Adultos, e 

o nível superior, com a implantação do Campus Avançado da Universidade 

Estadual do Rio Grande do Norte. 

No município de Macau, existem 40 (quarenta) estabelecimentos de 

ensino, sendo 22 (vinte e dois) na zona urbana e 18 (dezoito) na zona rural, 

apresentando um quadro constituído de 401 (quatrocentos e um) docentes, 183 
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(cento e oitenta e três) salas de aula, 369 (trezentos e sessenta e nove) turmas 

e 9.343 (nove mil trezentos e quarenta e três) alunos matriculados.  

A taxa de alfabetização da população do município de Macau é de 76,1%, 

segundo dados do último censo demográfico do IBGE, sendo que 81,08% da 

população alfabetizada concentra-se na zona urbana, já os demais - 18,92% – 

vivem na zona rural.  

Saúde e Saneamento 

A infra-estrutura de saúde no município de Macau é constituída de 01 

centro de saúde, 02 hospitais, 05 postos de saúde, 01 maternidade, 04 

laboratórios de análises clínicas, 01 pronto socorro, 02 clínicas médicas, 08 

consultórios odontológicos e 02 consultórios de fisioterapia.  

A população conta com uma disponibilidade de 101 leitos hospitalares, 

proporcionando 4,14 leitos por mil habitantes, número considerado abaixo da 

conveniência estabelecida pelos parâmetros da Organização Mundial de Saúde 

(OMS) que indica, como proporção mínima, a existência de 4,5 leitos por mil 

habitantes.  

No Centro de Saúde, são realizados os atendimentos básicos, como: 

imunização, planejamento familiar, vigilância sanitária, consultas clínicas nas 

especialidades de pediatria, psiquiatria, clínica geral, ginecológica/preventivos, 

exames bioquímicos, controle de tuberculose, controle de diabetes, 

atendimento odontológico, curativos, aplicação de injeção, farmácia básica e 

consulta de trauma-ortopedia. Para isso, conta com uma equipe formada por 

03 clínicos gerais, 01 psiquiatra, 01 pediatra, 02 ginecologistas, 01 obstetra, 01 

ortopedista, 01 cardiologista, 02 bioquímicos, 04 odontólogos e 33 agentes 

comunitários de saúde. O pronto socorro funciona 24 horas por dia, contando 

com 08 médicos em regime de plantão de 24 horas. A maternidade José Varela 

dispõe de 30 leitos nas especialidades cirúrgicas, obstétricas, clínica médica e 

pediátrica.  
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Os hospitais dispõem de 71 leitos nas especialidades cirúrgicas, obstétrica, 

clínica médica e pediátrica. No setor privado, as clínicas médicas atendem nas 

especialidades cirúrgicas, obstétrica, clínica médica e reabilitação. Os postos 

de saúde funcionam no bairro do Valadão, com 03 médicos (clínico psiquiatra e 

pediatra); na Ilha de Santana (01), com a visita do clínico e do odontólogo duas 

vezes por mês; em Quixabas (01), em Barreiras e Diogo Lopes (01), com 

clínico atendendo três vezes por semana e odontólogo duas vezes por 

semana. O município dispõe, ainda, de 05 ambulâncias para o transporte da 

população. Em 1997, a taxa de mortalidade infantil no município foi de 11,1 por 

mil nascidos vivos e vem decrescendo em decorrência da implantação de 

inúmeras ações que objetivam uma melhoria da assistência à saúde da 

população. (PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAU, 2006).  

Atração Sócio-Cultural e Turismo

As principais festas do município são: festa da padroeira da cidade; Nossa 

Senhora da Conceição, em dezembro; e o carnaval, considerado um dos 

melhores festejos do estado, reunindo pessoas de vários lugares para festejar, 

e, muitas vezes, para negociar.
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CAPÍTULO 3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

3.1 O Método Sistêmico 

Para entender a dinâmica do uso do solo para as atividades produtivas 

no litoral de Macau, utilizaremos como suporte teórico metodológico à 

abordagem sistêmica, cujo objeto estudado é constituído por elementos de uns 

sistemas complexos, formados por unidades geológicas, geomorfológicas, 

pedológicas, classe e categorias de uso do solo, conforme o Quadro 01. 

Quadro 01 – Esboço dos elementos constituintes do estudo do sistema 
complexo. 

SISTEMA COMPLEXO DETALHAMENTO
Unidades Geológicas Formação Jandaíra (rocha carbonática); Formação Macau 

(basalto); Formação Tibau; Formação Barreiras; Formação 
Potengi; Depósitos praiais; Depósitos Eólicos; Depósitos 
Flúvio-marinhos.

Unidades Geomorfológicas Planície de maré; Planície de deflação; Terraços flúvio-
estuarinos; Dunas móveis e fixas; Superfície de aplainamento.  

Unidades Pedológicas Podzólico  
Latossolo vermelho Amarelo Eutrófico  
Solonetz Solodizado 
Areia quartzosa distrófica marinha 

Classe de uso do solo As classes de uso do solo que foram trabalhadas: salina, 
viveiro de camarão e atividade petrolífera. Para cada classe, 
existem as categorias determinantes conforme descrita a 
seguir: 
• Salina: as categorias são os cristalizadores 
• Viveiro de camarão: as categorias são os tanques 
• Atividade petrolífera: as categorias são bases, poços, linha 
de surgência, dutos, oleoduto, gasoduto e acesso e estação 
coletora. 

Fonte: Pesquisa direta, 2008. 

A teoria geral dos sistemas teve seu início com Ludwig Von Bertalanffy, 

em 1932, tendo sua primeira aplicação na termodinâmica e na biologia. Na 

geografia, a aplicação da teoria dos sistemas se deu principalmente nos 

estudos em geomorfologia.  A aplicação da teoria de sistema na geomorfologia 

teve início em 1950 com os estudos de Arthur N. Strahler, porém discutida e 

utilizada amplamente em trabalhos como de John T. Hack (1960), Richard J. 
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Chorley (1962) e Alan D Howard (1965), constituindo a base da aplicação 

sistêmica para os estudos geomorfológicos. A definição de sistema, para 

Christofollti (1999), é o conjunto dos elementos e das relações entre estes e os 

seus atributos. Como exemplo, os estudos da geomorfologia têm como objeto a 

forma de relevo esculpidas pela ação de um determinado processo ou grupo de 

processo, e estes processos são seqüência de ações regulares e contínuas 

que se desenvolvem de maneira relativamente bem específica, conduzindo a 

um determinado resultado. (Christofoletti, 1999). Há uma relação intrínseca 

entre as formas e o processo, por isso o estudo de ambos se constitui como 

objeto central da geomorfologia. Segundo Christofoletti (1999), a contribuição 

de John T. Hack (1960), Richard J. Chorley (1962) e Alan D. Howard (1965) 

são relevantes por serem trabalhos básicos, de cunho essencial para a 

explicação da dinâmica do geossistema. Christofoletti (1971) mostrou a 

conexão do conjunto que forma o sistema e com uma unidade, assim, 

conceituando: 

[...] um sistema é um conjunto estruturado de objetos e/ou atributos. 
Esses objetos e atributos consistem de componentes ou variáveis 
que exibem relações discerníveis um com os outros e opera 
conjuntamente como um todo complexo, de acordo com determinado 
padrão. (1999, p. 5). 

Distinguem 11 tipos de sistemas complexos estruturais: sistemas 

morfológicos, sistemas em seqüência, sistemas de Processo-resposta, 

sistemas controlados, sistemas automantenedores, plantas, animais, 

ecossistemas, homem, sistemas sociais e ecossistemas humanos. Para esses 

autores, tais sistemas são diretamente relacionados à Geografia. Já 

Christofoletti (1979), cita Foster Rapoport e Trucco, que levam em 

consideração o critério funcional, em sistemas isolados e sistemas não-

isolados, que, por sua vez, subdividem-se em fechados e abertos. Na 

afirmação de Haigh (1985) apud Christofoletti (1999), na revisão da teoria geral 

de sistema, um sistema é uma totalidade criada pela integração de um conjunto 

estruturado pelas partes e componentes, cuja inter-relação estrutura e funciona 

criando uma incerteza que não se encontra implicada por aquelas partes 

componente quando desagregadas. 
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Como a pedologia e outras geociências, a geomorfologia, entre outras, 

usa técnicas cartográficas e estatísticas, auxiliares na explicação e 

interpretação das formas de relevo e como documentos de base, mapas e 

dados dos sensores remotos. As cartas topográficas são a base das análises 

morfométricas e a  ortointerpretação é técnica auxiliar no levantamento e 

reconhecimento dos fatos e bases para a elaboração de mapas 

geomorfológicos. 

Tais ferramentas técnicas e de interpretação constituem a base para o 

estudo geomorfológico de uma determinada área, já que exige a caracterização 

ambiental da mesma, pois estes aspectos identificam as unidades de relevo e 

os processos atuantes apontando as atividades socioeconômicas implantadas. 

Para tanto, “não se pode entender a dinâmica e a gênese das formas do 

relevo, sem que se conheçam muito bem os fatores bioclimáticos, pedológicos, 

geológicos e mesmo antrópicos que interferem no dinamismo e, portanto, em 

sua evolução”. (Ross, 1991, p. 17). 

O conhecimento técnico-metodológico é importante, pois tem como foco 

contribuir na elaboração dos estudos, visando à elaboração de diagnósticos 

ambientais, cuja “elaboração dos estudos implica o conhecimento da teoria, o 

domínio da metodologia, bem como a capacidade de operacionalizar o 

instrumental técnico de apoio”. (Ross, 1991, p. 16).

Segundo Nunes (2002), com o incremento de diversas de técnicas e 

métodos operacionais para a análise ambiental dos processos geomorfológicos, 

o conhecimento leva os profissionais desta área a descobrir os problemas com o 

desequilíbrio ambiental. 

Paisagem alterada é um espaço produzido, no qual o relevo serve de 
suporte físico ou recurso, em que as diferentes formas de ocupação 
refletem o momento histórico, econômico e social. Portanto, o relevo 
e seu modelado representam o fruto da dinamicidade entre os 
processos físicos e os agentes sociais atuantes, que ocorrem de 
modo contraditório e dialético a partir da análise integrada das 
relações processuais de uma escala de tempo geológica para a 
escala histórica ou humana. (Nunes, 2002, p. 8). 

Algumas respostas para estas indagações, historicamente muito 

complexas, provavelmente estão ligadas à compreensão das transformações 

sociais, econômicas e ambientais que estamos vivendo no atual momento. Nele, 
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o desenvolvimento tecnológico e científico tem levado os geógrafos a dar mais 

importância à análise dos processos morfodinâmicos - curto tempo –, em 

detrimento dos processos morfogenéticos – longo tempo. (Nunes, 2002). Ainda 

este autor reflete em suas idéias do seguinte modo:

A valorização atual de um pensar/fazer Geomorfologia na perspectiva 
da morfodinâmica sobre a perspectiva da morfogênese, tem 
acarretado maior discussão sobre a importância do entendimento do 
tempo presente, do tempo imediato, do tempo do diagnóstico para a 
atuação e intervenção imediata sobre o relevo que será apropriado. 
Nesse sentido, ocorre a imposição Para o geógrafo, profissional que 
trabalha com a relação sociedade-natureza, pesquisas como estas se 
justificam pela importância de se analisar as formas de alterações 
ambientais que a sociedade vem provocando em determinados 
espaços físicos, dando mais ênfase ao tempo dos processos 
morfodinâmicos do que ao tempo dos processos morfogenéticos. 
(2002, p. 8).  

 Cabe, dessa forma, alguma reflexão sobre as questões que permeiam 

o presente estudo, principalmente quando tomamos a decisão de prestigiar o 

tempo e o espaço presentes da morfodinâmica em detrimento do tempo passado 

da morfogênese. 

O ecossistema veio trazer uma visão mais integradora e abrangente ao 

modelo de estudos para a biosfera. Compondo este sistema, encontram-se as 

plantas, os animais, isto é, todos os elementos bióticos (organismos vivos) e 

abióticos (relevo, clima, etc). Em outras palavras, à inter-relação que os 

organismos de determinado local estabelecem entre si e o meio abiótico 

nomeia-se soma da biocenose. O ecossistema é o método de estudo da 

biologia e da ecologia. Em 1937, Tansley utilizou o método sistêmico e criou o 

conceito de ecossistema, que veio depois influenciar o geomorfólogo Chorley 

(1944), e os geógrafos físicos Sotchava, (1962), Bertrand (1968), Tricart 

(1977). (Mendonça, 2001, p. 43-4). 

Um sistema é composto por elementos ou unidades que se relacionam 

entre si e têm atributos, entradas (input) e saídas (output), apresentando um 

comportamento, conforme a representação dos elementos (A, B, C e D), com 

entrada e saída e suas relações. (Christofoletti, 1979). (Ver Gráfico 06). 
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Gráfico 06: Esquematização simplificada de um sistema

O geossistema é uma integração entre os elementos do ecossistema e 

os componentes físicos da terra e a componente social; resulta dos fatores 

naturais e sociais. “Em termo de abordagem a proposição geossistêmica utiliza 

a análise integrada do complexo físico-geográfico, a conexão da natureza com 

a sociedade humana”. (Mendonça, 2001). Assim, os elementos que compõem 

o sistema mantêm uma inter-relação entre eles. (Ver Gráfico 07). 

Na análise temporal do uso e ocupação do solo na área estudada, 

observa-se a aplicação da teórica de sistema quando se identifica com as 

mudanças espaciais ocorridas num período de 30 anos. Segundo Christofoletti, 

[...] A ruptura do equilíbrio e o desencadeamento da trajetória de 
readaptação ocorrem quando o estimulo exterior apresentar 
magnitude suficiente, ultrapassando a capacidade de absorção. 
Ultrapassando o limite divisório crítico da faixa de absorção, o 
sistema espontaneamente se modifica a fim de atingir novo estado de 
equilíbrio. No geossistema, os diversos subsistemas possuem 
escalas diferentes para a reajustagem frente às modificações 
provocadas externamente, até que restaure o equilíbrio perdido, 
podendo oscilar da escala medidas em anos até a de milhões de 
anos. Numa seqüência qualitativa, dos elementos de reajuste mais 
rápido aos mais lentos, temos os zoogeográficos, os da vegetação, 
os solos e as formas de relevo. Os elementos de reajustes rápidos 
serão os primeiros a se adaptarem às novas condições ambientais. 
Todavia desde que os outros componentes de maior inércia 
continuam paulatinamente a se transformar, os pioneiros na 
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adaptação devem continuar a se adaptar às. Características que vão 
sendo apresentadas pelos componentes de ajustagem mais lenta. 
Toda vez que ocorre transformação do estado dedo sistema, 
passando de um equilíbrio pra outro, em virtude de um estimulo 
exterior, verifica-se uma fase ou etapa na história do sistema. As 
transformações ao longo da escala temporal assinalam a evolução do 
sistema. O tratamento histórico aplica-se aos casos individuais, 
assinalando os acontecimentos verificados no sistema especificado. 
[...] o retrospecto histórico pode ser desenvolvido desde que haja 
remanescentes no sistema, denunciando as fases evolutivas. (1979, 
p. 8). 

Jean Tricart (1977) entende a natureza como uma totalidade dinâmica, 

cujas varáveis físicas (relevo, clima, vegetação, hidrografia) têm uma inter-

relação e interage com a degradação ambiental e outras ações sociais 

(Mendonça, 2001, p. 38 ). À luz desses estudos, entende-se que a relação do 

homem com a natureza é impactante, pois modifica e interage com o sistema 

natural. Dessa maneira, o conceito de sustentabilidade será discutido, 

procurando-se apontar os problemas ambientais, processo produtivo e as 

necessidades humanas. As dimensões de sustentabilidade, conforme o 

documento Ciência & Tecnologia do Ministério do Meio Ambiente, são: 

1. Sustentabilidade social: ancorada no princípio de eqüidade na 

distribuição de renda e de bens. 

Gráfico 07: Inter-relação entre elementos do Sistema.  
Fonte: Bernard, 1988 apud Medonça, 2001.  
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2. Sustentabilidade ecológica: ancorada na solidariedade com o 

planeta e suas riquezas, biosfera. 

3. Sustentabilidade econômica: avaliada pela sustentabilidade social 

propiciada pela organização da vida matéria. 

4. Sustentabilidade espacial: baseada numa equanimidade nas 

relações, inter-relações e na distribuição da população entre o rural e o urbano.  

5. Sustentabilidade político-institucional: pré-requisito para 

continuidade ações em longo prazo. 

6. Sustentabilidade cultural: respeito à afirmação do lugar, do local, 

do regional. 

Segundo Santos (2002), o grupo de especialista coordenado pela 

ministra da Noruega Gro Birundtland, na conferência de Estocomo em 1987, 

elaborou o relatório “Nosso Futuro Comum”, a partir do qual se oficializou o 

termo Desenvolvimento Sustentável que teve como conceito: “Atender as 

necessidades do Presente sem comprometer o atendimento às gerações 

futuras”. Esse documento aponta como princípios básicos para a 

sustentabilidade: contingência, complexidade, sistêmica, recursiva, conjunção, 

interdisciplinaridade. 

Portanto, a sustentabilidade do ambiente estudado é motivo de 

preocupação presente, ante a necessidade de produzir bens para a sociedade. 

As reflexões resultantes levam a realização de estudos que procure conhecer a 

fragilidade do ambiente e o limite de sustentabilidade deste. O avanço histórico 

das atividades humanas sobre o meio ambiente vai indicar uma tendência para 

o futuro. 

Segundo Rodriguez (2004), a paisagem é concebida como formação 

antropo-natural, vista por estes autores como um sistema territorial composto 

por elementos naturais somadas aos “antropotecnogéneticos” que modificam e 

transformam as propriedades paisagísticas através de atividades sociais e 

econômicas. 

Assim sendo, Santos (1998) define paisagem como sendo o domínio do 

visível, acrescentado de odores, sons e movimentos. A paisagem, além dos 

elementos visíveis, traz em sua fisionomia os traços que marcam a história de 

um povo. Na paisagem das pirâmides de sal, está registrado todo o trabalho 

pesado e insalubre dos que sobrevivem nessa área de atividades salineiras. 
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Podemos complementar, à luz das idéias de Corrêa e Rosendahl (1998, 

in: CASTRO, 2004), que o termo paisagem é muito variado e, para a geografia, 

é um conceito capaz de fornecer unidade, identidade e afirmação para esta 

ciência. 

Para o reconhecimento do objeto de estudo, é necessária à observação 

da paisagem local, atual, tanto numa perspectiva de campo, como através de 

uma revisão de imagens de satélites georeferenciadas para a percepção da 

dinâmica da transformação da paisagem, trazendo, assim, uma resposta ao 

objeto de estudo. A interpretação de fotografias aéreas de períodos passados 

possibilita a avaliação da dinâmica da paisagem que, conforme a ação dos 

agentes transformadores, determina a fisionomia atual. 

3.2. Referencial Teórico 

Buscando conhecimento da dinâmica do litoral de Macau, procuramos os 

estudos realizados por Chaves (2005) que, em 2001, se propôs a estudar a 

erosão costeira e inundação marinha, através do monitoramento sistemático 

dos processos costeiros que atuam nesta linha de costa. Partimos, também, 

em busca do trabalho de análise dos elementos geoambientais, vulnerabilidade 

e sustentabilidade desta região, ancorados bibliograficamente em Souto 

(2004). 

A área estudada está situada em compartimentos geomorfológicos que, 

por sua natureza, apresenta-se muito vulnerável para os elementos antrópicos 

do geossistema local. Ao estudar a faixa costeira, Chaves (2005) considera a 

importância do potencial cênico da paisagem, associado às riquezas naturais, 

como elementos atrativos para o uso e ocupação do solo de forma ordenada 

no litoral de Macau. Considerando os estudos da região costeira, Chaves 

(2004) afirma que o estudo da região costeira nos últimos anos tem se 

dedicado, em sua grande parte, à problemática da erosão costeira, já que 70% 

da linha de costa de todo o mundo está sendo afetada. Portanto, estes autores 

buscam mostrar os riscos geológicos para as atividades antrópicas nesta faixa, 

pois, com a dinâmica costeira, há uma tendência a se agravar em resposta à 

ocupação das porções próximas do oceano. 
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Souto (2004) estudou a diversidade do estágio morfodinâmico da praia, 

mostrando que a morfologia desta unidade não só é o fator determinante, mas 

também devem ser considerados outros fatores como: declividade e 

compactação granulométrica, que variam com o clima de ondas e conjunto de 

variáveis hidrodinâmicas. 

Seguimos os estudos de Silveira (2005), que considera como unidades 

ambientais, as feições geomorfológicas, os aspectos pedológicos, geológicos, 

recursos hídricos, o uso e ocupação do solo e sua função social dentro do 

contexto da área, fizemos um levantamento bibliográfico de relatórios 

ambientais disponíveis pelas empresas de consultoria que trabalharam na 

área, trabalhos de graduação, dissertações e teses, feitos por geólogos e 

geógrafos, em visita ao campo, para atualização dos dados. 

Os compartimentos de relevo foram divididos, segundo Silveira (2005), 

em bancos arenosos/lama, expostos na baixa-mar e zona de estirâncio; 

planície mangue/ maré; zona de supramaré; zona de intermaré; zona de 

inframaré; a planície de manguezal; terraço fluvio/estuarino; terraço marinho; 

dunas móveis; dunas fixas; superfície de aplainamento. 

Ainda na busca de compreender a região costeira do Rio Grande do 

Norte, é fundamental mencionar os trabalhos de Kegel (1957), Campos e Silva 

(1966), Nogueira et. al. (1985), Vilaça (1985), Silveira e Vilaça (1985), Costa 

Neto (1985, 1997), Silveira (1995 e 1997), Caldas (1996, 1998, 2002), Chaves 

e Vital (2001a, 2001b), Chaves et al (2004), Tabosa et al (2001 e 2002), 

Tabosa (2002), Vital et al (2001, 2002 e 2004), Souto (2002 e 2004), Santos 

(2003), Lima (2004), Souza (2004), Soares (1983), Bagnoli e Oliveira (1995), 

Farias (1987), entre outros, como também, em trabalhos realizados por 

pesquisadores da PETROBRAS. 

A dinâmica costeira vem modificando a paisagem área em estudo, numa 

crescente velocidade, percebida em acompanhamento feito por fotografias 

aéreas de 1954, 1961, 1967, 1978, 1988, 1990 e imagens de satélite Lansat e 

Ikonos 2000 e 2002, nos trabalhos de comparação realizados por Farias e 

Nascimento (2002). 

A seguir, Moura (2005) organizou a história de Macau e contextualizou o 

desenvolvimento da atividade salineira, mostrando a importância das salinas na 
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caracterização do uso e ocupação da área estudada. Este autor também faz 

um apanhado histórico da descoberta de petróleo e desenvolvimentos dos 

campos, a partir da década de 1980. 

Santos (1993) escreveu sobre a história do desenvolvimento da 

carcinicultura no estado do Rio Grande do Norte, enfatizando o fator inerente 

da iniciação da produtividade da criação de camarão e o processo que marca o 

seu desenvolvimento. 

Utilizamos o SIG (Sistemas de Informação Geográfica), por meio do qual 

se realizam os cruzamentos dos mapas temporais de uso do solo para 

investigar a dinâmica da ocupação das atividades produtivas e o meio natural 

no litoral setentrional do município de Macau-RN. 

Xavier (2004) conceitua os Sistemas de Informação Geográfica (SIG), 

como uma avaliação de pesquisa altamente qualificada para possibilitar o 

acompanhamento periódico de dados, de atualização de tempo e espaço.  

Voltando ao estudo local, Farias (1997), no seu ponto de vista, 

apresenta a região de Macau como caracterizada pelas atividades 

socioeconômicas de grande importância para o Estado do Rio Grande do 

Norte. 

Com a atuação da indústria do petróleo, vários trabalhos foram 

realizados nesta área, com o objetivo de trazer soluções para o entendimento 

da dinâmica costeira e para prevenir acidentes ambientais, onde foram 

confeccionadas cartas de vulnerabilidade para o derrame de óleo. 

O processo de desenvolvimento e crescimento das atividades produtivas 

no presente estudo está bem exposto na concepção de Cavalcanti (2001), que 

revela o surgimento de modificações no ambiente para o favorecimento das 

necessidades humanas como um caminho para a sustentabilidade, que prevê a 

resolução para as necessidades futuras. 
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CAPÍTULO 4 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

4.1 Métodos de Trabalho 

4.1.1 Levantamento Bibliográfico e Iconografia 

Para a realização deste trabalho, buscamos fazer levantamentos 

bibliográficos de fontes secundárias, que vem sendo utilizadas para a 

compreensão e análise do objeto em estudo. 

Para a avaliação da área, utilizamos fotografias aéreas (anexo 1) e 

imagens de satélite (anexos 2, 3, 4 e 5) por serem eficientes e auxiliarem na 

diferenciação, identificação e mudanças das diversas unidades ambientais 

(geologia, geomorfologia, pedologia, uso do solo - vegetação, áreas urbanas), 

bem como mapas geológicos, pedológicos, hidrográficos, político e rodoviário. 

(Ver gráfico 08). 

4.1.2 - Levantamento de Campo 

Foram realizadas três visitas ao campo para identificação das unidades 

geológicas, geomorfológicas, pedológica e uso do solo, identificando-se a 

fragilidade ambiental e vocação de uso destas unidades. (Ver anexo 5).  

Na oportunidade, exploramos a problemática da erosão costeira, os 

aspectos sedimentológicos, hidrodinâmicos e de vulnerabilidade costeira das 

praias, planície estuarina e dunas. 

Como também, identificamos as comunidades e as atividades extrativas 

industriais (salinas, campos de petróleo e carcinicultura) e de subsistência 

(pesca e plantação). 

4.1.3 - Processamento dos dados 

Os dados coletados foram submetidos ao processamento, análise e 

integração. Buscamos fazer a correlação dos mesmos, o que possibilitou uma 

melhor compreensão dos processos naturais e antrópicos, utilizando como 

base a imagem Lansat 2008-07-19. (anexo 4). 
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Como ilustração, apresentamos um esboço do roteiro metodológico 

adotado na figura 02. 

Fluxograma do roteiro metodológico

Levantamento Bibliográfico e Iconografia de 

Imagens de satélite e aerofotos. 

Preparação de PDI 

Preparação preliminar de Mapas com divisão de 

unidades paisagem 

Confecção do mapa de uso de 1978, 1988, 1998 

e 2008. 

Figura 02: Esquematização simplificada do procedimento metodológico. 
Fonte: Pesquisa direta, outubro de 2008. 

Atualmente, uma ótima ferramenta para mapeamentos temporais são as 

imagens de satélite, principalmente devido à sua acessibilidade e facilidade de 

obtenção de alguns produtos. Estas imagens são geradas a partir da 

capacidade de refletir ou emitir radiação, ao longo do espectro eletromagnético, 

dos objetos ou reflectância. A intensidade dessa radiação gera um valor para o 

sensor, que posteriormente é transformado em imagem. Este valor é o “digital 

number”, que dependendo da resolução radiométrica da imagem, pode assumir 

um determinado intervalo de valores. No caso do satélite Landsat 5 sensor 

ETM, a resolução radiométrica é de 8 bits, ou seja, os valores podem assumir 

um “digital number” de 0-255, totalizando 256 valores que são exibidos em uma 

escala de tons de cinza. A partir da resolução radiométrica, pode-se definir a 

quantidade de tons de cinza pela fórmula: N° de cin zas = 2res. Radiométrica � = 28

= 256 tons de cinza. Cada objeto possui uma reflectância particular ao longo do 

espectro eletromagnético, o que torna possível sua distinção através destas 

imagens. As imagens de satélite possuem várias bandas, ou seja, porções do 

espectro eletro magnético que são captadas, gerando cada uma, uma imagem 

com características particulares, de acordo com o conjunto das refletâncias dos 

objetos observados. As principais características do satélite Landsat estão 



75

sintetizadas na tabela abaixo compilada do site do INPE (Instituto Nacional de 

Pesquisas Espaciais). (Ver tabela 05). 

TABELA 05: ESPECIFICAÇÕES DO SATELITE LANDSAT 5 E 7

Banda
Intervalo 
espectral 
(µm)  

Principais características e aplicações das bandas TM e ETM
dos satélites LANDSAT 5 e 7 

1 
(0,45 - 
0,52) 

Apresenta grande penetração em corpos de água, com elevada 
transparência, permitindo estudos batimétricos. Sofre absorção pela 
clorofila e pigmentos fotossintéticos auxiliares (carotenóides). Apresenta 
sensibilidade a plumas de fumaça oriundas de queimadas ou atividade 
industrial. Pode apresentar atenuação pela atmosfera.  

2 
(0,52 - 
0,60) 

Apresenta grande sensibilidade à presença de sedimentos em 
suspensão, possibilitando sua análise em termos de quantidade e 
qualidade. Boa penetração em corpos de água.  

3 
(0,63 - 
0,69) 

A vegetação verde, densa e uniforme, apresenta grande absorção, 
ficando escura, permitindo bom contraste entre as áreas ocupadas com 
vegetação (ex.: solo exposto, estradas e áreas urbanas). Apresenta bom 
contraste entre diferentes tipos de cobertura vegetal (ex.: campo, 
cerrado e floresta). Permite análise da variação litológica em regiões 
com pouca cobertura vegetal. Permite o mapeamento da drenagem 
através da visualização da mata galeria e entalhe dos cursos dos rios 
em regiões com pouca cobertura vegetal. É a banda mais utilizada para 
delimitar a mancha urbana, incluindo identificação de novos 
loteamentos. Permite a identificação de áreas agrícolas. 

4 (0,76 - 
0,90) 

Os corpos de água absorvem muita energia nesta banda e ficam 
escuros, permitindo o mapeamento da rede de drenagem e 
delineamento de corpos de água. A vegetação verde, densa e uniforme, 
reflete muita energia nesta banda, aparecendo bem clara nas imagens. 
Apresenta sensibilidade à rugosidade da copa das florestas (dossel 
florestal). Apresenta sensibilidade à morfologia do terreno, permitindo a 
obtenção de informações sobre Geomorfologia, Solos e Geologia. Serve 
para análise e mapeamento de feições geológicas e estruturais. Serve 
para separar e mapear áreas ocupadas com pinus e eucalipto. Serve 
para mapear áreas ocupadas com vegetação que foram queimadas. 
Permite a visualização de áreas ocupadas com macrófitas aquáticas 
(ex.: aguapé). Permite a identificação de áreas agrícolas. 

5 
(1,55 - 
1,75) 

Apresenta sensibilidade ao teor de umidade das plantas, servindo para 
observar estresse na vegetação, causado por desequilíbrio hídrico. Esta 
banda sofre perturbações em caso de ocorrer excesso de chuva antes 
da obtenção da cena pelo satélite. 

6 (10,4 - 
12,5) 

Apresenta sensibilidade aos fenômenos relativos aos contrastes 
térmicos, servindo para detectar propriedades termais de rochas, solos, 
vegetação e água. 

7 
(2,08 - 
2,35) 

Apresenta sensibilidade à morfologia do terreno, permitindo obter 
informações sobre Geomorfologia, Solos e Geologia. Esta banda serve 
para identificar minerais com íons hidroxilas. Potencialmente favorável à 
discriminação de produtos de alteração hidrotermal.  

 Fonte: INPE, 2008 
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Observações: 

– Os sensores TM e ETM dos satélites LANDSAT 5 e 7 possuem sete bandas, 

sendo que cada banda representa uma faixa do espectro eletromagnético 

captada pelo satélite. 

– Os satélites LANDSAT 5 e 7 revisitam (observam) a mesma área a cada 16 

dias. 

– Uma imagem inteira do satélite representa no solo uma área de abrangência 

de 185 x 185 km. Neste trabalho foram escolhidas as imagens orbitais Landsat

5-TM (30/07/88, 27/10/1998 e 05/07/2008), correspondente a cena escolhida a 

imagem 215/64 (figura 03) e (anexos 2, 3 e 4).  

      Figura 03: Localização da orbita das imagens Landsat 5 escolhidas.  
      Fonte: INPE, 2008. 

– A resolução geométrica das imagens nas bandas 1, 2, 3, 4, 5 e 7 é de 30 m, 

isto é, cada "pixel" da imagem representa uma área no terreno de 0,09 ha. 

Para a banda 6, a resolução é de 120 m, ou seja, cada "pixel" representa 1,4 

ha. 
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– O mapeamento temático a partir de cada uma dessas bandas depende, 

ainda, das características da área em estudo (região plana ou acidentada); 

época do ano (inverno ou verão); ou de variações regionais (Nordeste, 

Sudeste, Sul, Amazônia, Pantanal). Os trabalhos de interpretação das imagens 

tornam-se mais fáceis quando se dispõe de conhecimento de campo. 

Para a determinação das classes de uso do solo, através dessas 

imagens de satélite, foi utilizado um processamento digital de imagens, que é a 

composição colorida. Ela consiste na união de três bandas em tons de cinza, 

cada uma assumindo um canal R, G ou B. A partir deste processamento, os 

objetos na imagem assumem uma falsa cor determinada pela sua assinatura 

espectral em cada uma das bandas utilizadas. Portanto, se um objeto possui 

alta reflectância em uma banda colocada no canal R, por exemplo, e baixa 

reflectância nas outras duas bandas utilizadas, este objeto mostrará na 

composição colorida uma cor vermelha forte. Utilizando as imagens do sensor 

ETM do satélite Landsat-5, a composição colorida da área de estudo que mais 

destacou e diferenciou os objetos foi a RGB 543. Ainda para o satélite Landsat, 

a composição que mais se aproxima da coloração dos objetos como os 

enxergamos é a RGB 321. 

A partir desta composição colorida, foi feita a separação das classes em 

cada uma das imagens landsat TM dos anos 1988, 1998 e 2008. O mangue foi 

a feição de visualização mais fácil, devido a sua cor verde escuro característica 

nesta composição (Cf. figuras 04, 05, 06, 07 e 08). As dunas móveis 

apresentam uma coloração branco-amarelada, tornando sua distinção mais 

fácil. Desta maneira, cada uma das classes de uso e ocupação do solo possui 

uma cor e também uma geometria característica, inerente a cada uma delas, o 

que tornou viável a geração do mapa mesmo de anos anteriores onde 

determinadas feições podem não mais existir atualmente. 
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Figura 04: Identificação de feições em produto imagem 
Fonte: Pesquisa direta, outubro de 2008. 

Figura 05: Mapa resultante da identificação das feições 
Fonte: Pesquisa direta, outubro de 2008. 

Vegetação de mangue Área de inundação Salina Caatinga Água 
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Figura 06:Outro ponto da mesma imagem 
Fonte: Pesquisa direta, outubro de 2008. 

Figura 07: Mapa resultante da interpretação da imagem anterior. 
Fonte: Pesquisa direta, outubro de 2008. 

Água 
Dunas móveis 

Área de inundação 
Mangue 

Dunas fixas 
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Como é possível observar nas imagens Landsat, a resolução, ou o 

menor tamanho de objeto que pode ser reconhecido, é um grande entrave para 

a interpretação, principalmente em escalas de detalhe. Como o enfoque do 

trabalho é regional, essas imagens se adequam bem ao uso e possuem a 

vantagem de cobrir uma maior faixa temporal, o que não acontece com as 

imagens de alta resolução espacial. 

Outra ferramenta utilizada foram as fotos aéreas do ano de 1978, tendo 

em vista a não existência de boas imagens de satélite nesse ano. Embora este 

produto seja em tom de cinza, ele ainda possibilitou uma boa demarcação de 

unidades para o ano de 1978. 

Os poços de petróleo não são tão visíveis nas imagens do satélite 

Landsat, devido a seu tamanho diminuto, por isso, para auxiliar a determinação 

das locações para o ano de 2008, foram utilizadas imagens de satélite de alta 

resolução Quickbird. A partir da identificação nas imagens de alta resolução 

espacial, as locações dos poços foram possíveis por meio das imagens 

Landsat. Para a determinação das áreas, assumiu-se o valor médio das bases 

de 60x120m, multiplicado pelo número de pontos detectados. 

Os mapas foram confeccionados em ambiente SIG (Sistema de 

Informações Geográficas), cujos dados podem ser trabalhados, possuindo uma 

referência espacial, o que facilita a integração de dados de campo e de 

escritório, através de GPS, por exemplo. Esse sistema oferece ferramentas 

como cálculo de áreas e permite o cruzamento de dados de maneira rápida, 

facilitando a interpretação de diversos dados. 

As áreas foram calculadas a partir da ferramenta calculate areas, 

disponível no programa de SIG, que gera uma tabela com as áreas em m², 

facilmente visualizada em excel. A partir dessa tabela, foram somadas as áreas 

de cada classe, que, por sua vez, foram dividas pelo total da soma de todas as 

áreas, excetuando-se a parte do oceano que foi retirada do cálculo para facilitar 

a visualização das porcentagens das outras classes, gerando assim a 

porcentagem de cada classe em relação ao total que pode ser visualizada nos 

gráficos. Para gerar o valor das áreas em Km², bastou-se efetuar a divisão do 

valor em m² por 1000000 no próprio excel. 
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4.1.4 Resultados 

A partir dos procedimentos metodológicos adotados, obtivemos os 

resultados efetivos descritos nos objetivos deste trabalho. Elaboramos uma 

planilha que indica que a maior porção da área em estudo é ocupada pela 

atividade salineira e a menor ficando com as culturas temporárias. A 

carcinicultura teve um grande avanço no uso do solo e a atividade petrolífera 

só foi possível quantificar com a ajuda de imagens de alta resolução. Pela 

característica ambiental e pelo potencial extrativo existente nesta área, justifica-

se um detalhamento da análise da produção do espaço no crescimento das 

atividades produtivas. (Ver tabela 06). 

Tabela 06: Divisão de área pelas classes de uso do solo 

CLASSES ÁREA (KM²)
Atividade de Carcinicultura 5,83 

Atividade Salineira 19,95 
Atividade Petrolífera 0,41 

Vegetação de Manguezal 15,54 
Dunas Fixas 5,07 

Dunas Móveis/Área de Praia 6,02 
Planície de Inundação 11,56 

Solo exposto 4,92 
Vegetação de Caatinga 9,36 
Culturas Temporárias 0,44 

Corpos d'água do estuário 9,41 
Total de Área Classificada para a pesquisa 88,52

Fonte: Pesquisa direta, outubro de 2008. 
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CAPÍTULO 5 ANÁLISE ESPACIAL DA ÁREA EM ESTUDO 

A área em estudo é caracterizada pela paisagem litorânea e também 

atividades extrativas, responsáveis pelas mudanças paisagísticas e 

socioeconômicas (salinas, produção de petróleo e carcinicultura) e contribui 

para as transformações da paisagem numa escala de tempo e espaço.  

A concepção científica sobre a geologia da paisagem, como base 
para o planejamento ecológico do território. Será analisada como um 
sistema de métodos, procedimentos e técnicas de investigação, cujo 
propósito consiste na obtenção de um conhecimento sobre o meio 
natural, com os quais pode-se estabelecer um diagnostico 
operacional. (Rodrigues, 2004, p. 13). 

5.1 – Uso e Ocupação do Solo da Área em Estudo e Histórico 

Socioambiental das Atividades Produtivas 

A atividade salineira, para a cidade de Macau, ao longo de sua história, 

foi o principal fator gerador de emprego e renda para a população ali residente 

(Costa, 1993). Datada desde os primórdios da colonização portuguesa, foi 

somente no século XX, mais precisamente nas décadas de 1940, 50 e 60, 

período que antecedeu a modernização do parque salineiro popular, 

considerado como período áureo de Macau, que a produção de sal obteve 

níveis significativos, fazendo com que a cidade se tornasse o grande centro 

econômico da região, atingindo um número populacional expressivo. 

No século XIX, os principais produtos desta região era o sal, o peixe, o 

algodão, a cera de carnaúba e a criação de gado bovino. Grandes áreas foram 

ocupadas por fazendas para criação dessa pecuária, destacando a fazenda 

Conceição (já extinta) que deu origem aos povoados hoje existentes. (Moura, 

2005). 

A faixa litorânea entre Guamaré e Macau foi ocupada gradativamente 

pelos salineiros e pescadores, tornando esta região a maior produtora de sal do 

Brasil. (Moura, 2005). 

Mencionamos isso porque a área em estudo é caracterizada como o 

espaço das salinas, cujas condições climáticas e geomorfológicas, com 

terrenos planos e alagados, com forte influência das águas do oceano, 
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barradas por cordões arenosos, somados ao clima, proporcionam o ambiente 

ideal para essa atividade. (Ver foto 20). 

Foto 20: Visão panorâmica das salinas na área de estudo durante enchente 
no município de Macau-RN. 
Fonte: Moura, 2008.

A indústria salineira de grande porte teve inicio no século XIX, quando se 

instalara nesta região, a Companhia Nacional de Salinas Mossoró-Açu, que 

comprou área de sítios e salinas menores, utilizando trabalho braçal. Depois 

desta, outras empresas instalaram-se, entre elas, a Empresa Industrial 

Brasileira Elysio & Companhia. Ainda no início do século XX, surge a 

Companhia Sal e Navegação. Na década de 1930, existiam 16 salinas em 

Macau, merecendo destaque as salinas: Conde, Beatriz, Tainha, Furando e 

Ferraz, com um total de 323 cristalizadores para todas elas. (Moura, 2005).  

Nesta época, a dependência da cidade da produção salineira era 

enorme, de modo que quase toda a população vivia direta ou indiretamente da 

renda produzida pelo produto. Assim, Macau era considerada geradora de 

empregos, cujo comércio, até hoje se mantém exclusivamente à custa de 

clientes que vivem de salários. (Barros, 2001 apud Junior, 2006). 

Macau, como um grande centro produtor nacional de sal, teve uma 

grande procura com o desenvolvimento da indústria química nacional, na 

década de 1950. Com isso, houve um grande incentivo para o crescimento da 

produção. Segundo Fernandes, 
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A partir da década de 50, especialmente no governo de Kubitschek, 
a industrialização brasileira tomou uma nova direção. A política 
econômica implantada por Juscelino, consubstanciada no seu plano 
de Metas, caracterizou-se basicamente pelos seguintes pontos: 1. 
Permite aos investidores estrangeiros a importação de bens de 
capital sem necessidade de cobertura cambial, desde que seu 
projeto fosse considerado útil para o desenvolvimento nacional; 2 – 
através da ampliação da participação direta do setor público na 
formação interna de capital; 3- através de estimulo para os recursos 
privados se canalizam para as áreas consideradas estratégicas. 
Acessões de empréstimos a longo prazo e a taxa de juros negativos; 
4 – através de tratamento da inflação que mantida dentro de limites 
operacionais, fornecia às empresas privadas um mecanismo de 
captação de poupança forçada. (1980, p. 34-35). 

 Nos anos de 1960, a Companhia Comércio e Navegação (CCN) 

elaborou três projetos, visando o desenvolvimento da atividade em Macau. 

Nele, estava prevista a criação de uma grande salina mecanizada; da indústria 

das Águas Mães e do Porto Ilha que foi para a cidade de Areia Branca. (Moura, 

2005). A década de 1960 marcou grandes mudanças na produção salineira. A 

queda produtiva se deu em decorrência da enchente, em 1961, com 

recuperação no ano seguinte e nova diminuição da produção, devido a fatores 

climáticos no ano de 1964. Em decorrência desse declínio e da necessidade de 

abastecer o mercado nacional que apresentava um aumento no consumo, em 

1965, o governo Federal priorizou a modernização do parque salineiro. Com a 

eletrificação possibilitada pela energia hidrelétrica proveniente de Paulo 

Afonso, na Bahia, incrementou-se a modernização das salinas.  

Na década de 1970, começa a entrar o capital estrangeiro nas salinas de 

Macau e, em 1973, três grandes grupos: CIRNE (holandês), SOSAL 

(americano) e Henrique Lage (italiano) se instalaram na região. Quanto à força 

de trabalho, na década de 1960, eram 4 mil salineiros no período de colheita, 

mas com a mecanização este quadro foi reduzindo. Com a mecanização das 

salinas, também houve o emprego de técnicas modernas de produção de sal, 

que permitiram elevar a produtividade de 40kg/m para 180/280 kg/m, assim 

como, a independência da forças da natureza, com a utilização de 

motobombas, escoamento das águas das chuvas, uso de cristalizadores 

maiores, em substituição aos pequenos, rigorosos controle da densidade da 

salmoura em todas as suas etapas do processo, colheita mecanizada, lavagem 

do sal grosso e exames periódicos da qualidade do produto em laboratórios 

próprios. 
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Como os recursos para a modernização eram vultuosos, o número de 

salinas, em 1970, caiu de 562 para apenas 227, em apenas uma década 

(1980), e já em 1984, este número cairia ainda mais, alcançando uma 

quantidade mínima de 33 salinas e que perdura até hoje, apesar de 92% da 

produção de sal do estado se encontrar nas mãos de apenas oito grandes 

empresas e 83% de responsabilidade dos quatro maiores grupos nacionais: 

FROTA OCEÂNICA, SOUTO, ANHEMB, GIORGI e BEZERRA. (Junior, 2006). 

O desenvolvimento da indústria química no Brasil exigiu a modernização 

e ampliação das salinas, o que o veio a ocorrer a partir de 1970, basicamente 

no Rio Grande do Norte. O aumento da produção, decorrente também da 

fusão, entre salinas, contou com forte contribuição do governo, via repasse de 

incentivos fiscais e financeiros, através da SUDENE, Banco do Brasil, Banco 

do Nordeste, BNDS, etc. (Ver foto 21). 

Foto 21: Pirâmides de sal em processo de secagem. 
Fonte: www.setur.rn.gov.br 

Na atualidade, existem leis e órgãos que regularizam a atividade 

salineira, protegendo o meio ambiente e garantindo uma atividade produtiva, 

que favorece não só o local de instalação, como as pessoas que dependem 

dele.  

O município de Macau com uma produção de 1.977 mil toneladas, que 

representa 41,1 %, ocupa o primeiro lugar na produção de sal do Estado. 

(Costa, 2005). O sal é exportado para outros continentes como: América do 

Norte, África e Europa, além de ser comercializado em vários estados 
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brasileiros. De toda produção do Rio Grande do Norte, cerca de 200 mil 

toneladas são destinadas à exportação, alcançando 8 milhões de dólares em 

sal exportado. (Souto, 2004, p. 14). (Ver Foto 21) 

As salineiras surgiram no município expandindo sua base 
econômica, tendo impulso de evolução na última década. [...] a 
chibanca, meio de trabalho utilizado na empresa tradicional, para o 
afofamento do sal, é substituída pela colhedeira mecânica. O carro–
de–mão, empregado no transporte do sal dos cristalizadores para os 
aterros, é superado pela esteira. A lavagem do sal, antes feita com o 
auxílio de uma pá-de-ferro, passou a ser feita por uma máquina 
denominada de lavador mecânico. Por último o processo de 
empilhamento deixou de ser realizado por operários com a ajuda de 
carro-de-mão e de pá e passou a ser executada por empilhadeiras a 
energia. (FERNANDES, 1995, p.81). 

[...] o grande capital conseguiu, aproveitando-se da vulnerabilidade 
financeira de alguns pequenos e médios produtores incorporar, 
através da compra de suas salinas, em maior número de área para 
cristalizadores, aumentando daí a sua produção e conseguindo em 
muitos casos a proletarização dos pequenos produtores que se 
viram despossuídos dos seus meios de produção (JUNIOR, 1983, 
Apud COSTA, 1993, p.64). 

Com o descobrimento dos campos petrolíferos sob estas áreas, são 

desenvolvidas técnicas para evitar vazamento e contaminação da área e 

minimizando o impacto sobre o meio ambiente, cujas salinas antigas são 

reaproveitadas para construção das bases dos poços, bem isoladas com muros 

de proteção, e destas partem vários poços direcionais, evitando a construção 

de outras bases e minimizando o impacto ambiental. 

A atividade petrolífera na região de Macau se iniciou em 1956 com a 

perfuração de um poço estratigráfico, porém a produção só ocorreu na década 

de 1980, com a descoberta do Campo de Macau. 

Para a descoberta de petróleo, são necessários trabalhos de geofísica e 

geologia, e, na fase de produção, são instalados equipamentos de superfície 

para o escoamento do produto. A atividade petrolífera terrestre é licenciada 

pelo órgão ambiental estadual – IDEMA (Instituto de Desenvolvimento 

Econômico e Meio Ambiente) e a PETROBRAS realizam a construção de 

poços direcionais que possibilitam o deslocamento da base do poço para área 

de menor impacto. 

De acordo com dados da ANP (2008), a produção de petróleo gerou 

royalties num valor acumulado, até dezembro de 2007, de R$ 19.064.039,41 
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para o município de Macau-RN. (Ver tabela 08). Com a quebra do monopólio 

estatal do petróleo, na década de 1990, a Agência Nacional de Petróleo dividiu 

as bacias sedimentares brasileiras em blocos exploratórios, que são leiloados 

para concessão às empresas de petróleo. 

A atividade petrolífera ocorre hoje em um cenário complexo em área 

litorânea (Ver foto 22), com intensa dinâmica costeira, áreas de tanques de 

cristalização de salina e vilas rurais, mas apesar disso a atividade não registra 

marca de acidentes, pois a política de produção adotada dá preferência à 

segurança e ao meio ambiente. A dinâmica desta atividade produtiva e ainda a 

relação desta com o ambiente natural e social da região, necessitando manter 

a auto-suficiência do país e da região. (Ver fotos 23 e 24). 

Foto 22: Atividade petrolífera litorâneo entre a salina Soledade e o mar. 
Fonte: Alexandre, 2003 apud PETROBRAS, 2001. 
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Foto 23: Campo de petróleo em área de Tabuleiro. 
Fonte: Acervo pessoal de Valdemberg Santos, 2007. 

Foto 24: Vários poços produzindo, a partir da mesma base em área de salina. 
Fonte: Acervo pessoal de Valdemberg Santos, 2008. 

A inexistência de vazamentos com dano biótico e abiótico, durante mais 

de 20 anos de atividade, mostra que a produção com planejamento e uma boa 

política de segurança proporciona a sustentabilidade que a área exige, 

trazendo assim os benefícios socioeconômicos para o município. 
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A atividade petrolífera atuando na área efetua o pagamento de Royalties 

que, conforme a tabela abaixo, traz dividendos para a recita do município e 

pela legislação brasileira a utilização de uma área para produção de petróleo e 

gás natural requer o pagamento pela concessionária de uma compensação aos 

seguintes atores: à nação, ao estado, ao município e ao proprietário da terra.

Os royalties da produção de petróleo pagos ao município de Macau no mês 

dezembro de 2007, segundo números divulgados recentemente pela ANP 

(Agencia Nacional de Petróleo), foi o valor de R$ 2.267.276,30, ocupando a 1ª 

posição no ranking dos municípios produtores de petróleo do Estado do Rio 

Grande do Norte, com um acumulado no ano de 2007 de 19.064.039,41,

conforme mostra a tabela 07. 

Tabela 07: Royalties pagos pela PETROBRAS no mês de 
setembro de 2008 aos municípios produtores do Rio Grande do 
Norte
MUNICÍPIOS PRODUTORES VALOR PAGO EM R$
1. Mossoró 2.824.233,19 
2. Macau 2.332.301,15 
3. Guamaré 2.254.091,78 
4. Areia Branca 1.032.590,00 
5. Serra do Mel 870.723,01 
6. Apodi 466.120,00 
7. Alto do Rodrigues 424.134,26 
8. Porto do Mangue 417.224,82 
9. Pendências 391.992,44 
10. Assu 337.122,41 
11. Carnaubais 349.675,43 
12. Governador Dix-Sept-Rosado 342.527,39 
13. Upanema 237.698,89 
14. Felipe Guerra 235.574,45 
15. Caraúbas 70.761,95 
Fonte: Agências Nacionais de Petróleo, 2008.

Tabela 08: Royalties pagos pela PETROBRAS ao Município de 
Macau no intervalo de 1999 a 2007. 

ano Valor pago ao município de Macau 
1999 2.788.112,12 
2000 5.037.288,75 
2001 5.691.675,13 
2002 12.113.357,11 
2003 16.665.733,51 
2004 18.159.348,28 
2005 22.362.010,42 
2006 22.377.562,99 
2007 19.064.039,41 

Fonte: Agências Nacionais de Petróleo, 2008. 
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O Pólo Gás-Sal é um grande projeto para a região que traria grandes 

benefícios para o município de Macau, gerando emprego e crescimento. 

Apresentava uma estimativa de 136 vagas para empregados de nível superior, 

963 empregados especializados, 515 não especializados e mais de 8.400 

empregos dos grupos petroquímicos, totalizando 10 mil empregados. (Moura, 

2003), tendo como sustentação para o Pólo Gás-Sal o petróleo, o gás, o sal e 

os minérios de calcário e sílica. Hoje, o projeto do governo do estado 

continuando parado. 

A produção brasileira do camarão marinho cultivado, embora ainda 

incipiente, se comparada a de outros países, tem aumentado significativamente 

nos últimos dez anos. 

Segundo a ABCC (Associação Brasileira de Criadores de Camarão), em 

1999, a atividade gerou 26.000 empregos diretos e indiretos, elevando esses 

números para 31.250 empregos no ano de 2000, o que revela a alta 

capacidade de inserção de mão-de-obra do setor. No caso específico da 

carcinicultura brasileira, considerando a evolução tecnológica, a relação mão-

de-obra por hectare de viveiro e cresceu a relação de empregos por hectares, 

passando de 0,2 para 0,7 empregos por hectare em 2004.  

A região Nordeste concentra a maior área de cultivo de camarão no 

Brasil, detendo 94,24% desta e 97,00% da produção. Particularmente o estado 

do Rio Grande do Norte, oferece condições excepcionais para o crescimento 

da criação e produção de camarão. A disponibilidade de área adequada, 

temperatura, ambiente, águas de boa qualidade, mão-de-obra e localização 

geográfica estratégica em relação aos mercados externos, são os principais 

fatores positivos.  

Neste contexto, pode-se afirmar que o cultivo de camarão marinho no 

estado do Rio Grande do Norte é, sem dúvida, uma atividade altamente 

promissora economicamente, uma vez que a região oferece as condições 

necessárias para esse desenvolvimento como também, favorece o crescimento 

do emprego. 

A carcinicultura iniciou no estado do Rio Grande do Norte, em 1973, com 

a idéia do Governador Cortez Pereira, que aproveitou uma prática observada 

na Ásia, e tinha como objetivo testar a viabilidade econômica do cultivo de 

camarão em cativeiro e beneficiar centenas de pequenos produtores 
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desempregados na área salineira, criando o Programa pelo Banco de 

Desenvolvimento do Rio Grande do Norte (BDRN). Em 1974, o governo do 

estado assinava com a Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste 

(SUDENE) e o BDRN um convênio, visando um projeto de pesquisa para a 

viabilidade econômica do cultivo de camarão em viveiros, (Santos, 1994). 

Foram utilizadas como núcleo do projeto as salinas da margem 

esquerda do rio Potengi, no município de Natal, que a partir dessas foram 

construídos tanques viveiros. Com a criação da Empresa de Pesquisa 

Agropecuária – EMBRAPA, no dia 09 de novembro de 1979, sob o decreto lei 

nº 7.744, pelo governador Tarcisio Maia, foi assumido em 1980 o Projeto 

Camarão. Segundo Santos (1994), apesar de esse projeto objetivar os micros e 

pequenos produtores, na prática, perdeu esse objetivo, já que acabou 

beneficiando mais os grandes produtores e/ou grupos econômicos. Esse autor 

ainda ressalta que o social, em termo de emprego, foi prejudicado, mas, por 

outro lado, este crustáceo hoje é um dos principais produtos de exportação do 

estado. De acordo com a ASSECOM (2004) e a ABCC (Associação Brasileira 

de Criadores de Camarão), o estado passou de uma produção de 16,1 mil 

toneladas, com um valor de exportação de US$ 61,8 milhões, no ano de 2004 e 

para uma produção de 26,4 mil toneladas em 2006. (FENACAM, 2007). 

Para a sustentação desse projeto, no seu formato original, faltou a 

preparação técnica e capital suficientes para o pequeno produtor explorar essa 

atividade, pois esse conhecimento faltava às pessoas da região, como 

também, faltaram às cooperativas, que poderiam ser uma outra saída para a 

produção do pequeno criador. 

Atividade de carcinicultura passa hoje pelo rigor da lei no tocante ao 

licenciamento ambiental. O termo de referência para a atividade, emitido pelo 

IDEMA-RN para a obtenção da (LI) Licença de Instalação e posteriormente a 

(LO) Licença de Operação, exige estudo prévios e condicionantes para o 

exercício desta atividade e o não cumprimento leva à cassação da licença. 

Procurando minimizar os impactos negativos desta atividade ao meio ambiente 

e buscando, assim, estabelecer na sua prática o equilíbrio na relação 

produtividade x sustentabilidade. Assim sendo, é importante ressaltar que a 

carcinicultura é uma atividade economicamente viável, uma vez que se pode 

oportunizar trabalho à população. Para isso acontecer, os órgãos, responsáveis 
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por autorizar e gerenciar a atividade, estabelecem critérios para a produção da 

mesma, aos seus respectivos produtores, quanto ao licenciamento da 

atividade. Atualmente, o produtor só permanece na atividade se tiver a Licença 

de Operação (LO), autorizada pelo IDEMA-RN e este, por sua vez, mantém 

fiscalização sobre a área em produção. Na licença de operação, são exigidas 

diversas condicionantes que obriga ao produtor a adequar a sua propriedade 

ao desenvolvimento da atividade de uma vez, não obedecendo aos critérios 

pré-estabelecidos, o IDEMA-RN não libera a renovação da Licença de 

Operação (RLO). Isso comprova na prática que há uma responsabilidade por 

ambas as partes (produtor e órgão fiscalizador), no tocante à existência da 

carcinicultura no estado. 

Exemplo dos critérios pré-estabelecidos pelo IDEMA-RN para expedir a 

Licença de Operação (LO): 

• O operador deverá instalar e operar de acordo com o projeto; 

• Responsabilizar-se por qualquer acidente ambiental, devendo a 

ocorrência ser comunicada de imediato; 

• Não expandir o empreendimento para áreas ocupadas por ecossistema 

manguezal; 

• Não utilizar agrotóxicos nos viveiros após as despescas; 

• Praticar medidas mitigadoras de impacto, como a utilização de baixas 

densidades de povoamento (10 PL/ m²), ração de água e outros; 

• Executar o programa de monitoramento ambiental com apresentação de 

cronograma; 

• Apresentar cronograma de despesca; 

• Apresentar o cadastro de atividades de carcinicultura, dentre outros.  

Neste contexto, pode-se observar que a carcinicultura apesar de ter 

avançado no estado, tem sido possível mantê-la sob controle, uma vez que a 

atividade exige uma fiscalização e acompanhamento contínuo por parte dos 

órgãos competentes. É o que de fato tem acontecido, pois os produtores 

atualmente passam por um processo de adequação as novas práticas da 
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atividade e aqueles que se mostram resistentes a essa adequação não 

permanecerão na atividade, o que é justo, uma vez que, a carcinicultura é 

considerada como uma das maiores atividades produtiva do estado do Rio 

Grande do Norte, confirmando, assim, sua necessidade de existência e, 

conseqüentemente, sua sustentabilidade. 

Observando a carcinicultura no contexto de Macau, percebemos que o 

município passou a produzir camarão, a partir do ano de 1975, com o Grupo 

holandês AKSO da Usina CIRNE, utilizando 600 hectares. Em 1981, a 

produção de camarão de Macau foi para 500 toneladas por ano. A expansão 

da carcinicultura no estado vem causando grandes impactos em áreas 

naturais, como: manguezais, com desmatamento de áreas para construção de 

viveiros, contaminação do solo com o cultivo e o efluente descartado, que 

chegam a lagoas, riachos e águas subterrâneas. Parafraseando Moura (2005), 

apesar dos cuidados com relação ao licenciamento, a aparente abundância 

produtiva desta cultura obscurece o impacto ambiental causado pela falta de 

cuidados no manejo dessa atividade. 

A barrilha (carbonato de sódio) é outro produto da região de Macau, a 

produção de sal e a abundância de carbonato da Formação Jandaíra, leva a 

escolha por esse município, em 1974, para a instalação de uma fábrica de 

barrilhas, a ALCANORTE, pertencente ao grupo Álcalis do Brasil e ao grupo 

holandês AKSO (donos da CIRNE), entre outros sócios. 

Foi construída na década de 1980, uma vila de casas, próximo às 

instalações, para os funcionários da futura fábrica (Ver foto 25). Em 1986, a 

ALCANORTE foi transferida, pelo então presidente José Sarney, para a 

PETROQUISA e, em 1992, foi leiloada pelo grupo Frota Oceânica. Hoje, a 

ALCANORTE pertence ao grupo americano US Salt Corporation, leiloada por 

US$ 81 milhões (seu valor era quase de 1 bilhão de dólares) e as instalações 

permanecem abandonadas com equipamentos sucateados. A fábrica de 

barrilhas de Macau agregaria valores à produção nacional que é de 220 mil 

toneladas por ano. A produção de Macau levaria o Brasil à auto-suficiência em 

barrilha (carbonato de sódio) com mais de 300 mil toneladas por ano. (Moura, 

2003). 
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Ocupam, também, a área em estudo pequenas comunidades cuja 

população foi atraída para este lugar pela atividade salineira e pesqueira. Hoje, 

trabalham em salinas e nas fazendas de camarão, que dividem o espaço do 

estuário com as salinas. Segundo Moura (2005), “os povoados do município 

nasceram de ranchos de salineiros e pescadores”. Na área em estudo, as 

seguintes comunidades: Salinópolis ou Macauzinho, Canto do Papagaio, 

Soledade, além do conjunto habitacional Cohab e Conjunto da ALCANORTE, 

conjunto de casas construído para moradia dos então empregados da 

ALCANORTE, com a 

maioria das casas 

desabitadas, pois como 

já foi citado acima o 

projeto desta industria foi 

abortado e as 

instalações da fabrica e 

o conjunto residencial 

está abandonado. (Ver 

fotos de 26 a 29). 

Foto 26: Salinópolis ou Macauzinho, localizada à margem da 
BR-406. 
Fonte: Acervo pessoal de Valdemberg Santos, 2007. 

Foto 25: Casa 
do conjunto 
habitacional da 
vila da 
ALCANORTE. 
Fonte: Acervo 
pessoal de 
Valdemberg 
Santos, 2007. 
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Foto 27: Canto do Papagaio às margens da RN-221. 
Fonte: Acervo pessoal de Valdemberg Santos, 2007. 

Foto 28: Comunidade de Soledade. 
Fonte: Acervo pessoal de Valdemberg Santos, 2007. 
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Foto 29: Conjunto de casa da Cohab, localizada no entorno da área 
estudada, a margem da RN-221. 
Fonte: Acervo pessoal de Valdemberg Santos, 2007. 
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CAPÍTULO 6 CONFECÇÃO DOS MAPAS E TRATAMENTO DAS IMAGENS 

Foram confeccionados mapas geológico, geomorfológico, pedológico e de 

uso do solo, a partir da Imagem Landsat 5 TM 2008-07-19. Utilizando como base a 

imagem com a sobreposição das linhas do mapa de Souto (2004) e a partir deste 

ponto, iniciamos o ajuste das mesmas com a imagem que representa a situação 

atual. Foi feito o cruzamento das imagens pretéritas (1978, 1988 e 1998) com a 

imagem de 2008, induzindo a animação dinâmica da paisagem. (Anexos 1, 2, 3 e 4).  

O resultado foi a confecção de mapas de uso do solo para cada década estudada. 

No mapa de 2008, estão a distribuição das classes de uso atual e as informações de 

uso do solo, sendo medida a área territorial de cada atividade, como também de 

cada unidade geoambiental. 

Baseado no mapa de uso do solo já confeccionado, foi calculada a área das 

classes de unidades, para, em seguida, realizar a interpretação da dinâmica das 

atividades produtivas e feições naturais da paisagem. 

6.1. ANÁLISE DAS FOTOGRAFIAS AÉREAS E IMAGENS 

Levou-se em consideração às seguintes classes de uso do solo: atividade 

salineira, atividade petrolífera, atividade da carcinicultura, dunas móveis, dunas 

fixas, planície de inundação, águas continentais, manguezal, vegetação de caatinga 

e solo exposto. A imagem recente de 2008 foi trabalhada tendo como auxílio as 

imagens de alta resolução quick Bird 2006, do IDEMA, e Google Earth. (Ver Tabela 

09). 

Tabela 09: Apresenta as classes de uso do solo com suas respectivas áreas em 
1978, 1988, 1998 e 2008. 

CLASSES DE USO em % 1978 1988 1998 2008
PETRÓLEO - 0,07 0,3 0,46
CARCINICULTURA - - 0,45 6,59
SALINAS 17,6 22,37 24,02 22,53
CULTURA TEMPORÁRIA 0,56 0,67 0,69 0,5
ÁGUAS CONTINENTAIS 14,31 9,88 10,43 10,63
AREA DE INUNDAÇÃO 20,78 20,14 14,41 13,06
MANGUEZAIS 15,19 13,23 18,82 17,56
DUNAS MÓVEIS 7,69 6,03 7,55 6,8
DUNAS FIXAS 4,12 8,12 5,48 5,73
SOLO EXPOSTO 1,25 1,06 7,51 5,56
VEGETAÇÃODE CAATINGA 18,5 18,43 10,34 10,57

Fonte: Pesquisa direta, outubro de 2008. 
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6.1.1. ANÁLISE DAS FOTOGRAFIAS AÉREAS DE 1978 

No uso do solo no período de 1978, constatou-se que a atividade salineira já 

estava implantada e a mecanização já estava presente na atividade, não sendo 

possível identificar, neste período, o desmatamento do manguezal para a 

implantação dos cristalizadores, cuja redução dos manguezais já era uma realidade 

e, partindo deste estágio, procuramos identificar a dinâmica do uso do solo. 

Constatamos, assim, que a classe mapeada, como salinas, apresentou uma área de 

14,10 km². (Ver anexo 1). 

A identificação de cultura temporária apresentou a menor porção mapeada, 

com uma área de 0,45 km², abrangendo as áreas agrícolas ocupadas por lavouras 

temporárias, com culturas cíclicas e lavouras permanentes, além de área com 

pastagem, destinadas ao pastoreio do gado. Já a classe determinada como solo 

exposto se apresenta com pouca expressão, com uma área de 1,04 km². 

A vegetação de caatinga se apresentou ocupando uma área de 14,81 km² e o 

manguezal ocupando 12,17 km², margeando as áreas inundáveis e corpos d’águas 

continentais. 

As dunas, que acompanham a restinga na faixa litorânea, acentuam-se nos 

domínios da praia, ilhas arenosas e expandindo-se na direção NE-SW, no sentido do 

vento, totalizando 6,16 km². Estas dunas são classificadas como móveis, pois se 

apresentam desnudas da vegetação que a fixaria in lócus, vulneráveis à ação eólica, 

o que facilita o seu deslocamento. 

As dunas fixas, com 3,30 km² de área, apresentaram uma variação de área 

com as dunas móveis, fixada pela vegetação e têm o deslocamento dificultado pela 

ação do vento, contornando as áreas inundáveis e manguezais. 

A feição identificada nesse estudo como área inundável, são as planícies 

estuarinas e bancos de sedimentos areno-argilosos, na interface das águas 

continentais (rios e riachos) e o tabuleiro com vegetação de caatinga. As áreas 

inundáveis apresentam uma grande variação, conforme as cheias sazonais dos rios, 

ocupando 16,64 km² da área estudada. Como o objeto deste estudo é a porção 

emersa, subtraímos a área equivalente ao oceano. 

Na faixa de praia, o destaque especial foi para o rompimento do canal da 

praia de Porto dos Anjos, e um banco arenoso (restinga), formando uma ilha a 

Nordeste da área, caracterizando a Ponta do Tubarão (Mapa 09). 
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Mapa 09: Uso do solo na área de estudo em 1978 
Fonte: Pesquisa direta, outubro de 2008. 

O mapa mostra o uso do solo no ano de 1978, evidenciando uma imagem que 

se refere, conforme a legenda, às classes de uso do solo, destacando-se a atividade 

salineira como única expressão produtiva na região nesta década. É, também, a 

vegetação de manguezal contornando os corpos d’água existentes e a planície de 

inundação. A vegetação de caatinga mostra-se abundante na porção sudeste do 

mapa, preenchendo a superfície de aplainamento, e as áreas de solo exposto, com 

pouca expressão, assim como a cultura temporária, que se apresenta de forma 

incipiente. 

A geomorfologia desse ambiente é classificada como uma planície estuarina, 

e a área de inundação têm uma expressiva representação, contornando a vegetação 

de manguezal. 

A classe solo exposto tem pouca expressão, sendo mais presente em 

imagens do período seco, que intercala a vegetação de caatinga, a qual recobre a 

superfície de aplainamento. 

Neste período, não havia atividade petrolífera nem muito menos de 

carcinicultura, constituindo-se somente de usos, a atividade salineira e culturas 
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temporárias. No tocante à presença de solo exposto, as áreas rurais são 

caracterizadas por pequenas propriedades, cultivos agrícolas e pastagens. Contudo, 

o quadro de interferência antrópica deste período, caracterizava-se pela atividade 

salineira e cultura temporária de pouca expressão. (Ver gráfico 08). 

Na faixa litorânea, temos como destaque as dunas móveis e fixas. Na classe 

dunas móveis, está representada a faixa de praia. Já as dunas fixas, têm sua 

representatividade sobrepondo a superfície de aplainamento, contornando as área 

de dunas móveis, os manguezais e as planícies de inundações. 

  

Conforme o 

Gráfico 09, partimos 

da impressão que a 

atividade salineira, 

anteriormente 

observada e destacada, tem o seu número expressivo explicado pelo seu 

desenvolvimento no período em que já era mecanizado. Indicando a característica 

geoambiental da área estudada, temos as áreas de inundação, ocupando 

atualmente 20,78%, os manguezais com 15,19%, as salinas com 17,6%,  a caatinga 

com 18,5%, e as águas 14,31%. Lembramos que, nesse período, as salinas 

começaram a ganhar espaço na economia do município de Macau. 

6.1.2. ANÁLISE DA IMAGEM DE SATÉLITE DE 1988 

Neste período, a atividade salineira apresentou certo crescimento, com a 

ocupação de uma área da planície de inundação (pós-praia), na porção Nordeste da 

área estudada (Ver mapa 10), e entre a vegetação de manguezal, a Leste desta, ao 

todo, ocupando uma área de 19,93 km², perfazendo 22, 35 % da área analisada, e 

tendo um acréscimo de 4,75 %, ocupando a maior porção da área nesta, com 19,93 

Gráfico 08: 
Percentual do  
uso do solo em 
1978. 
Fonte: Pesquisa 
direta, outubro de 
2008. 
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km², (Ver gráfico 10). Assim, a área de cultura temporária apresentou um leve 

acréscimo, passando dos 0,45 km² em 1978, para 0,59 km² neste período, tendo um 

crescimento de 0,11%. 

Neste mesmo período, há pouco uso do solo com a atividade petrolífera, 

apesar desta literatura já indicar a presença da atividade, pois a descoberta ocorrera 

no ano de 1982. A imagem Landsat 5 não mostra com muita nitidez as bases dos 

poços e estações coletoras. A porção de uso do solo por esta atividade apresentou 

0,13 km² (0,15%) da área total neste período. 

A área de solo exposto visível, a Sudeste do mapa de uso do solo de 1978, 

não é mais percebida na imagem de 1988. A linha de praia nesta imagem 

apresentou-se contínua com o desaparecimento do canal e a Ponta do Tubarão. 

Ainda nesta imagem, a restinga 

apresentou-se muito mais 

volumosa, indicando 

deslocamento para Oeste.  

A porção de dunas fixas 

apresentou-se mais homogênea 

e a sua área passou de 6,16 km² 

(7,70%) para 5,37 km² (6,03%), 

com uma leve redução devido à 

fixação da vegetação, 

representando um acréscimo da 

classe de dunas fixas, que passou de 

3,29 km² na década anterior, para 7,23 km² (8,12%), representando um aumento de 

46 %, contabilizando-se a faixa arenosa da Ponta do Tubarão. (Ver gráfico 09 e 

mapa 10). 

A área da planície de inundação apresenta-se bastante intensa nesta década, 

devido, principalmente, à feição de sedimento a Noroeste da área em estudo, 

indicando 17,94 km² (20,13%). As águas continentais têm uma redução devido ao 

assoreamento de sedimentos, já classificados como planície de inundação (Ver 

mapa 10). 

Em 1988, a caatinga passou de 14,81 km² da área em 1978, para 16,42 km². 

Nessa década, houve pouca transformação antrópica na área em estudo. Porém, no 

tocante à mudança natural da paisagem, a dinâmica costeira foi responsável pela 

Gráfico 09: Percentual do uso do solo em 1988. 
Fonte: Pesquisa direta, outubro de 2008. 
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mudança na área de estudo. Já o manguezal, teve pouca alteração, passando de 

11,78 km² em 1978, para 12,17 km² em 1988. (Ver anexo 1 e 2).

Mapa 10: Uso do solo na área de estudo em 1988 
Fonte: Pesquisa direta, outubro de 2008. 

6.1.3. ANÁLISE DAS IMARGENS DE 1998 

No uso e ocupação do solo em 1998, quanto às atividades produtivas, 

constatou-se a intercessão das três atividades atuando juntas: a atividade salineira, 

já presente e ocupando 21,13 km² de toda a área de estudo; a atividade petrolífera, 

em fase de desenvolvimento com 0,27km² de área; e o início da carcinicultura, 

apresentando 0,40 km² da área ocupada nesta década.  

Notou-se um aumento expressivo do solo exposto, com o decréscimo da 

caatinga na faixa de tabuleiro (superfície de aplainamento), passando de 0,94 km² 

para 6,6 km², provavelmente esta disparidade de valores para a classe de solo 

exposto se deva ao fato de que a imagem estudada para este ano seja de uma 

passagem do mês de outubro, período de estiagem na região, onde a caatinga seca 

expõe o solo com mais facilidade. 
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A área de planície de inundação sofreu ocupação foi ocupada pela atividade 

salineira que se fixou, e construções de tanques viveiros, movimentando grande 

porção de terra e ocupando 0,4 km². A subtração desta área foi de 5,27 km², 

passando de 17,94 km² para 12,67 km². 

Percebeu-se, nesse período, um acréscimo de 4,78 km², passando de 11,78 

km² para 16,56 km², para a classe vegetação de manguezal. As dunas móveis e a 

faixa litorânea de praia totalizaram, nesse período, 6,64 km². Houve uma variação 

em relação ao período anterior, de 1,27 km² em função da variação da dinâmica 

costeira e ventos que movimentaram os sedimentos sobre a planície dunar. As 

dunas fixas sofreram redução de 2,41 km², provavelmente pelo recobrimento das 

dunas móveis e crescimento da área da salina.  

As águas continentais apresentaram, também nessa época, um aumento de 

0,37 km², passando de 8,80 km² para 9,17 km², variação que depende da maré no 

dia da passagem do satélite. 

Nota-se a fixação da vegetação sobre o pacote de sedimentos que compõe o 

divisor entre o riacho Conceição e o racho da Casqueira, localizados a Noroeste da 

área estudada. (Ver mapa 11).

O Gráfico 10 apresenta valores percentuais das unidades estudadas para o 

uso do solo na década de 1988. Comparando com a década anterior, percebemos o 

crescimento, neste período, das atividades salineiras, como também o surgimento 

da atividade petrolífera, que ainda se mostrava ínfima no contexto de ocupação.  



104

Mapa 11: Uso do solo da área estudada em 1998. 
Fonte: Pesquisa direta, outubro de 2008. 

       Gráfico 10: Percentual do uso do solo em 1998. 
       Fonte: Pesquisa direta, outubro de 2008. 
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6.1.4  ANÁLISE DAS IMAGENS DE 2008 

Atualmente, as atividades produtivas apresentam-se da seguinte forma: as 

salinas com uma redução em sua área, no total de 1,19 km², passando de 21,13 km² 

para 19,94 km². Essa redução se deve ao crescimento da área de uso do solo, 

especificamente pela carcinicultura, que teve um salto de 0,40 km² para 5,83 km².  A 

carcinicultura apresentou um crescimento, a Sudeste da área em estudo (ocupando 

antiga salina e parte da área da planície de inundação), surgindo duas fazendas de 

criação de camarão situadas na porção central da área estudada. O uso do solo 

para a atividade petrolífera também teve um aumento de 0,14 km², passando de 

0,27 km² para 0,41km². Os dados para esta atividade referem-se às bases dos 

poços e estações coletoras, e a esta área foi calculada a partir da observação em 

imagem de alta resolução, Quick Bird (2006).(Ver figura 08). 

Figura 08: Imagem Quick Bird (2006), da área de Macau-RN.  
Fonte: IDEMA-RN, 2008. 

A cultura temporária apresentou um pequeno decréscimo de 0,16 km², 

dividindo sua área com a caatinga e solo exposto, enquanto que a classe vegetação 

de mangue sofreu uma pequena redução neste período de 1,02 km², estando hoje 

com 15,54 km² (17,5% da área). 

As dunas móveis e área de praia, que no período anterior ocupava 7,5 % da 

área estudada, sofreram uma pequena redução, passando de 6,64 km² para 6,02 

km², diferença de apenas 0,62 km², valor este cedido para área de dunas fixas e 

N
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áreas alagadas – a provável mudança seria o rompimento do canal (canal do 

Arrombado) no ano de 2007. As dunas fixas passaram de 5,07 km² para 4,82 km², 

diferença de 0,25 km². 

A vegetação de caatinga subiu de 9,10 km² para 9,36 km², observando um 

aumento de 0,26 km², e o solo exposto variou nos dez últimos anos de 6,61 km² 

para 4,92 km², redução de 1,69 km² da área. O período do ano da passagem do 

satélite justifica esta mudança entre a vegetação de caatinga e o solo exposto, pois 

a passagem do satélite, em 1998, foi no mês de outubro, período de estiagem na 

região estudada, enquanto a imagem de 2008 foi obtida no mês de julho, no período 

de inverno. 

As dunas móveis, com 6,16 km² de área, computando-se nesta primeira 

classe, as faixas de praia, pois, devido à análise com imagens orbitais e fotografias 

aéreas de baixa resolução disponíveis no período, não houve condição de mapear 

(Ver mapa 12). 

As atividades salineiras, neste período, se mantiveram aparentemente 

constantes, enquanto que a atividade petrolífera apresentou um crescimento. O 

grande destaque ficou para a carcinicultura que teve um salto em sua ocupação de 

área, chegando a ocupar até áreas de antigas salinas. (Cf. gráfico 11). 

        Mapa 12: Uso do solo na área estudada, em 2008. 
        Fonte: Pesquisa direta, outubro de 2008. 
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6.2.1. DINÂMICAS DAS SALINAS 

As salinas tiveram aumento, entre 1978 e 1988, de 5% da área ocupada. No 

período de 1988 a 1998, essa área se manteve praticamente inalterada com uma 

pequena tendência de crescimento de 2%. 

Entre 1998 a 2008, as salinas diminuíram suas áreas em 2%, período de 

grande crescimento da área ocupada pela atividade da carcinicultura e algumas 

bases de poços de petróleo que se instalaram entre as interfaces dos tanques 

cristalizadores (base e vias de acesso). Os cristalizadores de sal ocuparam uma 

grande porção a Sudeste da área de estudo, porção central e uma área de 

interdunas fixas a Nordeste, apresentando crescimento e atingindo uma área de 

19,95 km² em 2008. (Ver mapa 13).  

Mapa 13: Dinâmica da atividade salineira em 30 anos. 
Fonte: Pesquisa direta, outubro de 2008.
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6.2.2. DINÂMICA DA ATIVIDADE PETROLÍFERA 

A atividade petrolífera teve início na área em 1982, porém, devido a baixa 

resolução das imagens Landsat 5 TM ( passagens de 1984 e 1987), não 

identificamos áreas de uso e como não tinha o suporte das imagens de alta 

resolução, recurso acessível apenas a partir do ano 2002 (Imagens ikonos), ficaram 

sem registro neste período. Porém a comparação das bases presentes na imagem 

de alta resolução, e a extrapolação e comparação, com a diferença de tonalidade 

nos pixels da imagem de 1988 e 1998 nos levaram a localizar algumas bases de 

poços nestas décadas iniciais, chegando a ser mais visível o seu crescimento, a 

partir das imagens de alta resolução que possibilitaram reconhecer e até de medir 

áreas ocupadas por esta atividade. (Ver gráfico 13). 

A pouca expressão no uso e ocupação do solo não é um indicativo para o 

crescimento desta atividade, pois vários poços são direcionais, cujas bases são 

perfuradas em locações de outros poços já existentes. Com o cruzamento dos 

mapas de 1978 a 2008, constatamos que essa atividade não provocou a supressão 

da vegetação de manguezal. A maioria das bases dos poços, estações coletoras e 

faixas de dutos se encontram em áreas da classe de vegetação de caatinga, solo 

exposto e salinas. 

Gráfico 13: Crescimento da dinâmica do uso do solo pela atividade petrolífera, baseado 
na interpretação de imagens Landsat 5 ( INPE) e quick bird 2006 (IDEMA-RN). 
Fonte: Pesquisa direta, outubro de 2008. 
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6.2.3. DINÂMICA DA CARCINICULTURA 

A carcinicultura 

apresenta seu registro nas 

imagens de 1998 a 2008. 

Esta atividade vem se 

desenvolvendo em áreas de 

planície de inundação e 

ocupando antigas salinas. O 

território da carcinicultura 

cresceu de 0,40 km² para 

6,83 km², ocupando em 

6,59 % da área de estudo, 

que tem um total 88,52 km² da 

porção continental (Ver foto 30), 

que apresenta viveiro em plena 

atividade produtiva. 

O mapa 14 indica, espacialmente, a expansão da ocupação da carcinicultura 

na área em estudo nos últimos dez anos. O primeiro registro que obtivemos neste 

trabalho foi uma ocupação de uma área de planície de inundação numa porção a 

Sudeste da área em estudo. (Ver foto 31). Hoje, observamos o crescimento dos 

viveiros mais para Leste, ocupando antiga salina e planície de inundação, além de 

duas áreas observadas na porção central. (Ver mapa 14 e gráfico 14).   

Foto 31: Prédio construído próximo a viveiros de camarão.  
Fonte: Acervo pessoal de Valdemberg Santos, 2008. 

Foto 30: Viveiro de camarão em atividade na área em 
estudo. 
Fonte: Acervo pessoal de Valdemberg Santos, 2008. 



111

A porção ocupada a Sudeste da área apresenta uma grande extensão de 

terra ocupada por grandes viveiros abandonados. (Ver foto 32). 

Foto 32: Planície de 
inundação com grande 
área ocupada por viveiros 
de camarão abandonados. 
Fonte: Acervo pessoal de 
Valdemberg Santos, 2008. 

Gráfico 14: Crescimento 
da carcinicultura nas 
últimas décadas (1998 a 
2008). 
Fonte: Pesquisa direta, 
outubro de 2008. 

Mapa 14: Expansão 
das áreas de 
carcinicultura. 
Fonte: Pesquisa 
direta, outubro de 
2008. 
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Através da análise dos gráficos estudados, podemos acrescentar que foi 

possível entender toda a dinâmica dos acontecimentos, referentes à evolução das 

atividades produtivas, apontando a carcinicultura como a atividade que merece uma 

análise mais cuidadosa no decorrer das próximas décadas, pois apresentou uma 

disparidade muito alta no seu crescimento. Entendemos que a necessidade de 

produzir uma análise ambiental prévia é de fundamental importância para o 

equilíbrio do ecossistema.  

6.2.4. DINÂMICA DA VEGETAÇÃO NATURAL E USO ANTRÓPICO  

Nesta categoria, incluímos a vegetação de manguezal, vegetação de caatinga 

e solo exposto (área de pastagem e cultura temporária), como contexto natural e 

antropizada, fora do contexto do uso do solo pelas atividades de salinas, petróleo e 

carcinicultura, para que possam ser analisadas e comparadas em sua evolução 

natural, sem a interferência das atividades produtivas. (Ver mapa 15). 

Mapa 15: Evolução da vegetação de Manguezal.  
Pesquisa direta, outubro de 2008. 
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A partir da década de 1990, houve um grande aumento de solo exposto, 

provavelmente, em função do desmatamento para pastagem e culturas temporárias, 

como um provável desmatamento para a retirada de lenha. 

Através da análise seqüencial das imagens orbitais, a cada década, num 

período de 30 anos, foi possível perceber a redução da área de vegetação de 

caatinga em aproximadamente 40%, coincidindo com a área de solo exposto, com 

um grande salto na década de 1990 e apresentando 5% solo exposto na última 

imagem. No mapa 16, visualizamos a dinâmica da transformação da área de 

vegetação de caatinga, solo exposto e manguezal no período de 1978 a 2008. 

Mapa 16: Evolução da vegetação de caatinga. 
Fonte: Pesquisa direta, outubro de 2008. 

Em 1978, a área de solo exposto era apresentada por pequenas porções 

localizadas a Sudeste e Sudoeste da área mapeada, apresentando uma pequena 

expansão à Noroeste da área de estudos no ano de 1988. Já nos anos de 1998 e 

2008, apresentou grande avanço em direção Nordeste, encontrando-se com a 

planície de inundação formando vasto trecho desnudo. (Ver mapa 17). 
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Observou-se, também, que nos últimos 20 anos houve uma grande redução 

da vegetação de caatinga e surgimento de solo exposto, mostrando indício de 

desmatamento. ( Ver gráfico 15). 

Mapa 17: Evolução do Solo exposto. 
Fonte: Pesquisa direta, outubro de 2008. 

Gráfico 15: Comparação entre solo exposto e a vegetação da caatinga.  
Fonte: Pesquisa direta, outubro de 2008. 

% por ANO 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os estudos realizados nesta dissertação de mestrado nos levaram a 

perceber que a evolução observada no uso e ocupação da área em estudo, 

predominante em produção de petróleo, carcinicultura e salinas, são fontes que 

favorecem o município de Macau, principalmente na área econômica, e vem 

sendo o piloto no desenvolvimento local no decorrer das décadas vivenciadas. 

Neste trabalho, foi possível perceber que, mesmo que o homem 

modifique a paisagem pelas suas necessidades, a natureza também faz os 

seus ajustes determinado pelas suas condições ambientais – condições 

climáticas e dinâmica costeira. De acordo com o que se considera sobre 

paisagem, podemos acrescentar, ainda, que se esta poderá ser modificada 

com o tempo e a ação do homem, pois é pouco provável existir um conceito 

realmente absoluto. 

Dentre alguns autores que definem o tema paisagem, destacamos 

Santos, que diz: 

[...] a paisagem não é dada para todo o sempre, é objeto de 
mudanças. È um resultado de adições e subtrações sucessivas.É 
uma espécie de marca na história do trabalho, das técnicas. Por isso, 
ela própria é parcialmente trabalho morto, já que é formada por 
elementos naturais e artificiais. (1988, p. 24). 

Quanto ao nosso tema observamos em algumas leituras, que a 

sustentabilidade é resultado dos avanços nos paradigmas de descobertas 

científicas, com a superação do anterior, a adequação do conhecimento e a 

convivência com o meio ambiente, isto vindo, então, nos esclarecer que a área 

em estudo apresentou pouca alteração no tocante às atividades produtivas, 

conforme as nossas análises. 

Com a construção de cartas temporais, baseadas na interpretação das 

imagens do satélite Landsat 5, identificamos a dinâmica do uso do solo, onde a 

atividade salineira ocupa uma maior área (Anexos 1, 2, 3 e 4). A atividade de 

carcinicultura, hoje, ocupa 6,59 % de uma área antes utilizada pelas atividades 

salineiras, como também áreas de planícies de inundação. Percebeu-se que, a 

atividade de carcinicultura teve uma dinâmica de crescimento muito expressiva, 

no tocante ao reaproveitamento do solo antes utilizado pelas atividades de 
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produção do sal. Quanto à atividade petrolífera, pode-se dizer que esta utiliza 

uma pequena área de ocupação e uso do solo e encontra-se nas áreas de 

tabuleiro, em torno das área de salinas e praias.

Construiu-se uma base de dados através de técnicas de 

geoprocessamento, a fim de proporcionar uma análise temporal do uso do solo 

no litoral setentrional de Macau. Utilizamos as séries históricas de imagens de 

satélites e fotografias aéreas, como fonte de dados e informações que 

mostraram as transformações temporais ocorridas, identificando e delimitando, 

através dessas imagens, a existência de área de ocupação neste ambiente e 

sistematizando-os em cartas temáticas. 

Os resultados ainda nos evidenciaram a importância da utilização de 

imagens de satélites e aplicação do sistema de informações geográficas (SIG), 

no fornecimento dos dados para a identificação de uso do solo e 

monitoramento ambiental, contribuindo, assim, com a gestão quanto ao 

conhecimento do uso do território no litoral setentrional de Macau. 

 As imagens orbitais apresentam, entre outras vantagens, uma visão 

regional da área que permite a análise da estrutura organizacional em um 

determinado período, possibilitando a análise das transformações, quanto ao 

comportamento espacial e a mensuração de determinado fenômeno. 

Foi possível identificar os diferentes tipos de uso do solo e efetuar o 

monitoramento do uso e ocupação da área de estudo, desenvolvidos de forma 

sistemática, constatando-se as transformações ocorridas no uso do solo, a 

partir de técnicas de PDI (Processamento Digital de Imagens) e trabalhos de 

campo desenvolvidos de modo sistemático na área de interesse. 

As observações, obtidas através das imagens, devido a pouca resolução 

destas, não permitiram uma análise clara da ocupação urbana e rural dentro da 

área estudada, porém a excursão de campo nos esclareceu que há uma 

grande ocupação da área pelas propriedades rurais e pequenos núcleos 

urbanos. Neste contexto, as atividades produtivas ali existentes são 

consideradas fundamentais para a condição econômica do local, como ainda 

regional. 

O presente estudo realizado considera a análise temporal uma 

ferramenta de grande importância, necessária para contribuir com a gestão 
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ambiental da área, valorizando não só o município, como também o Estado do 

Rio Grande do Norte. 
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