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No caso, ao lado do prazer pessoal das recordações do viajante 

que se vestiu de geógrafo, e que a partir das viagens, sentiu-se 

mais perto da Geografia, haveria todo um desfile de Brasil, 

através de nossas próprias experiências e vivências. Ah! Se eu 

pudesse esquecer o meu tema e lhes dizer alguma coisa sobre os 

bastidores da pesquisa geográfica, nas imensidões brasileiras. 

Mesmo porque não está muito longe o tempo em que para fazer 

Geografia neste país era preciso ser um misto de pesquisador, de 

boêmio e de aventureiro (AB’SABER, 1969). 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aos meus Pais (João Pereira de Almeida e Maria José Araújo Pereira),  

e à região do Seridó! 
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RESUMO 

 
São inúmeras as aplicações provenientes dos estudos geomorfológicos e seus 
diferentes elementos constituintes e inter-relacionados à implantação de 
políticas públicas de planejamento e gestão territorial ambiental. Esta 
dissertação de mestrado apresenta uma análise da fragilidade ambiental da 
bacia hidrográfica do Rio Seridó, localizado entre os estados da Paraíba e Rio 
Grande do Norte (Brasil), para a identificação de áreas potencialmente 
instáveis. Este estudo encontra-se apoiado na abordagem metodológica de 
Ecodinâmica do francês J. Tricart (1977) e em sua proposta de 
operacionalização defendida pelo brasileiro J. Ross (1994), referente às 
Unidades Ecodinâmicas de Instabilidade Potencial e Emergente, com base nos 
índices de dissecação do relevo ou rugosidade topográfica. Os resultados 
revelam que em uma perspectiva quantitativa sobre a análise da referida bacia 
hidrográfica, estes valores podem ser traduzidos em classes de fragilidade 
potencial em torno dos 2.613,0 km² de fraca intensidade, 5.188,4 km² de média 
intensidade, e dos 2.585,5 km² de forte intensidade. No que diz respeito para a 
fragilidade emergente, estes se aproximam dos 2.212,0 km² de fraca 
intensidade, 6.191,23 km² de média intensidade, e 2.062,34 km² de forte 
intensidade. No caso da bacia hidrográfica em questão, a degradação se torna 
particularmente eficaz nas áreas mais dissecadas, onde as condições 
ecológicas, em sinergia a degradação ambiental, impedem a regeneração da 
cobertura vegetal quando surge uma oportunidade para o (re)estabelecimento 
de seu tênue equilíbrio. Os dados obtidos assumem uma importância 
fundamental para o planejamento territorial ambiental da bacia hidrográfica em 
questão, uma vez que podemos ainda verificar uma intrínseca associação dos 
municípios componentes do núcleo de desertificação com as áreas de forte 
instabilidade/fragilidade ambiental. Trata-se, portanto de um importante 
instrumento indicativo ao entendimento da susceptibilidade potencial dos 
ambientes naturais e antropizados, em relação ao avanço e/ou intensificação 
dos processos erosivos, quedas de blocos, movimentos de massa, dentre 
outros fenômenos atuantes de áreas potencialmente instáveis. A continuação 
detalhada destes estudos torna-se, portanto objeto de extrema relevância para 
o entendimento e arranjo dos processos, juntamente ao engendramento e 
sustentabilidade do sistema em sua totalidade; em estreita correlação, pois às 
suas potencialidades, restrições e alternativas sobre a bacia hidrográfica do Rio 
Seridó, e em todo o semiárido com características semelhantes. 
 

Palavras-chaves: ecodinâmica, fragilidade, bacia hidrográfica, desertificação, Seridó 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

There are many applications coming from geomorphological studies and their 
different constitutive and inter related elements, to the implementation of public 
politics of planning and environmental management. This search presents an 
analysis of the environmental fragility of the watershed of Seridó River, situated 
between the states of Paraíba and Rio Grande do Norte (Brazil), including the 
identification of possible unstable areas. It is based on the methodological 
approach of Ecodynamics of the French researcher J. Tricart (1977) and on the 
operalisation proposal advocated by the Brazilian J. Ross (1994), related to the 
Potential and Emerging Ecodynamic Units, grounded in the Relief’s Dissection 
Index or the topographic roughness, soil, rainfall and land use/vegetal cover. 
Under a quantitative perspective, the results obtained from the analysis of the 
watershed can be divided into classes of potential fragility: around 2.613,0 km² 
of low intensity, 5.188,4 km² of medium intensity and 2.585,5 km² of high 
intensity. Concerning the emerging fragility, the results are close to 2.212,0 km² 
of low intensity, 6.191,23 km² of medium intensity and 2.062,34 km² of high 
intensity. In the case of the watershed in question, the environmental 
degradation is particularly effective in the areas more dissected, where the 
ecological conditions, in synergy the environmental degradation, prevent the 
regeneration of vegetation when arises an opportunity for the (re)establishment 
of its equilibrium tenuous. The collected data is relevant for the territorial and 
environmental planning of the watershed, once we can still verify a close 
association of the cities on the central area of desertification with the areas of 
high environmental instability/fragility. This is an important tool to the 
understanding of the potential susceptibility of the natural and anthropic 
environments related to the advance and/or intensification of the erosion 
process, rock falls, mass movements, among other phenomena inside the 
potential unstable areas. From this perspective, the continuity of this research 
becomes extremely important to the understanding and arrangement of the 
process, together with the engendering and sustainability of the system in its 
totality; in narrow correlation because their potentialities, constraints and 
alternatives on Seridó River watershed, and in all the semi-arid region with 
similar characteristics. 
 

Key-Words: ecodinamic, fragility, watershed, desertification, Seridó 
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 INTRODUÇÃO 

 

É crescente a preocupação com a degradação dos recursos naturais, 

paralelamente ao crescimento dos inúmeros centros urbanos, frente ao 

aumento populacional. Áreas cada vez maiores são requisitadas para o 

suprimento e demanda dos desejos e necessidades da sociedade humana. O 

entendimento desta dialética e de seus efeitos, juntamente ao estabelecimento 

de alternativas e restrições, perpassa pelo entendimento das diferentes 

fragilidades e potencialidades dos sistemas geoambientais. 

A identificação dos processos e das diferentes fragilidades do meio 

natural, frente às ações antrópicas de pressão e degradação, é cada vez mais 

de fundamental importância para a conservação dos recursos naturais e 

estabelecimento de um planejamento ambiental territorial eficiente. Segundo 

acrescenta Tricart e Killian (1979), seria para fins de planejamento, gestão e 

ordenamento uma enorme falta de perspectiva limitar-se a uma visão estática e 

descritiva do meio natural, em uma espécie de inventário imutável. 

Apesar da importância desta assertiva e contextualização, a escassez 

de informações acerca dos diferentes sistemas naturais potencialmente 

instáveis, e em especial do Semiárido brasileiro, são ainda alguns dos aspectos 

marcantes que inquieta grande parte dos pesquisadores dessa região. 

O domínio semiárido das Caatingas brasileiras, embora apresente uma 

aparente instabilidade ecodinâmica e crescentes níveis de degradação 

ambiental, é talvez um dos domínios menos pesquisados e conhecidos do país 

– descrito por vezes de modo ainda superficial. Não obstante, trata-se de um 

dos semiáridos mais densamente povoados de todo o mundo, envolto por uma 

complexidade de mosaicos com características climáticas, ecológicas, 

pedológicas e hidrológicas distintas (AB’SABER, 1974, 2007; ANDRADE-LIMA, 

1981; DUQUE, 1953, 1964). 

Diante deste cenário, juntamente à falta e/ou escassez de planejamento 

territorial e ambiental sobre essa região do país, são nítidas as consequências 

socioambientais decorrentes da perda do equilíbrio e resiliência dos diferentes 

sistemas geoambientais, citando-se como exemplo o provável aparecimento 

das áreas núcleos de desertificação. Os três dos quatro núcleos de 

desertificação brasileiros (Cariri, Irauçuba e Seridó), então localizados em 
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pleno domínio Semiárido brasileiro, destacam-se como uma possível resultante 

deste amálgama. 

Para Vasconcelos Sobrinho (1971), esses núcleos melhor se definem 

como sendo áreas onde a degradação da cobertura vegetal e do solo alcançou 

uma condição de irreversibilidade, apresentando-se como pequenos desertos 

já definitivamente implantados dentro do ecossistema primitivo. Neste sentido, 

Hare et al. (1992) ainda acrescentam que, nas situações de equilíbrio delicado, 

como na maior parte das regiões secas, à exemplo do próprio Semiárido 

brasileiro, mesmo uma pequena alteração em um dado componente pode 

irradiar efeitos ao longo do ecossistema inteiro. 

Destarte, esses núcleos de desertificação apresentam-se, pois como 

sendo áreas de degradação intensa que ameaçam o desenvolvimento e a 

sustentabilidade das regiões as quais se inserem (BRASIL, 2004). Sobre esta 

problemática, Sales (2002) ainda acrescenta com propriedade que: 

 
a pressão da população sobre os recursos naturais, já 
naturalmente frágeis, leva à deterioração ambiental gerando 
um ciclo de pobreza e miséria, tornando a região cada vez 
mais vulnerável. A vulnerabilidade neste caso é resultado da 
fragilidade ambiental, econômica e social, constituindo-se em 
um imbricado processo de retroalimentação. 

 

É, com base nestes preceitos e contextualização, e ainda diante das 

lacunas então existentes sobre esta temática e sobre o recorte espacial 

proposto, que se aponta a bacia hidrográfica do Rio Seridó (RN/PB) como 

recorte e unidade de análise e pesquisa.  

Essa escolha se justifica ainda por ser a bacia hidrográfica uma unidade 

natural básica do planejamento, onde se encontram condições favoráveis para 

a avaliação de forma integrada das ações humanas e suas consequências 

sobre o equilíbrio dinâmico, juntamente ao restante do sistema (BERTONI E 

LOMBARDI NETO, 2012; BOTELHO E SILVA, 2011; COELLHO NETO, 2007).  

De todo modo, a bacia hidrográfica do Rio Seridó está localizada entre 

as regiões do Seridó potiguar e paraibano (ver figura 01), então caracterizadas 

por um histórico processo de degradação, junto ao estabelecimento de ciclos 

econômicos de intensa exploração dos recursos naturais, conforme acrescenta 

Morais (2005) apoiados na pecuária, cotonicultura, cerâmica e mineração. 
 



14 
 

 Figura 01: Localização da bacia hidrográfica do Rio Seridó (RN/PB) 
 

  

Fonte: adaptado de AESA/PB 

 

Segundo ressalta Nascimento (2006), existe uma necessidade imediata 

de ampliação da pesquisa no domínio da análise ambiental voltadas para 

avaliação do potencial natural dos diferentes sistemas naturais, e em especial 

das bacias hidrográficas. Estudo este que deve ser ainda realizado de maneira 

integrada, possibilitando o fornecimento de informações concretas para o 

planejamento territorial ambiental eficiente. 
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O essencial deste tipo de análise não é, portanto, simplesmente 

identificar os “fatores que contribuem para a degradação do manancial e quem 

são os culpados”, mas saber “a quais processos de degradação o manancial 

encontra-se submetido e que estruturas o mantêm ou colaboram para que 

esses processos perdurem (GONDOLO, 2000). 

O esforço sistêmico é, pois o de entender como as partes estão 

integradas em uma totalidade, “[...] compreender o conjunto mais do que suas 

partes”. Somente desse modo, a análise sobre a organização do conjunto 

decorrente das relações entre os elementos e o grau de organização entre 

eles, confere, pois, o estado e a função do todo (CHRISTOFOLETTI, 1999). 

A própria ideia de sistema se caracteriza desse modo, conforme 

acrescenta Tricart (1975, p. 06), integrado a um conjunto de fenômenos que se 

processam, mediante fluxos de matéria e energia, originando relações de 

dependência mutua e independentes entre si, onde qualquer modificação a um 

dos fenômenos repercute, pois sobre todos os outros, de maneira relacionada. 

A bacia hidrográfica aparece, portanto, sobre essa contextualização, 

como unidade essencial para a análise ambiental de maneira integrada, 

fornecendo importantes instrumentos e subsídios acerca dos diferentes 

subsistemas geoambientais, suas fragilidades e potencialidades. Algo 

realmente necessário para o estabelecimento de alternativas e/ou restrições ao 

processo de ocupação e apropriação do território, e planejamento da bacia 

hidrográfica em questão. Segundo acrescenta Ab’Saber (1999, p. 07): 

 

[...] conhecer mais adequadamente o complexo geográfico e 
social dos sertões secos e fixar os atributos, as limitações e as 
capacidades dos seus espaços ecológicos nos parece uma 
espécie de exercício de brasilidade, o germe mesmo de uma 
desesperada busca de soluções para uma das regiões 
socialmente mais dramáticas das Américas. 

 

No contexto da temática exposta, é interessante ainda ressaltar, 

conforme acrescenta Ross (1994), que a fragilidade dos ambientes naturais 

face às intervenções humanas será maior ou menor em função de suas 

características genéticas. A princípio, ainda segundo esse pesquisador (op. cit), 

esses (os meios naturais) se revelam em um estado de equilíbrio dinâmico até 
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o momento que passa a progressivamente haver intensa intervenção humana 

na exploração dos diferentes recursos naturais. 

Diante desse cenário, essa pesquisa objetiva, pois analisar a fragilidade 

ambiental da bacia hidrográfica do Rio Seridó (RN/PB). A fragilidade nesse 

caso encontra-se associada a uma maior ou menor instabilidade do sistema 

natural (fragilidade potencial), em relação ao avanço dos diferentes processos 

erosivos, quedas de blocos, entre outros; por vezes, ainda intensificada pelo 

estabelecimento da ação humana (fragilidade emergente). 

Para o alcance dos resultados esperados nessa análise, procura-se 

trazer como objetivos específicos, a saber: a) caracterização do recorte 

espacial da bacia hidrográfica em questão, com base nos aspectos físico-

ambientais; b) compartimentação da bacia hidrográfica em diferentes classes 

de fragilidade (potencial e emergente) e; c) expor atividades e fatores de 

pressão e degradação ambiental sobre o recorte espacial da pesquisa. 

Em sua estruturação, a presente dissertação encontra-se 

esquematizada conforme pode ser observado a seguir. Nesse primeiro instante 

procura-se, pois apresentar uma breve introdução acerca do objeto de 

pesquisa, juntamente aos argumentos que justificam e os objetivos que 

nortearam à sua realização. Imediatamente após, o segundo capítulo abrange 

toda a fundamentação e as bases teóricas que envolveram essa análise, 

estruturadas através de cinco tópicos, a saber: 

 

I) A abordagem sistêmica na Geografia: uma questão de método; 

II) As Teorias geomorfológicas e suas bases fundamentais de 

análise; 

III) A Ecodinâmica nos estudos dos sistemas naturais e antropizados; 

IV) Bacias hidrográficas como unidades de análise e planejamento; 

 

 No terceiro capítulo, é apresentada a caracterização do estrato 

geográfico da bacia hidrográfica do Rio Seridó (RN/PB), descrevendo os 

aspectos físico-naturais (geologia, geomorfologia, pedologia, clima, hidrografia, 

vegetação) e alguns aspectos históricos e sociais que permeiam o recorte 

espacial dessa pesquisa. 
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 O quarto capítulo apresenta a metodologia de análise, com os seus 

respectivos métodos e procedimentos metodológicos. Igualmente importante, 

sobre os moldes estruturais dessa pesquisa aponta-se os quatro níveis de 

pesquisa propostos por Libault (1971) (nível compilatório, nível correlativo, nível 

semântico e nível normativo) de acordo com o andamento dessa pesquisa. 

 No capítulo cinco, são apresentados os resultados obtidos e dos 

mapeamentos realizados, para a identificação das diferentes classes de 

fragilidade (potencial, emergente e ambiental) sobre a bacia hidrográfica do Rio 

Seridó (RN/PB). Nesse são, pois expostos os seguintes tópicos, a saber:  

 

I) Fragilidade Potencial da bacia hidrográfica do Rio Seridó, com 

base na proposta operacional de Ross (1994); 

II) Fragilidade Emergente e potencialização dos processos de 

instabilidade do sistema natural; 

III) Fragilidade Ambiental e a problemática do núcleo de 

desertificação do Seridó (RN/PB). 

 

 Por último, no capítulo seis, realizam-se as diferentes considerações 

acerca de todo o processo de amadurecimento e obtenção dos resultados 

dessa pesquisa, juntamente às proposições que se apontam como sendo de 

fundamental importância para o prosseguimento de pesquisas e ações futuras. 

 Apesar de não se apresentar como um fim em si mesmo, esse estudo se 

apresenta, possivelmente como algo que vem oferecer alguns interessantes 

subsídios acerca das fragilidades ambientais do Semiárido brasileiro, com 

ênfase sobre o recorte espacial da pesquisa referente à bacia hidrográfica do 

Rio Seridó. Destarte, esse tem ainda como uma de suas principais metas, 

motivar ou subsidiar os pesquisadores dessa região, para que outras diferentes 

pesquisas venham a ser realizadas e desenvolvidas, apesar das insuficiências 

e precariedades enfrentadas, por vezes, devido à própria escassez de dados e 

informações. Uma boa leitura a todos. 
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICO-METODOLÓGICA 

 

2.1.  A abordagem sistêmica na Geografia: uma questão de método. 

 

Os avanços da ciência nas últimas décadas, e em especial da ciência 

geográfica, ligados a uma perspectiva complexa e dinâmica da própria 

realidade, oferecem importantes subsídios ao estabelecimento de uma análise 

sistêmica e integrada de inúmeros elementos do espaço geográfico. 

No campo da Geografia Física esta perspectiva repercute mais 

especificamente a partir dos modelos sistêmicos resultantes e/ou influenciados 

pela Teoria Geral dos Sistemas, proposta por Bertalanffy em meados da 

década de 1930. Para Christofoletti (1974, 1999), a exemplo dessas 

contribuições no âmbito da Geomorfologia, destacam-se os trabalhos de 

Strahler, posteriormente ampliada em vasta bibliografia, e das contribuições de 

Hack (1960), Chorley (1962) e Howard (1965). 

Ainda na década de 1960/1970 sobressaem a abordagem integrada e 

sistêmica acerca da concepção de Paisagem e as proposições acerca de 

Geossistemas preconizadas por Sotchava (1977) e Bertrand (1968). Ao passo 

que, de modo igualmente importante, nesse mesmo período, desponta a teoria 

de Ecodinâmica de Tricart (1977), a qual será enfatizada nessa pesquisa. 

Em todas estas abordagens o conceito de sistema assume, pois uma 

importância fundamental como o melhor instrumento lógico na análise dos 

diferentes sistemas geoambientais. Acerca deste contexto, Tricart (1975, p. 06) 

acrescenta ainda que a própria ideia de sistema se apresenta conceitualmente 

como um conjunto de fenômenos que se processam, mediante fluxos de 

matéria e energia, originando relações de dependência mutua e independentes 

entre si, onde “qualquer modificação imposta a um dos fenômenos repercute 

sobre todos os outros e, consequentemente sobre o conjunto”. 

Somente através de uma análise integrativa do sistema natural, 

expressa a partir de uma organização espacial, é que podemos, pois, observar, 

conforme acrescenta Christofoletti (1999, p.41), “a existência de ordem e 

entrosamento entre as partes ou elementos componentes de um conjunto”, ao 

passo que “o funcionamento e a interação entre tais elementos são resultantes 
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da ação dos processos, que mantém a dinâmica e as relações entre eles”. 

 Assim, o todo pode ser frequentemente transformado, mas que não 

obstante, conforme acrescenta Sotchava (1977), alguns de seus elementos o 

fazem de maneira diferenciada com diferentes velocidades e intensidades. 

É com base nestas premissas que a estrutura não pode ser reduzível à 

soma de suas partes. A função de cada elemento tende geralmente a se 

modificar em função das condições gerais, dos demais processos e 

subsistemas, então integrados a um sistema maior (CHRISTOFOLETTI, 1980). 

A abordagem sistêmica na Geografia, e especificamente na Geografia Física, 

proporciona desta maneira, ao longo das últimas décadas, uma visão integrada 

dos diferentes elementos físico-naturais e socioeconômicos mediante a 

complexidade e interconexão de diferentes subsistemas sob uma totalidade. 

Para Sotchava (1977), a perspectiva sistêmica no âmbito da Geografia 

Física, tal como é o estudo de Geossistemas, deve objetivar, portanto não 

somente os componentes da natureza, mas as diferentes interconexões entre 

eles, não se restringindo apenas à fisionomia da paisagem, mas, de 

preferência, à projeção de sua dinâmica, funcionalidade, conexões, etc. 

 Além disso, igualmente importante, em um aparente paralelismo aos 

estudos de Sotchava na Rússia, segundo ressalta Nascimento e Sampaio 

(2005, p. 169), “Bertrand aperfeiçoa e oferece à unidade Geossistêmica uma 

conotação mais precisa, estabelecendo uma tipologia espaço-temporal 

compatível com a escala socioeconômica”. Com base em uma tipologia 

baseada às ordens taxionômicas do relevo, Bertrand (1968) hierarquiza os 

geossistemas definindo as Unidades Superiores (Zona, Domínio e Região 

Natural) e Unidades Inferiores (Geossistemas, Geofácies e Geótopo). 

Para Bertrand (1971, p. 14), os geossistemas aparecem como sendo, 

portanto: 

 

[...] a escala em que se situa a maior parte dos fenômenos de 
interferência entre os elementos da paisagem, de interesse 
Geográfico. [...] corresponde a dados ecológicos relativamente 
estáveis, resultantes da combinação de vários fatores. De um 
lado o potencial ecológico, representado pelos aspectos 
geomorfológicos, climáticos e hidrológicos, e de outro, a 
exploração biológica, compreendida como o conjunto do solo, 
da vegetação e da fauna. 
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Neste sentido, para as análises em Geografia Física, segundo 

Nascimento e Sampaio (2005, p. 168): “o geossistema deu à Geografia Física 

melhor caráter metodológico, até então complexo e mundialmente indefinido, 

facilitando e incentivando os estudos integrados das paisagens”. Essa 

abordagem, acrescenta os referidos autores (op.cit.), possibilitou um prático 

estudo do espaço geográfico com a incorporação do “homem na interação 

natural com o potencial ecológico e a exploração biológica” (ver figura 02).  

 

Figura 02: Esquematização de um Geossistema, segundo Bertrand (1968) 

Fonte: Bertrand (1968) 

 

Para Monteiro (2000) isso vem evidenciar uma nítida convergência de 

interesses entre a escola da Sibéria (de Sotchava) e aquela dos Pirineus 

Franceses (de Bertrand). Ao passo que, ainda segundo o referido autor (op. 

cit), é interessante ressaltar que, após a publicação de um artigo com a 

associação dos dois pesquisadores, Bertrand e Sotchava, é então esclarecido, 

através de uma avaliação autocrítica e histórica, o pioneirismo do pesquisador 

soviético sobre o uso do termo geossitema. 

As diferenças entre as concepções destes dois autores, pioneiros aos 

estudos dos geossistemas, talvez incidam sobre a ideia de que, enquanto 

Bertrand baseia a sua tipologia às ordens taxonômicas do “relevo”, Sotchava 

destaca as formações biogeográficas (MONTEIRO, 2000). 

  (Clima+Geomorfologia+Hidrologia)                               (Solos+Vegetação+Fauna) 

GEOSSISTEMA 

Potencial Ecológico Exploração Biológica 

Ação Antrópica 
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É deste modo, que Bertrand acrescenta para a concepção dos 

geossistemas um caráter mais sistêmico aos estudos da paisagem, em 

contraposição a antiga abordagem descritiva de Passarge. Trata-se deste 

modo, conceitualmente a Paisagem, segundo Bertrand (1971, p. 02), como não 

sendo apenas uma: 

 
[...] simples adição de elementos geográficos disparatados. É, 
em uma determinada porção do espaço, o resultado da 
combinação dinâmica, portanto instável, de elementos físicos, 
biológicos e antrópicos que, reagindo dialeticamente uns sobre 
os outros, fazem da paisagem um conjunto único e 
indissociável, em perpétua evolução. A dialética tipo-indivíduo 
é próprio fundamento do método de pesquisa [...] 

   

Para Rodriguez et al. (2012), é sobre esta concepção que, a nível 

internacional, as unidades da paisagem têm sido consideradas como pontos 

fundamentais de partida na elaboração de ideias e procedimentos para o 

planejamento e ordenamento territorial ambiental. Aparece de todo o modo, 

como uma proposta de grande potencial para a abordagem integrada e 

multicomposta, de grande relevância aos estudos geoambientais, entre outros. 

Entretanto, além da concepção geossistêmica e da Paisagem de 

Sotchava e Bertrand, outras abordagens sistêmicas podem ser citadas como 

importantes embasamentos teórico-metodológicos de análise na Geografia 

Física, tais como: a Teoria do Equilíbrio Dinâmico de Hack (1960) e Howard 

(1965), a Teoria Bio-rexistásica de Erhart e da Ecodinâmica proposta por 

Tricart (1977), conforme será enfatizada nesta pesquisa. 

Sobre esta fundamentação teórica, é interessante ainda acrescentar 

que, segundo menciona Ab’Saber (2000), a respeito das paisagens brasileiras, 

as presentes condições são bastante favoráveis para o desenvolvimento dos 

estudos interdisciplinares que levem em consideração a organização das 

paisagens brasileiras inter e subtropicais. 

Igualmente importante, com o desenvolvimento das diversas técnicas do 

geoprocessamento e sensoriamento remoto, as diferentes análises 

geoambientais e da Paisagem têm sido cada vez mais facilitadas com a 

redução de tempo e custos, sendo, pois uma importante ferramenta de grande 

agilidade para a tomada de decisão. 
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2.2. As Teorias geomorfológicas e suas bases fundamentais de análise. 

 

A gênese, a dinâmica e o modelado das diferentes formas sobre a 

superfície terrestre são alvos ainda de grandes debates e teorias. Entender a 

evolução das paisagens, e consequentemente das diferentes fragilidades 

ambientais, requer discutir e compreender um pouco mais sobre a história da 

Geomorfologia, como um objeto próprio de observação e estudo. 

O papel das forças endógenas (através do magmatismo, terremotos, 

orogênese, entre outros) e exógenas (através do intemperismo, erosão, 

transporte e sedimentação) se apresenta como alguns dos mecanismos que 

regem o desenvolvimento e a evolução dos diferentes processos 

geomorfológicos no complexo geográfico e modelado das diferentes paisagens 

(HUGGETT, 1985, 2007; ROSS, 1990; TRICART, 1977). 

A própria Geomorfologia se desenvolve, neste contexto, sobre uma 

abordagem sistêmica, como uma ciência geológico-geográfica que tem em seu 

âmago, segundo ressalta Christofoletti (1974), no entendimento e na 

compreensão dos processos morfogenéticos sobre a evolução do relevo – 

através dos sistemas climático, biogeográfico, geológico e antrópico. 

Ainda conforme o referido autor (op. cit.), algumas indagações são então 

provenientes dessa organização, tais como: a) como classificar os fatos 

geomorfológicos?; b) de que maneira se processa o desenvolvimento das 

formas do relevo?; c) quais as condições iniciais e até que fase se processa a 

evolução do relevo?. As respostas fornecidas a essa problemática repousam 

no campo das teorias geomorfológicas e suas várias perspectivas analíticas. 

 Neste sentido, a teoria pode ser aqui entendida como o conjunto de 

conceitos e regras que condicionam todo o trabalho científico. Conforme 

acrescenta Tricart (2006, p.108): 

 

“Teoria e observação são indissociáveis numa abordagem 
dialética. Análise e síntese são os dois termos de uma 
oposição dialética, ambos indissociáveis. Dissociá-los, ou pior 
ainda, opô-los, é condenar-se à derrota: eis a ideia central a 
ser assimilada”. 

 

 Na ciência geomorfológica, entre as diferentes linhas teórico-

metodológicas ao longo de sua história (ver figura 03), se destacam, a saber: a 
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2.2.1. Teoria do Ciclo Geográfico de William Morris Davis (1899) 

 

A teoria do "ciclo geográfico", proposto por William Morris Davis, 

destaca-se como sendo a primeira teoria moderna da evolução de um 

modelado geomorfológico. Este se encontra baseado, sobretudo, na ideia de 

ciclicidade do relevo, que para Davis (1899) seria delineado em função de três 

variáveis, a saber: estrutura geológica, processos atuantes e tempo. 

Segundo acrescenta Christofoletti (1974), esta foi a primeira concepção 

geomorfológica desenvolvida de modo mais completo, uma vez que na obra de 

seus antecessores as formas do relevo eram explicadas somente pelos 

processos, mas nunca sistematizados em “séries evolutivas coerentes” 

mediante uma terminologia. Conforme acrescenta Bigarella (2003), é através 

da noção de ciclicidade que Davis introduz o fator tempo na análise 

geomorfológica, então inexistente na sistematização e interpretação do relevo. 

 De acordo com Davis (1889), o início do ciclo se caracterizaria pelo 

desenrolar das “forças de deformação”, através dos movimentos tectônicos, 

com um rápido soerguimento das superfícies aplainadas e posterior 

estabilidade tectônica. A partir dos diferentes desnivelamentos então 

originados, e posterior ação dos diferentes processos geomórficos, o relevo 

seria gradualmente rebaixado e dissecado a uma extensa superfície aplainada 

ao nível de base pelo processo de peneplanização – originando o peneplano 

ou a peneplanície com a presença de alguns relevos residuais (monadnocks).  

 

Figura 04: Modelado de evolução do relevo, segundo Davis (1899) 

 

Fonte: adaptado de Huggett (2007) 

 

Deste modo, a partir desse processo, um novo ciclo teria início através 

de um novo soerguimento, e novamente ocorreriam as fases de juventude, 

maturidade e senilidade, então defendida por Davis (1899) (ver figura 04). 
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teoria do ciclo geográfico de Davis (1899), a teoria da pedimentação e 

pediplanação de Penck e King, a teoria do equilíbrio dinâmico de Hack (1960) e 

a teoria bioresistasica de Erhart (CHRISTOFOLETTI, 1979). 

Entender, pois a evolução e as preposições das diferentes e principais 

teorias, envoltas por este contexto, são de fundamental importância para o 

norteamento e entendimento da pesquisa, da metodologia proposta e das 

técnicas utilizadas – o entendimento do caminho a ser seguido. 

 

Figura 03: Evolução das teorias geomorfológicas, segundo Abreu (1983). 

 

 

Fonte: Abreu (1983) 
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2.2.2. A Teoria da Pediplanação de Penck (1924) e Lester King (1953) 

  

Em contraposição à concepção de Davis, a escola germânica 

encabeçada por Albrecht Penk (1894) e posteriormente por Walter Penck 

(1953) defendeu a ideia de que os elementos que compõem a superfície 

terrestre atuam de forma integrada na evolução do relevo, de modo a valorizar 

o estudo dos processos (ABREU, 1983; FLORENZANO, 2008). 

Nesta nova concepção, o soerguimento e a denudação aconteceriam ao 

mesmo tempo e de forma simultânea, com intensidade diferenciada pela ação 

da tectônica. Além disso, segundo acrescenta Bigarella (2003), em contraste 

com a redução e rebaixamento gradual das vertentes proposto por Davis, a 

ideia de Penk (1953), refere-se a um “recuo gradual das encostas planalto 

adentro” (ver figura 05). Conforme ressalta Christofoletti (1974, p. 132): 

 

“o modelo evolutivo relacionado com a pedimentação e 
pediplanação apresenta os mesmos princípios que os modelos 
cíclicos davisianos. As distinções maiores entre ambos residem 
na maneira pela qual as vertentes evoluem e nas 
pressuposições relacionadas com o nível de base”. 

 

De todo o modo, com o passar do tempo o que se observa sobre este 

modelado, segundo Christofoletti (1974), é que, devido ao desgaste das 

vertentes que evoluem conservando as declividades, haverá a formação de 

pedimentos e/ou pediplanos entre o sopé e o leito fluvial – dai ser então 

conceituada como Teoria da Pedimentação e/ou Pediplanação. 

 

Figura 05: Modelados de Penk e Davis, segundo Huggett (2007) 

 
Fonte: adaptado de Huggett (2007) 

  

 Para Bigarella (2003), os termos peneplano e/ou pediplano implicam em 

conceitos genéticos. Segundo Christofoletti (1973), o termo peneplano estaria 
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reservado para as superfícies modeladas sob condições de clima úmido, onde 

a evolução das vertentes esteve associada ao rebaixamento generalizado, ao 

passo que o termo pediplano deveria ser reservado às superfícies modeladas 

sob condições áridas e semiáridas, onde as encostas evoluiriam por recuo 

paralelo. Sobre esta discussão, Bigarella (2003) ressalta a inexistência da 

influência das variações e alternâncias climáticas sobre estes modelados até 

então originados. 

Sobre este ponto de vista, talvez ainda seja interessante notar que, o 

modelo evolutivo proposto por Penck foi aplicado às regiões de clima úmido, 

enquanto que somente em meados de 1950, este mesmo modelo tenha sido 

utilizado por Lester King nas regiões de climas árido e semiárido – 

denominando-o de pediplanação. 

 Além disso, para Penk quando o processo de soerguimento dos vales se 

torna mais intenso que o efeito denudacional, é predominante a presença de 

vertentes convexas; quando a intensidade do entalhamento é igual ao da 

denudação, de modo proporcional e moderado, predominam as vertentes 

retilíneas ou manutenção do ângulo de declividade; quando o entalhamento é 

menos intenso do que a denudação, a presença das vertentes côncavas é 

dominante (ver figura 06) (CASSETI, 2005; FLORENZANO, 2008). 

 

 Figura 06: Evolução de vertentes, segundo a teoria de Penk (1924). 

 

 Fonte: Casseti (2005) 
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Outra diferença marcante entre os modelados propostos por Davis e 

Penk, segundo acrescenta Casseti (2005), talvez seja o fato de que enquanto 

Davis afirmava que o relevo evoluía de cima para baixo (down-wearing), Penck 

acreditava no recuo paralelo das vertentes (back-wearing, ou desgaste lateral 

da vertente) (ver figura 07). Entretanto, é interessante ressaltar, conforme 

acrescenta Huggett (2007) que, apesar de muitos autores afirmarem que Penck 

defendeu o "recuo paralelo de encostas", esta não passa de uma falsa crença. 

Algo que ainda requer um maior aprofundamento. 

 
 Figura 07: Evolução das vertentes por Penk e Davis, segundo Casseti (2005) 

 
 Fonte: adaptado de Casseti (2005) 
 

 

Igualmente importante, diz respeito às ideias de Lester King, em meados 

da década de 1950. Essa se diferencia do modelo de Davis, sobretudo pela 

presença de relevos residuais em lugar de formas suaves. Talvez pela própria 

realidade das áreas áridas e semiáridas estudadas por Lester King, que 

detinham, por sua vez, um modelado proveniente e relacionadas ao 

intemperismo físico. Algo que oferece interessantes subsídios à evolução e 

modelado do relevo sobre o recorte espacial desta pesquisa. 

No caso do Nordeste brasileiro, é interessante atentar para o fato de 

que, segundo ressaltam Maia, Bezerra e Claudino Sales (2010, p. 17), alguns 

estudos já se utilizam da ideia de que os clássicos modelos derivados de 

padrões de evolução do relevo com enfoque tectônico (DAVIS, 1899) ou 

climático (KING, 1960) “não parecem condizer com a realidade observada no 

conjunto das paisagens geomorfológicas nordestinas”.  

Para Peulvast e Claudino Sales (2000), as superfícies de aplainamento 

nessa região possuem origem poligênica, ou seja, de várias origens, com todos 

os fatores variando no tempo e no espaço. Algo que contradiz com alguns 

pesquisadores e seus respectivos modelos clássicos da Geomorfologia. 
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2.2.3. Teoria do Equilíbrio Dinâmico de J. Hack (1960) e Howard (1988) 

 

A teoria do Equilíbrio Dinâmico proposto por Hack (1960) retoma as 

ideias de Gilbert acerca da noção de equilíbrio, levando em consideração as 

características das redes de drenagem e suas relações com o modelado das 

vertentes. Entretanto, conforme acrescenta o próprio Hack (1960), o principio 

do equilíbrio dinâmico, quando utilizado para explicar as formas da paisagem, 

não é em si mesmo um modelo de evolução como o ciclo geográfico, embora 

seja utilizado para explicar a topografia de paisagens erosivas. 

Conforme acrescenta Leite (2011), Hack abdica terminantemente da 

ideia de ciclicidade evolutiva ao considerar que o diastrofismo não ocorre de 

maneira periódica, mas em contínua ação ao longo do tempo, embora a sua 

forma e o local de ocorrência mudem continuamente. Além disso, segundo 

ainda ressalta Christofoletti (1974, p. 135): 

 
“esta teoria supõe que em um sistema erosivo todos os 
elementos da topografia estão mutuamente ajustados de modo 
que eles se modificam na mesma proporção. As formas e os 
processos encontram-se em estado de estabilidade e podem 
ser considerados como independentes no tempo”.  

 

Desse modo, segundo a referida teoria, apesar da adição de algum 

material através de eventos tectônicos ou pelos constantes processos 

geomórficos que o removem, o modelado se funde com a noção de 

estabilidade. Sobre esta concepção, a paisagem surge, segundo acrescenta 

Christofoletti (1974), como uma resultante do comportamento balanceado entre 

os processos morfogenéticos, resistência das rochas e influencia diastrófica 

atuantes na região. 

As críticas sobre as ideias de Hack (1960) recaem sobre a própria 

dificuldade de aplicação desta no entendimento das paisagens. Entre as 

(re)formulações e/ou aprimoramentos da noção de equilíbrio dinâmico 

destacam-se as ideias de Howard (1988). Para este último autor (op. cit), os 

ajustes do relevo às possíveis mudanças no ambiente tendem para um estado 

de equilíbrio de maneira temporalmente invariante, mas dinamicamente e 

conceitualmente diferentes, como pode ser observado nos modelos e 

exemplificações abaixo (ver figura 08). 
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Figura 08: Diferentes modelos de Equilíbrio Dinâmico, segundo proposições de Howard (1988) 

 
Fonte: Chorley e Kennedy (1971) 

 
São tipos de equilíbrio em geomorfologia, propostos por Howard (1988), 

a saber: (a) o equilíbrio estático ocorre quando o sistema está em equilíbrio 

durante um período de tempo e nenhuma mudança de estado ocorre; (b) o 

equilíbrio estável registra uma tendência a retornar para um estado anterior, 

após uma pequena perturbação; (c) o equilíbrio instável ocorre quando uma 

pequena perturbação força o sistema para um novo estado de equilíbrio onde 

ocorre a estabilização; (d) equilíbrio metaestável surge quando um sistema 

cruza um limite interno ou externo, para conduzi-lo a um novo estado; (e) o 

equilíbrio de estado estacionário ocorre quando um sistema oscila 

constantemente sobre um estado de equilíbrio médio; (f) o equilíbrio 

termodinâmico é a tendência de alguns sistemas para um estado de máxima 

entropia, como na dissipação gradual de calor pelo universo e sua eventual 

possível "morte térmica" e na redução de uma massa montanhosa para uma 

peneplanície durante um prolongado período sem novas elevações; (g) o 

equilíbrio dinâmico pode ser pensado como flutuações equilibradas sobre um 

médio estado que muda em uma direção definida (a média de tendências); e 

(h) o equilíbrio metaestável dinâmico que combina tendências dinâmica e 

metaestável, com flutuações em equilíbrio sobre uma média de tendências, 

gerando uma nova tendência com valores médios quando os limites são 

cruzados (CHORLEY e KENNEDY, 1971). 
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2.2.4. A teoria de Bio-resistasia de Erhart (1956)  

 

A teoria bio-resistásica de Erhart (1956, 1966) focaliza a importância da 

cobertura vegetal na evolução do meio, especialmente na evolução geológica e 

geoquímica da Biosfera, através dos períodos de Biostasia (meios estáveis) ou 

Resistasia (meios instáveis) então identificados no sistema. Este conceito, 

segundo Tricart (1977), teria sido mais bem conceituado na ocasião como 

sendo uma fitoestasia, por assim enfatizar os aspectos vegetacionais. 

Para efeitos de aplicabilidade, ainda segundo Erhart (1966), a Biostasia 

se caracterizaria pelos meios estáveis então correlacionados a um período de 

equilíbrio próximo daquilo que os ecologistas denominam de “clímax”, 

correspondente ao desenvolvimento máximo do meio. Ainda conforme a 

observação do referido autor, este fenômeno se dava em meio a uma cobertura 

florestal densa, com ausência de um relevo suficientemente elevado, onde os 

materiais pedogenéticos pudessem se acumular mediante a ausência de 

manifestações tectônicas ou vulcânicas. 

O conceito de Resistasia, por outro lado, caracterizaria os meios 

instáveis. Este ocorreria em meio a uma possível ruptura do equilíbrio climático 

e biológico, com o desaparecimento da cobertura florestal, e/ou pela 

movimentação orogenética originando um relevo intensamente rejuvenescido, 

onde os conglomerados pudessem ser elaborados em grandes quantidades.  

Exemplo ainda desta contextualização, Erhart (1966, p. 53), ainda atenta 

para o caso do processo de pedogênese, sobre o ambiente de savanas e/ou 

demais florestas secas, a saber: 

 

De uma maneira geral, por vegetações que não protegem 
suficientemente o solo contra erosão, as consequências 
sedimentológicas são muito variáveis conforme a natureza dos 
solos que são formados sob as diferentes vegetações. 

 

Estas constatações provêm das observações do referido autor (op. cit.) 

em um período de aproximados 30 anos na ilha de Madagascar. São 

contribuições que sem questão de dúvidas foram de suma importância para o 

desenvolvimento da teoria Ecodinâmica, proposta por Tricart (1977). 
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2.3. A Ecodinâmica nos estudos dos sistemas naturais e antropizados 

 

Os sistemas geoambientais são sempre dinâmicos. Entretanto, o estudo 

acerca da estabilidade/instabilidade de ambientes naturais e/ou mesmo 

antropizados é algo relativamente novo na ciência geográfica. Somente a partir 

da Teoria Geral dos Sistemas é que começam a surgir na Geografia algumas 

propostas de modelos teórico-conceituais e de classificação dos diferentes 

sistemas como a abordagem de Ecodinâmica proposta por Tricart (1976, 

1977), a qual será dada destaque nesta pesquisa. 

A Ecodinâmica, para efeitos de contextualização, encontra-se integrada 

ao conceito de ecossistema. Fundamenta-se, sobretudo no instrumento lógico 

de sistema enfocando as relações mútuas entre os diversos componentes, sua 

dinâmica e os fluxos de matéria/energia no ambiente – com base 

principalmente no balanço entre pedogênese/morfogênese (TRICART, 1977). 

É deste modo que, inicialmente, segundo acrescenta Christofoletti 

(1999), os sistemas naturais em sua estrutura e funcionamento são 

organizados conforme o ajuste das condições das forças controladoras, 

denunciando um estado de equilíbrio dinâmico e estável. 

A partir desta concepção, Tricart (1977) propõe uma classificação dos 

sistemas naturais, mediante diferentes graus de estabilidade/instabilidade, 

denominando os chamados meios estáveis, meios intergrades e meios 

fortemente instáveis. Nessa análise, podemos observar que: 

 

 quando predomina a pedogênese (meios estáveis), prevalecem os 

processos formadores de solos. Estes se tornam mais espessos, os 

horizontes mais diferenciados e a morfogênese é pouco atuante; 

 

 quando predomina a morfogênese (meios instáveis), prevalecem os 

processos erosivos e formadores do relevo, onde os solos tornam-se 

mais rasos ou mesmo inexistentes. A pedogênese não possui condições 

para se desenvolver. 

 

Além disso, é interessante ressaltar que nos meios estáveis, segundo 

ainda acrescenta Tricart (1977, p. 35), “o modelado evolui lentamente, muitas 
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vezes de maneira insidiosa, dificilmente perceptível. Os processos mecânicos 

atuam pouco e sempre de modo lento. Somente medidas precisas, difíceis de 

realizar, podem colocá-los em evidência”. As condições se aproximam 

daquelas que os fitoecologistas designam pelo termo clímax. 

Os meios Intergrades se caracterizam pela existência de uma transição 

entre os meios estáveis e instáveis, e consequentemente uma estreita 

associação e passagem gradual entre a morfogênese e pedogênese, que 

ocorrem concomitantemente e com a mesma intensidade. 

 No que diz respeito aos meios instáveis, esses correspondem aos 

sistemas naturais onde a morfogênese é predominante sobre a dinâmica 

natural, favorecendo os processos modificadores do relevo. 

 Ainda para Tricart (1977), as deformações tectônicas, por exemplo, 

comandam todos os processos do sistema, favorecendo a dissecação das 

áreas elevadas e o declive das encostas, nos quais decorrem a energia 

cinética da gravidade com potencial para a incidência do escoamento hídrico 

superficial e favorecimento, ou não, dos processos que denotem alguma 

instabilidade. Neste contexto, o referido autor (op. cit) ainda menciona alguns 

possíveis indicadores ambientais de áreas ou sistemas morfodinamicamente 

estáveis/instáveis, conforme pode ser verificado na figura abaixo: 

 

Figura 09: Indicadores de estabilidade/instabilidade, segundo Tricart (1977) 

 
  Fonte: adaptado de Tricart (1977) 
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Para Queiroz Neto (2010), é preciso levar em consideração que não há 

necessariamente antagonismo entre pedogênese e morfogênese, os dois 

processos coexistem atuando conjuntamente no estabelecimento do modelado. 

Ainda para o referido autor (op. cit.), Tricart e Killian (1979) ao falarem da 

interação entre os processos geomorfológicos e pedológicos, afirmavam haver 

um verdadeiro antagonismo entre pedogênese e morfogênese, o que não 

diferenciaria muito a Ecodinâmica da teoria bio-rexistásica de Erhrart (1956). 

Igualmente importante, entretanto, sob o aspecto de uma leitura mais 

detalhada, aponta-se à ideia de que para Tricart e Killian (1979) o que de fato 

poderia existir seria uma predominância e não necessariamente um 

antagonismo, conforme citado por Queiroz Neto (2010). Esta proposição 

poderia ser observada através dos meios intergrades, os quais, segundo Tricart 

e Killian (1979) seriam, pois caracterizados pela existência de uma 

“interferência permanente entre morfogênese e pedogênese”, onde “ambas são 

exercidas concomitantemente sobre o mesmo espaço”. 

De todo o modo, ainda para Tricart (1976, p. 30), “tanto do ponto de vista 

geomorfológico quanto do ponto de vista pedológico, é o aspecto temporal dos 

fenômenos que é determinante”. A ótica dinâmica impõe-se quando se trata de 

ordenamento. Este realmente não consiste em intervir em um meio inerte, 

sobre objetos imutáveis, dados em uma espécie de inventário descritivo. 

No que diz respeito ao semiárido brasileiro, existe uma estreita relação e 

tendência para a caracterização de uma forte instabilidade do meio. A grande 

irregularidade das condições climáticas, a presença de solos rasos e 

pedregosos, e vegetação de Caatinga predominante arbustiva são alguns dos 

aspectos que exemplificam bem esta situação. 

Sobre esta contextualização, Hare et al. (1992) ainda ressaltam que, nas 

situações de equilíbrio delicado, tais como a que resultam da falta de água, 

como na maior parte das regiões secas, mesmo uma pequena alteração em 

dado componente pode irradiar efeitos ao longo do ecossistema inteiro. 

Sob a condição de um clima mais severo, por exemplo, Bigarella (2003) 

ainda acrescenta que os processos erosivos ocorrem à medida que o 

intemperismo desagrega as rochas, mantendo a superfície praticamente 

desprovida de solos. Este processo é ainda acelerado quando na ausência da 

cobertura vegetal e na presença de encostas mais íngremes. 



34 
 

Igualmente importante, acerca dos aspectos teórico-conceituais, para 

que o enfoque dado à Ecodinâmica proposto por Tricart (1977) fosse ainda 

melhor direcionado para o planejamento territorial ambiental, diversos são os 

autores e/ou as propostas que procuraram criar modelos de acordo com as 

diferentes características físico-naturais dos sistemas naturais antropizados ou 

não. Merecem destaque, como referência a estes estudos no Brasil, os 

modelos propostos por Ross (1992, 1994), Spörl e Ross (2004) e Crepani et al. 

(2001), entre outros. 

Sinteticamente, trata-se em sua grande maioria de diferentes formas de 

operacionalização da abordagem Ecodinâmica de Tricart traduzidas conforme 

a experiência de cada pesquisador, ou adaptadas às próprias características e 

realidade de diferentes áreas de estudo. O problema incide talvez ainda na 

própria evolução conceitual e metodológica, juntamente com a concentração de 

tais estudos sobre a região sudeste do Brasil. 

Segundo acrescenta Spörl e Ross (2004), acerca da proposta de Ross 

(1994), por exemplo, o relevo assume uma função determinante como variável 

principal de análise, enquanto que Crepani et al. (2001) trabalha com valores 

médios entre os diferentes aspectos (geologia, solos, vegetação, clima e 

relevo) para a obtenção do produto final. 

No que diz respeito à análise das fragilidades dos ambientes naturais, 

diante das diferentes instabilidades/estabilidades, face às intervenções 

humanas, esta será, segundo ressalta Ross (1992, 1994), maior ou menor em 

função de suas características genéticas. A princípio, acrescenta o referido 

autor (op. cit.), o conceito tem por base o estado de equilíbrio dinâmico em que 

a maioria dos sistemas permanece até o momento em que se passa a 

progressivamente haver intensa intervenção humana com a exploração dos 

diferentes recursos naturais. 

Igualmente importante, para essa pesquisa, aponta-se a utilização da 

concepção e operacionalização de Ross (1990, 1994), tendo em vista toda a 

experiência deste pesquisador com a ciência geográfica e análise de 

fragilidade ambiental, então amparada na Teoria Ecodinâmica de Tricart (1977) 

com base no balanço entre pedogênese/morfogênese. 
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2.3.1. Modelos de análise Ecodinâmica propostos por Ross (1994)  

 

Atualmente, com o surgimento das diversas técnicas computacionais e 

de geoprocessamento, juntamente ao desenvolvimento dos Sistemas de 

Informações Geográficas (SIGs), os estudos de análise geográfica e ambiental 

foram sendo cada vez mais facilitados com a redução de custos e de tempo, e 

integração de diferentes aspectos e características físico-naturais e sociais. 

 No que diz respeito às premissas propostas por Tricart (1977) e Tricart e 

Killian (1979), Ross (1994) sugere que o entendimento das diferentes 

fragilidades e potencialidades deve perpassar por todos os elementos do 

estrato geográfico que dão suporte à vida, originando diferentes produtos 

cartográficos temáticos de geomorfologia, pedologia, clima e uso da 

terra/cobertura do solo, de modo diretamente expresso sobre a elaboração de 

um mapa síntese de fragilidade ambiental. 

Além disso, objetivando melhor operacionalizar os estudos da 

Ecodinâmica para o planejamento, Ross (1994) amplia e/ou operacionaliza a 

análise e classificação das unidades ecodinâmicas propostas por Tricart. 

Conceitua, pois as chamadas Unidades Ecodinâmicas de Instabilidade 

Potencial (Estáveis), para indicar a fragilidade natural da Paisagem, a partir de 

suas características físico-ambientais, e as Unidades Ecodinâmicas de 

Instabilidade Emergente (Instáveis), para caracterizar aquelas áreas 

diretamente afetadas pela ação do homem no ambiente. 

Além disso, sobre esta contextualização, Ross (1994) hierarquiza e 

sistematiza as unidades da Paisagem com relação à sua fragilidade, 

representando-as por códigos e algarismos desde muito fraca (1), fraca (2), 

média (3), forte (4) até muito forte (5). É interessante ressaltar, segundo 

acrescenta Kawakubo et al. (2005) e Spörl e Ross (2004), que estas categorias 

expressam especificamente a fragilidade do ambiente em relação aos 

processos ocasionados pelo escoamento superficial difuso e concentrado das 

águas pluviais (no caso da fragilidade potencial) e também pelo exercício da 

atividade humana (no caso da fragilidade emergente). 

 De todo modo, da combinação das variáveis analisadas (relevo, solo, 

clima e cobertura vegetal/usos do solo) através de certa atribuição de pesos 

(ex: 1111, 1234, 5555) é então possível hierarquizar os diferentes graus de 
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fragilidade. Nesta proposta, o conjunto numérico 1111 representa todas as 

variáveis favoráveis, correspondente a uma fragilidade muito baixa, e o 

conjunto numérico 5555 representa todas as variáveis desfavoráveis mediante 

fragilidade muito forte, junto à intensificação dos processos de instabilidade. 

Segundo os procedimentos de Ross (1994), Spörl e Ross (2004) atenta 

para o fato de que o primeiro dígito, correspondente ao índice de dissecação 

do relevo ou para a classe de declividade, é que vai determinar o grau de 

fragilidade de cada área analisada. As demais variáveis irão apenas definir 

uma hierarquização através de seus coeficientes de fragilidade, sendo que a 

variável cobertura vegetal, correspondente ao 3° dígito irá identificar as áreas 

onde o equilíbrio dinâmico foi rompido, junto a uma possível instabilidade de 

caráter emergente, e as áreas onde a estabilidade continua presente. 

Nesta perspectiva é interessante ainda ressaltar que, para análise em 

médias e pequenas escalas do tipo 1:50.000, 1:100.000, 1:250.000, Ross 

(1994) utiliza como base de informação a Rugosidade Topográfica ou Índices 

de Dissecação do Relevo. Quando a análise é de maior detalhe, com exemplo 

às escalas de 1:25.000, 1:10.000, 1:5.000 e 1:2.000, o referido autor utiliza as 

formas das vertentes e as classes de declividade. 

O modelo baseado nos Índices de Dissecação do Relevo (ou 

Rugosidade Topográfica), conforme já citado, é utilizado para estudos em 

escalas pequenas e médias. Este possui como referência a relação existente 

entre a densidade média de drenagem e a dissecação correspondente entre a 

amplitude interfluvial no plano horizontal e do nível de entalhamento dos canais 

de drenagem no plano vertical (ver figura 10). Esta relação encontra-se 

intimamente relacionada ainda à conceituação de amplitude altimétrica, que 

conceitualmente se apresenta como sendo a diferença métrica existente entre 

o topo e o vale em uma dada vertente. 

Sobre esta contextualização, os índices de dissecação do relevo 

aparecem de maneira estritamente relacionada à própria evolução de vertentes 

e interflúvios, juntamente aos diferentes fluxos de matéria e energia. Estes 

parâmetros associados com as demais características de clima, solo e 

cobertura vegetal são, por sua vez de fundamental importância para o 

entendimento sobre a intensidade dos diferentes processos erosivos da 

superfície, decorrentes do potencial de escoamento e do fluxo hídrico 



37 
 

superficial (runoff) (ROSS, 1994; CREPANI et al, 2001; KAWAKUBO et al, 

2005; SPORL, 2004). 

 

Figura 10: Matriz de dissecação do relevo, segundo Crepani (2001) 

 

Fonte: Crepani, 2001 
 

Por outro lado, no que diz respeito ao modelo referente às classes de 

declividade, juntamente às formas das vertentes, como suporte para a 

confecção da carta-síntese de fragilidade, Ross (1994) utilizou-se das classes 

de declividade já consagradas nos estudos de capacidade de uso/aptidão 

agrícola. Os valores descritos pelo referido autor são aqueles então conhecidos 

como valores limites, indicativos respectivamente do vigor dos processos 

erosivos, dos riscos de escorregamento/deslizamento e de inundação. 

Podemos observar a hierarquização das seguintes categorias: 

 

Fragilidade baseada nas classes de declividade (graus) 
 

1- Muito Fraco zero a 2% - relevos planos e altos  

2- Fraco de 2° a 8º  

3- Médio  de 8° a 17º 

4- Forte          de 17° a 25º 

5- Muito Forte Acima de 25º 

5- Muito Forte  Abaixo de 2% - relevo de planícies fluviais 

Fonte: Ross (2012) 
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No que diz respeito às variáveis utilizadas de solo e clima (pluviosidade), 

estes apesar de se apresentarem, conforme observado, como elementos 

secundários na referida análise são, entretanto de essencial importância para o 

entendimento da fragilidade ambiental do sistema como um todo. 

 Os critérios acerca dos solos dizem respeito de como às diferentes 

classes estão relacionadas com os graus de erodibilidade associados às 

características de textura, estrutura, plasticidade, grau de coesão das 

partículas e profundidade/espessura dos horizontes superficiais e 

subsuperficiais. Estas características encontram-se diretamente associadas 

com relevo, litologia e clima, elementos motores da pedogênese, e fatores 

determinantes das características físicas e químicas dos solos (CREPANI et al, 

2001, 2008; ROSS, 1994). 

 Sobre a variável correspondente ao clima, é interessante ressaltar que 

embora não tenha sido contemplado por Ross em seu trabalho original de 

1994, este é introduzido nos estudos de Spörl (2001), com a coordenação e/ou 

orientação do próprio Ross. Nesta variável são utilizados os aspectos de 

intensidade e concentração pluviométrica média distribuída ao longo do ano. 

Desse modo, uma pluviosidade média anual elevada, com curta duração do 

período chuvoso, por exemplo, segundo Crepani, Medeiros e Palmeira (2004) e 

Ross (2012), propiciam a intensificação dos processos erosivos. 

Por último, Ross (1994) ainda alerta e enfatiza o uso do solo/cobertura 

vegetal como um indicador fundamental da degradação do ambiente e quebra 

de sua estabilidade – ao considerar que as áreas mais instáveis são aquelas 

intensamente modificadas pelas atividades antrópicas, ou que não venham a 

possuir uma cobertura vegetal suficientemente densa. Sobre esta última 

variável, o referido pesquisador vem a denominar as chamadas Unidades de 

Instabilidade Emergente. 

Conforme observado, é grande a complexidade que envolve a dinâmica e 

análise dos diferentes sistemas naturais e antropizados. Neste sentido, a 

Ecodinâmica oferece importantes subsídios ao entendimento desta amálgama. 

O interessante sobre as diferentes operacionalizações que atualmente 

encontram-se disponíveis seja talvez, cautela e acuidade para com o alcance 

dos objetivos, a escala da pesquisa e a realidade do sistema a ser analisado. 
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2.4. Bacias hidrográficas como unidades de análise e planejamento. 

 

É indiscutível a importância dos sistemas fluviais, para o 

desenvolvimento das mais diversas atividades e necessidades humanas, tais 

como: abastecimento, lazer, irrigação, produção de alimentos, entre outros. 

Entretanto, devido aos crescentes índices de degradação ambiental próximos 

aos diferentes mananciais, existe atualmente certa preocupação proveniente 

da necessidade da gestão e planejamento, que agreguem melhoria da 

qualidade de vida juntamente à minimização de possíveis impactos ambientais. 

Além disso, é interessante ressaltar, que sobre a realidade do Semiárido 

brasileiro este contexto deve adquirir o drama de quem ainda sofre com a falta 

ou escassez do valioso recurso hídrico. Não obstante, é nítida e preocupante a 

(des)organização dos inúmeros centros urbanos desta região que 

constantemente sofrem com problemas de poluição, risco de alagamentos e/ou 

deslizamentos às margens de seus principais rios – então provenientes e/ou 

intensificados com a falta de gestão e planejamento urbano e ambiental. 

A grande prévia sobre esta problematização consiste, pois em entender 

o que é planejamento. Conforme ressalta Ab’Saber (1969, p. 11-12): 

 

Planejar significa elaborar planos de melhoria. Significa 
encontrar diretrizes para corrigir os espaços mal organizados e 
improdutivos. Significa encontrar meios e propiciar condições 
para interferir nos setores menos favoráveis de uma estrutura 
ou de uma conjuntura. Significa criar recursos econômicos 
suficientes para melhorar as condições de vida das 
coletividades humanas de uma região ou de um país. Significa 
aproveitar e adaptar exemplos e padrões adequados, venham 
eles de onde vierem. Significa encontrar fórmulas para um 
desenvolvimento regional harmônico. 

 

Neste sentido, Christofoletti (1999, p. 162) ainda acrescenta o fato de 

que a noção de planejamento abrange uma ampla gama de atividades. De 

modo que, podem-se distinguir as categorias de planejamento estratégico e 

planejamento operacional, juntamente com a utilização de uma grandeza 

espacial (planejamento local, regional, nacional, etc) ou de setores de 

atividades (planejamento urbano, rural, ambiental, econômico, etc).  

Para Ab’Saber (1969), entretanto, existe somente um tipo de 

planejamento que é o planejamento integrado, realizado pelo somatório dos 
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esforços e conhecimentos multi- e interdisciplinares organizados a partir de 

muitos tipos de pesquisas e áreas temáticas. Seja talvez sobre esta 

contextualização que Ross e Del Prette (1998) atentam para o fato de que, não 

é possível planejar com eficiência apenas sob o prisma econômico-social ou 

somente sob o aspecto da proteção ambiental. 

Destarte todas as dificuldades e entraves para um planejamento 

integrado eficiente, são crescentes e unânimes os estudos e pesquisas que 

levam em consideração a bacia hidrográfica como unidade de análise e gestão 

– de modo a tentar compatibilizar as diversidades naturais, sociais, culturais e 

econômicas dos diferentes territórios. 

Para Botelho e Silva (2011), isto se deve ao fato de que na unidade de 

análise da bacia hidrográfica se encontram condições favoráveis para a 

avaliação de forma integrada das ações humanas e suas consequências sobre 

o equilíbrio hidrológico, juntamente ao restante do sistema. 

A bacia hidrográfica aparece neste contexto, melhor definida, como um 

conjunto de terras drenadas por um rio e seus tributários, circunscritas e 

delimitadas por divisores de água, onde as águas das chuvas, ou escoam 

superficialmente pelas vertentes abaixo formando os rios e riachos, ou infiltram 

no solo para formação de nascentes e do lençol freático (BARRELLA, 2001; 

BOTELHO, 2010; CHRISTOFOLETTI, 1980; COELLHO NETO, 2007).  

Sobre esta contextualização, é interessante ressaltar, conforme 

acrescenta Ross e Del Prette (1998, p. 101) que: 

 

A bacia hidrográfica, embora se constitua em um sistema 
natural cujo referencial é a água, não se torna 
automaticamente um único sistema ambiental, seja do ponto de 
vista natural, quando se levam em conta as demais 
componentes da natureza, como relevo, solos, subsolo, flora e 
fauna, seja do ponto de vista social, quando se consideram as 
atividades econômicas e politico-administrativas. 

 

 Igualmente importante, seguindo o conceito de auto-ajuste referente à 

ideia de equilíbrio dinâmico, Coellho Neto (2007) lembra ser a bacia 

hidrográfica uma unidade de fundamental importância para o entendimento da 

ação dos diferentes processos geomórficos e das diferentes ligações espaciais 
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entre áreas distintas que, sob uma abordagem sistêmica, podem afetar tanto o 

planejamento local como o planejamento regional. 

Além disso, é interessante destacar a relação e/ou associação 

historicamente estabelecida entre o surgimento e desenvolvimento das 

primeiras civilizações com a presença do recurso hídrico (a exemplo da 

sociedade egípcia com o Rio Nilo e da região mediterrânea com os rios Tigre e 

Eufrates). No caso do Brasil, segundo argumenta Almeida e Pereira (2009), 

este contexto se apresenta materializado através do ordenamento territorial, 

historicamente relacionado com a distribuição dos recursos hídricos e sua 

utilização como via de penetração para o interior. 

A necessidade e/ou tentativa de se organizar uma gestão e/ou 

planejamento voltado para os recursos hídricos no Brasil, entretanto, surge, 

apenas na década de 1930, no governo de Vargas, com o decreto do Código 

das Águas então fortemente influenciado pelo modelo francês (ALMEIDA e 

PEREIRA, 2009; NASCIMENTO, 2006; ROSS e DEL PRETTE, 1998). 

Segundo acrescenta Almeida e Pereira (2009), o Código das Águas se 

apresenta como um documento tão avançado e a frente de sua época que “não 

conseguiu ter seus dispositivos completamente implementados”. Citando a 

Secretária de Recursos Hídricos (2002), os referidos autores (op. cit.) 

destacam ainda acerca do Código das águas, que este: 

 

É completo, não se atendendo apenas à utilização das águas, 
mas também à ocupação das margens, à formação ou 
desaparecimento de ilhas e aos efeitos das enchentes. 
Considera as aguas pluviais e a navegação e prevê a 
necessidade administrativa para a agricultura e a indústria 
descartarem efluentes. 

 
  Ao longo dos anos e especificamente em meados das décadas de 

1970/1980, apesar dos muitos avanços realizados sobre esta temática, em 

diferentes partes do território brasileiro, a legislação até então vigente, segundo 

acrescenta Cunha e Coelho (2007, p. 69) “não correspondia mais aos 

problemas ambientais específicos gerados no contexto do desenvolvimento 

industrial”. Neste sentido, Machado e Torres (2012) acrescentam para a 

intensificação dos conflitos de usos e entre usuários, compondo um quadro de 
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novas situações até então inexistentes no contexto da criação do Código das 

Águas de 1934. 

 Outra importante referência que implica formalmente nos marcos 

regulatórios e de ordenamento sobre os recursos hídricos diz respeito ao 

Código Florestal de 1965, que atribui áreas de preservação permanente com 

limites nas margens dos rios que variavam de 5 metros a 150 metros conforme 

a largura do curso d'água1. 

Para Almeida e Pereira (2009), entre as décadas de 1970 a 1990, 

entretanto, a visão das autoridades indicava que a solução para os problemas 

sobre a questão dos recursos hídricos estava, de modo geral, nas obras de 

engenharia e não necessariamente na gestão das bacias hidrográficas. A 

retificação de cursos de água, que objetivavam a drenagem de áreas 

alagadiças, seria um dos exemplos. 

No ano de 1991, é interessante destacar, segundo aponta Machado e 

Torres (2012), a criação da Lei Federal n° 8.171. Apesar de dispor sobre a 

Política Agrícola, no artigo 20 da referida Lei, esta já definia e apresentava que 

“as bacias hidrográfica constituem-se em unidades básicas de planejamento do 

uso, da conservação e da recuperação dos recursos naturais”. Neste contexto, 

embora não tenha sido explicitamente utilizada como a unidade de 

planejamento regional, a bacia hidrográfica se apresenta já neste período como 

de essencial importância ao contexto do planejamento ambiental. 

Com o passar dos anos, entretanto, o que se destaca mesmo como 

marco sobre os moldes de planejamento e gestão com base nos recursos 

hídricos, diz respeito à promulgação da Política Nacional de Recursos Hídricos 

(Lei 9.433/97). Inspirado no modelo francês é com base nesta Lei que, o Brasil 

começa a adotar a partir de 1997 a bacia hidrográfica como unidade de gestão 

e planejamento (ALMEIDA e PEREIRA, 2009; NASCIMENTO, 2006; DEL 

PRETTE E ROSS, 1998). A própria gestão integrada das águas no Brasil é 

decorrente dessa Lei, e que apesar de ser amplamente aceita, se apresenta 

ainda atualmente como sendo de alta complexidade, encontrando inúmeras 

dificuldades para sua implantação (CUNHA, 2012). 

                                                           
1 Código revogado pela nova Lei n° 12.651 de 2012.  
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De todo o modo, a contribuição essencial dessa Lei para o país é talvez 

o surgimento de um novo paradigma sobre os moldes de gestão dos recursos 

hídricos, agora um bem de uso comum, com a perspectiva de descentralização 

da gestão e necessidade de articulação das bacias hidrográficas. Esta passa a 

ser realizada através da criação dos comitês de bacias, servindo como órgão 

mediador de conflitos e dos diferentes interesses então existentes (CUNHA, 

2012; BOTELHO E SILVA, 2011). 

Em 2000, com o objetivo de consolidar a referida Lei, foi criada a 

Agência Nacional das Águas – ANA. No próprio site da agência, esta esclarece 

que a mesma tem como missão implementar e coordenar a gestão 

compartilhada e integrada dos recursos hídricos e regular o acesso à água, 

promovendo o seu uso sustentável em benefício da atual e das futuras 

gerações. É, pois com base nesta contextualização e perspectiva, que se 

destacam as palavras de Ross e Del Prette (1998, p. 99): 

 

A Lei, por si só, normalmente não traz os resultados 
esperados, é necessária a criação de mecanismos 
implementadores e estimuladores que extrapolem a mera 
existência da lei. Os ideais de preservação ambiental com 
justiça social devem ser compatíveis com o desenvolvimento 
urbano. Neste sentido, o planejamento (regional e local) 
baseado na potencialidade do ambiente natural e sócio 
econômico assume importância fundamental na ordenação do 
espaço territorial, no aproveitamento dos recursos hídricos [...] 

 

O planejamento e o manejo ambientais podem e devem ser delineados, 

pois sob uma maneira “capaz de sustentar as atividades humanas com um 

mínimo de distúrbios nos processos físicos, ecológicos e sociais” (BALDWIN, 

1985 apud CHRISTOFOLETTI, 1999). 

Em síntese, ainda para Ross e Del Prette (1998, p. 99), apesar das 

inúmeras restrições atualmente existentes sobre os diferentes mananciais, os 

problemas socioambientais ainda existentes nas áreas de proteção destes 

sistemas geoambientais somente refletem, “de um lado, a incapacidade do 

poder público de fazer cumprir a lei e, de outro, o fato de que onde prevalece 

um elevado estado de miséria, as questões de moradia e de sobrevivência 

falam mais alto”. 
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3. METODOLOGIA 

 

 A linha teórico-metodológica se fundamenta sobre a Teoria Geral dos 

Sistemas proposta por Bertallanfy, possibilitando um trabalho integrado entre 

os aspectos naturais e sociais. Igualmente importante, utiliza-se o conceito 

geográfico de Paisagem, baseado nas proposições de Bertrand (1971).   

 Para Bertrand (1971, p. 02), a Paisagem se apresenta como sendo “o 

resultado da combinação dinâmica, portanto instável, de elementos físicos, 

biológicos e antrópicos que, reagindo dialeticamente uns sobre os outros, 

fazem da paisagem um conjunto único e indissociável, em perpétua evolução”. 

 Diante desta premissa, é ainda proposto para a pesquisa o enfoque 

dado à ecodinâmica proposta por Tricart (1977). Esta possui como base o 

balanço entre pedogênese e morfogênese, juntamente à classificação de uma 

determinada paisagem em diferentes graus de estabilidade/instabilidade, os 

chamados meios estáveis, meios intergrades e meios fortemente instáveis. 

 Além disso, conforme já observado em capítulo anterior, entretanto, são 

diversos os métodos de análise que procuram modelar um determinado 

sistema ambiental de acordo com a sua estabilidade/instabilidade. Com base 

nessa assertiva, essa pesquisa se baseia na operacionalização da abordagem 

ecodinâmica, proposta por Ross (1994), mediante algumas adaptações para o 

recorte espacial dessa pesquisa. Os dados obtidos com as técnicas do 

geoprocessamento são posteriormente, analisados com as observações em 

campo, juntamente a outros possíveis indicadores das áreas de 

estabilidade/instabilidade. 

Ressalta-se ainda sobre esta contextualização, a escala aproximada de 

análise entre 1:100.00 a 250.000 – o que condiz com a proposta de Ross 

(1994), para a utilização dos Índices de Dissecação do Relevo. Sobre esta 

etapa, é importante ainda ressaltar o fato de que a análise na escala média 

(1/100.000 e 1/250.000), conforme Bertrand (1968) pode-se cartografar os 

geossistemas de maneira satisfatória com a condição de renunciar à 

acumulação dos sinais analíticos e de escolher uma representação sintética.  

Todas essas etapas encontram-se ainda intrinsecamente relacionadas 

e/ou organizadas conforme a ideia de Libaut (1971), acerca dos quatros níveis 
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da pesquisa geográfica, a saber: a) Nível Compilatório; b) Nível Correlativo; c) 

Nível Semântico e; d) Nível Normativo (ver figura 11). 

 

 3.1. Nível Compilatório 

 

 Esta etapa envolve a compilação e a produção dos dados primários de 

todos os dados a serem analisados. Neste momento foram realizadas diversas 

pesquisas bibliográficas, levantamentos de dados e informações sobre a 

existência de cartas topográficas, geológicas, geomorfológicas, pedológicas, 

climáticas e de imagens de satélite recentes. Além disso, referente à produção 

dos dados primários, realizados após a identificação e coleta das informações 

e do material disponível, foram elaborados alguns dados referentes à 

delimitação da bacia hidrográfica, dissecação do relevo, cobertura pedológica, 

mapa pluviométrico, e de cobertura vegetal/uso da terra. Estes foram 

realizados, a saber: 

 

 Delimitação da bacia hidrográfica - a extração da rede de drenagem e 

delimitação da bacia hidrográfica foram elaboradas a partir das técnicas 

de geoprocessamento, com o auxílio da ferramenta Hidrology do 

programa de Sistema de Informações Geográficas (SIG) ArcGis 9.3 

(ESRI). Para esta etapa foi utilizada a fusão de imagens SRTM (SB-24-

Z-B e SD24-Z-B), disponíveis na página web da EMBRAPA (Empresa 

Brasileira de Pesquisa Agropecuária). Para a correção de alguns cursos 

d’água, resultantes da modelagem hidrológica proveniente do 

geoprocessamento, foram ainda utilizadas imagens do satélite Landsat 5 

TM (Thematic Mapper), datadas do dia 24 de maio de 2010 

 

 Dissecação do Relevo ou Rugosidade Topográfica – a identificação da 

dissecação do relevo foi elaborada através dos índices de concentração 

da rugosidade (ICR), de acordo com a proposta de Sampaio e Augustin 

(2008), através da análise de isolinhas topográficas. Nesta etapa foram 

utilizadas imagens Topodatas para a extração de isolinhas, e 

posteriormente trabalhadas através da ferramenta KernelDensity no 

programa ArcGis 9.3 (ESRI), de acordo com a proposta de Ross (1994). 



46 
 

 Cobertura pedológica – os dados referentes aos solos da área de estudo 

foram obtidos através das informações e mapeamentos apresentados, a 

saber: a) Folha Natal/Jaguaribe (escala 1:1.000.000) do projeto 

RADAMBRASIL (1981); b) dos estudos de Jacomine et al. (1971, 1972), 

na escala de 1:500.000; c) dos estudos realizados por Silva et al. (2001), 

da Folha Jardim do Seridó (escala 1:100.000); d) do reconhecimento 

fotogeológico das folhas de Currais Novos, Caicó e Orós (escala 

1:100.000) realizado por Morais e Barros (1960). Estes dados foram 

compilados e trabalhados no ArcGis 9.3 (ESRI), em uma escala 

aproximada de 1:250.000. Referente à fragilidade das classes de solos, 

propõem-se para as classes de menor instabilidade os Latossolos e 

Argissolos, as de média instabilidade os Luvissolos Crômicos, os 

Planossolos Natrícos e os Neossolos Flúvicos e, de alta fragilidade as 

classes de Neossolos Litólicos e Neossolos Regolíticos. 

  

 Dados pluviométricos – Os dados climatológicos sobre o recorte 

espacial da pesquisa foram tratados a partir das pesquisas, a saber: a) 

Molinier et al (1994); b) Medeiros et al (2005) e; c) Valadão et al (2010). 

As informações foram tratadas juntas ao software SURFER 10, através 

do método de Krigagem, responsável pela estimação espacial dos 

dados obtidos e consequente distribuição pluviométrica sobre o recorte 

da pesquisa. O clima aparece, segundo acrescenta Ayoade (2001) como 

sendo a síntese do tempo num dado lugar durante um longo período de 

aproximadamente 30-35 anos. 

 

 Cobertura vegetal – o estudo da cobertura vegetal foi realizado mediante 

a fusão e interpretação de imagens multiespectrais (órbitas/pontos 

215/064 e 215/065) do satélite Landsat 5 TM (Thematic Mapper), com 

resolução espacial de 30 m x 30 m, datadas do dia 24 de maio de 2010. 

Estas foram obtidas na Divisão de Geração de Imagens do Instituto 

Nacional de Pesquisas Espaciais-INPE. Para a identificação do grau de 

conservação ou de degradação da cobertura vegetal, foi utilizada o 

Índice de Vegetação da Diferença Normalizada (NDVI), através do 

software ARCGIS 9.3. Esse índice pode ser obtido utilizando-se as 
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bandas 3 (vermelho/0,63 – 0,69 μm) e 4 (infravermelho próximo/0,76 – 

0,90 μm). A partir deste processamento foram identificadas “áreas 

homogêneas” a partir da classificação não supervisionada, através do 

software ArcGis 9.3. Esse tratamento permitiu a identificação e 

classificação da cobertura vegetal, mediante a adaptação da pesquisa 

realizada por Alves (2007, 2009). Neste sentido, buscando atender os 

objetivos desta pesquisa, foi aplicada a seguinte categorização de 

cobertura vegetal, a saber: a) Caatinga arbóreo-arbustiva densa; b) 

Caatinga arbustiva-arbóreo densa; c) Caatinga arbustiva densa; d) 

Caatinga antropizada (com alto nível de degradação); d) Área 

urbanizada e; e) Corpos hídricos. Em seguida, foram realizados 

trabalhos de verificação in locu com o GPS - Sistema de Posicionamento 

Global, para verificar e validar o mapeamento. A ausência de grandes 

atividades agrícolas e de latifúndios, mediante ciclos agrícolas bem 

definidos, e mesmo de grandes extensões de áreas reflorestadas são 

alguns contrapontos pelo qual se opta pela adaptação da proposta 

original de Ross (1994), utilizando, pois somente a cobertura vegetal, em 

lugar dos usos e ocupação, como indicador da fragilidade emergente. 

 

 3.2. Nível Correlativo 

 

 O nível correlativo enfatiza a articulação dos fatores ou das variáveis 

utilizadas. Nesta etapa da pesquisa foram correlacionadas e integradas as 

diferentes informações de análise do meio físico, conforme a proposta de 

operacionalização de Ross (1994). Esse processamento, é interessante 

ressaltar, resultou em diferentes mapas de fragilidade potencial e emergente.  

 Para a construção e criação desses modelos foi então utilizada à função 

de sobreposição aritmética, através da ferramenta conhecida como “overlay” do 

software ARCGIS 9.3. Para a identificação da fragilidade potencial, foi realizada 

a combinação da variável relevo, como fator determinante para análise, através 

da rugosidade topográfica, com as variáveis solo e clima, respectivamente. 

Para a fragilidade ambiental, foi combinada a fragilidade potencial com a 

emergente, através da cobertura vegetal. Nesse processo, para cada variável 

analisada foi atribuído um referido valor ou peso, de acordo com a adaptação 
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da proposta de Ross (1994) para a realidade da área de estudo. Estes valores 

variaram e se agruparam em classes de acordo com sua fragilidade, a saber: 

a) 1 para fraca instabilidade; b) 2 para média instabilidade e; c) 3 para forte 

instabilidade. Essa classificação procedeu em meio à função de 

reclassificação, que no software ARCGIS 9.3 recebe a denominação de 

“reclassify”. 

 

 3.3. Nível Semântico 

 

 Este nível abrange a interpretação das diferentes informações obtidas 

com a comparação de possíveis modelos aplicados para o entendimento da 

“realidade ou dinâmica de campo”. De acordo com Libault (1971), o nível 

semântico encontra-se relacionado à possibilidade de aproveitamento ou não, 

dos dados obtidos nas etapas anteriores. É, pois nesta fase do trabalho que se 

atinge possivelmente o objetivo geral da pesquisa, mediante adaptações ou 

reconstruções dos modelos então identificados. No caso dessa pesquisa, 

diferentes foram os modelos resultantes que delinearam algumas proposições 

acerca da fragilidade ambiental. Modelos estes que somente com a etapa 

posterior puderam ser aprimorados e melhor analisados. 

 

 3.4. Nível Normativo 

 

 Esta etapa da pesquisa resulta da correlação das informações obtidas 

nos modelos analisados, com a realidade de campo. Sendo então 

posteriormente reveladas com as respectivas preposições e considerações 

acerca da área de pesquisa. O papel do último nível é, pois o de traduzir os 

resultados em normas aproveitáveis de modelos condizentes com a realidade 

de campo. Normalmente é nesse nível que se apresenta a análise realizada. 

Segundo Ross (1990), é nessa fase que o produto da pesquisa se transforma 

em modelo, seja através de gráficos ou mapa de síntese. Nessa pesquisa, 

esse é, pois apresentado sobre a forma do mapa síntese de Fragilidade 

ambiental da bacia hidrográfica do Rio Seridó. 
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Figura 11: Estrutura metodológica da pesquisa elaborada a partir da proposta de Libaut (1971)
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4. CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

 

 4.1. Localização 

 

 O entendimento de qualquer sistema natural perpassa, segundo 

Christofoletti (1999), pela caracterização e composição dos inúmeros 

elementos então relacionados à forma, arranjo estrutural e composição 

integrativa entre os seus elementos. A primeira questão a ser colocada, 

conforme acrescenta o referido autor (op. cit), é, pois o da própria identificação 

do sistema a ser pesquisado, o estabelecimento de seus componentes e a 

escolha das variáveis relevantes. 

 A bacia hidrográfica do Rio Seridó, principal sub-bacia do Piranhas-

Assu, encontra-se localizada nos estados do Rio Grande do Norte e da Paraíba 

(ver figura 01). Em território potiguar a bacia hidrográfica abrange 20 

municípios e no estado paraibano, outros 13 municípios, totalizando 

aproximados 10.386 Km². Envolve especificamente os limites aproximados da 

quadrícula de coordenadas geográficas 6°03' a 6°60' de Latitude Sul e 36°15' a 

37°17' de Longitude Oeste. 

 Sobre a extensão da bacia hidrográfica do Rio Seridó, destacam-se 

ainda as sub-bacias hidrográficas do Rio Sabugi, do Rio Barra Nova, do Rio 

Acauã, do Rio São José, e do rio homônimo Seridó. O principal curso fluvial de 

toda a extensão, o Rio Seridó, nasce nas imediações do município de Cubati, 

no estado da Paraíba, e desagua no Rio Piranhas-Assu, nas proximidades do 

município de São Fernando, no estado do Rio Grande do Norte. 

 Acerca dos aspectos físico-ambientais, destaca-se, em termos gerais, 

um clima semiárido, solos rasos e pedregosos desenvolvidos através da 

predominância de um intemperismo físico, uma vegetação de Caatinga 

hiperxerófila e a presença de rios intermitentes e/ou efêmeros, por vezes 

perenizados através da construção de médios e grandes reservatórios hídricos 

(conhecidos regionalmente como açudes). 

 Ainda assim, apesar da importância da identificação dos elementos 

neste ponto rapidamente apresentados, procura-se a seguir suprir o 

entendimento das influências de cada elemento físico-natural sobre a dinâmica 

do sistema, de modo inter-relacionados e entendidos em sua totalidade. 
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 4.2. Clima 

 

Os processos atmosféricos possuem forte influência e complexidade 

frente aos demais elementos do ambiente, uma vez que se encontram em 

constante e contínua transferência de matéria e energia. Segundo argumentam 

Ritter et al. (2002), o clima aparece em si mesmo como um importante 

elemento natural, uma vez que se caracteriza como um dos controladores 

fundamentais sobre os diferentes processos mecânicos da superfície terrestre. 

Os próprios processos de instabilidade ecodinâmica encontram-se, por 

sua vez, estritamente associados com a quantidade e concentração de água 

disponível para o escoamento hídrico superficial, em um determinado período 

de tempo. Quanto maior é a pluviosidade anual e curta é a duração do período 

chuvoso maior será a possibilidade e capacidade de erosão (CREPANI, 2001, 

2004; SPORL, 2004). Não obstante, é interessante ainda ressaltar que, o 

volume e a velocidade do escoamento superficial variam ainda conforme a 

declividade, o comprimento da vertente e com a capacidade do solo em 

absorver mais ou menos água (BERTONI E LOMBARDI NETO, 2012). 

Desse modo, no que diz respeito a variável climática, baseando-se no 

comportamento pluviométrico, essa se apresenta como sendo fundamental 

para a análise da fragilidade potencial, uma vez que reúne importantes 

informações para a análise dos diferentes fenômenos morfogênicos e 

pedogênicos. O intemperismo, o escoamento superficial, a denudação e os 

processos erosivos são, pois alguns dos exemplos e consequências 

provenientes das diferentes forças atuantes e influências climáticas. 

Igualmente importante, no que diz respeito ao clima que abrange a área 

de estudo, segundo a classificação de Köppen, este é caracterizado 

predominantemente como sendo do tipo Semiárido quente e seco (Bwsh) 

(VARELA-FREIRE, 2002). Conforme acrescenta Ab’Saber (1999, p. 10), este 

tipo climático corresponde em termos gerais, a saber: 

 

inverno seco e quase sem chuva, com duração de cinco a oito 
meses, e verão chuvoso, com quatro a sete meses de 
precipitações pluviais; irregulares no tempo e no espaço, de 
forma que os índices que buscam medir médias de precipitação 
guardam alta dose de irrealidade, servindo como mera 
referência genérica, para efeito de comparação com as regiões 
úmidas e subúmidas do país. 
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 Existem então duas estações bem definidas, uma muito seca, outra 

moderadamente chuvosa, cuja continuidade, entretanto, como vimos, está 

sujeita a fortes descontinuidades ao longo dos anos. Segundo ainda 

acrescenta Ab’Saber (1999, p. 13), “podem ocorrer anos muito secos e 

eventuais períodos de grandes chuvas, com inundações catastróficas”. 

Para efeitos de ilustração, Molinier et al. (1994) corroboram ainda para 

uma grande a variabilidade pluviométrica anual existente nos padrões 

climáticos do Semiárido brasileiro, como exemplo para o caso da bacia 

experimental de Sumé, no estado da Paraíba, onde o total pluviométrico anual 

foi de 248 mm em 1983 e de 1438 mm em 1985. Algo que não escapa, pois da 

realidade da área de estudo com toda a sua dinâmica então relacionada. 

Apesar das regiões semiáridas tropicais apresentarem baixas taxas de 

precipitação, para Tricart e Cailleux (1969) estas são relativamente maiores 

que as médias de precipitação relativas às demais terras secas, áridas e 

semiáridas de todo o mundo. Sobre estas áreas, é interessante ressaltar ainda 

a presença da formação de chuvas convectivas com alta intensidade, pequena 

duração e elevada frequência, com grande potencial erosivo. 

Além da variabilidade interanual dos totais pluviométricos, é igualmente 

interessante ressaltar para o caso da variabilidade e intensidade diária das 

chuvas com potencial erosivo sobre essa região. A figura abaixo (fig. 12) ilustra 

bem essa contextualização, com base em dados obtidos no município de 

Cruzeta, localizado na região do Seridó potiguar. São chuvas que facilmente 

atingem os 60 a 100 mm, ou mais, em um curto espaço de tempo. 

 

Figura 12: Intensidade diária de chuvas com potencial erosivo, em Cruzeta/RN 
 

 
Fonte: acervo do autor 
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Nesse sentido, uma precipitação mais baixa nas áreas semiáridas, por 

exemplo, comparadas com aquela em climas úmidos, não significa, pois 

necessariamente baixos níveis da erosão do solo pela água, podendo ser esta 

até mais alta do que em qualquer outra zona climática. Isto decorre do fato de 

que as chuvas da região ocorrem em sua grande maioria na forma de chuvas 

convectivas de alta intensidade e elevado poder erosivo (HUDSON, 1987). 

 Além disso, é interessante ainda ressaltar, sobre o contexto exposto, 

que, mesmo sobre uma mesma região pode haver a possibilidade de que áreas 

relativamente planas, mas com chuvas concentradas e intensas, possuam 

tanta chance de serem instáveis quanto àquelas áreas de vigorosa dissecação, 

nas quais se observam as menores médias sobre os totais pluviométricos. 

De todo modo, nada transforma tanto a paisagem no Semiárido 

brasileiro como os aspectos pluviométricos. Estes, apesar de se apresentarem 

de modo secundário no modelo de análise proposto, é talvez aquele que 

determinantemente surge como um input de fundamental relevância para o 

desenrolar dos outros processos sobre o sistema geoambiental e 

(re)configuração de toda a paisagem no Semiárido (ver figuras 13a e 13b). 

 

 Fonte: acervo do autor 

 

Apesar da importância dessa contextualização, é interessante ainda 

ressaltar o fato de que, os atuais modelos de fragilidade não estão 

aparentemente voltados para a realidade do Semiárido brasileiro. Esses 

Figura 13a: Paisagem do Seridó/RN, 
durante o período de estio. 

 

Figura 13b: Paisagem do Seridó/RN, 
durante o período chuvoso. 
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parecem ainda não abranger a dinâmica envolta sobre a irregularidade 

temporal do comportamento pluviométrico dessa região. Algo que deve ser 

considerado em futuras ações e pesquisas do planejamento regional. 

 Em todo o caso, sobre a bacia hidrográfica do Rio Seridó, observam-se 

as condições climáticas, a saber: alto índice de radiação solar em torno das 

2.800 a 3.200 horas/ano, elevadas temperaturas médias anuais ao redor dos 

27,5°C, e, sobretudo, baixos índices de precipitação e irregularidade de chuvas 

com variação pluviométrica geralmente entre os 400 mm a 800 mm. As chuvas 

encontram-se concentradas, sobretudo, entre os meses de março a junho 

(MOLINIER et al., 1994; VARELA-FREIRE, 2002). 

 Para efeitos práticos da pesquisa, acerca da fragilidade potencial, 

conforme as proposições metodológicas de Spörl e Ross (2004) apontam-se os 

seguintes totais pluviométricos médios anuais, com os seus respectivos graus 

de fragilidade, a saber: a) de fraca fragilidade, abaixo dos 500 mm; b) de média 

fragilidade, entre os 500 a 700 mm e; c) de forte fragilidade, acima dos 700 

mm. Esses se distribuem de acordo com o que demonstrado na figura 14. 

 Em termos gerais, as áreas de menor pluviosidade (abaixo dos 500 mm) 

encontram-se localizadas próximas aos municípios de Acari e Currais Novos, 

no estado potiguar, e entre os municípios paraibanos de Santa Luzia e Seridó.  

Os baixos índices pluviométricos sobre essas áreas, aliados ao histórico de 

degradação ambiental, parecem favorecer para que a cobertura vegetal de 

Caatinga, por vezes, nesse caso, apresente características de nanismo. 

 As áreas de maior pluviosidade (acima dos 700), por sua vez, 

compreendem uma extensão desde as proximidades dos munícipios de 

Jucurutu, São Fernando e São João do Sabugi, no estado potiguar, até o 

município de São Mamede, na Paraíba. São áreas que possuem relações 

morfoclimáticas com uma maior probabilidade da ocorrência de chuvas 

potencialmente erosivas. Essas podem de maneira direta ou indiretamente 

favorecerem os processos relacionados à intensificação dos processos 

erosivos ou possíveis inundações, entre outros que denotem alguma 

instabilidade sobre o sistema como um todo. 

 As demais áreas da bacia hidrográfica compreendem uma média anual 

em torno dos 500 a 700 mm, ao qual se classificam como de média fragilidade, 

ora, favorecendo possivelmente a pedogênese, ora a morfogênese. 
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Figura 14: Pluviometria média anual da bacia hidrográfica do Rio Seridó 

 

Fonte: acervo do autor 
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4.3. Geologia 

 

Em termos gerais, o substrato rochoso, assim como o clima, são os 

primeiros tópicos a serem tratados nos diferentes estudos e análises em 

planejamento. Esta estrutura, conforme argumenta Santos (2004), se deve ao 

fato de que os estudos geológicos apresentam importantes informações acerca 

da formação, evolução e estabilidade terrestres auxiliando na (re)construção 

dos cenários pretéritos e atuais. 

 A influência litológica exerce papel fundamental e subsidiário na análise 

acerca da estabilidade/instabilidade do meio, e que apesar de não integrar 

diretamente o modelo proposto por Ross (1994), se caracteriza, conforme 

Tricart e Killian (1979), como um elemento de grande influência, por vezes 

determinante, sobre o balanço entre morfogênese/pedogênese. Segundo 

acrescentam os referidos pesquisadores (op. cit.), a litologia conduz ainda a 

velocidade e a intensidade dos processos morfogenéticos e pedogenéticos 

com exemplo ao processo de intemperismo, e mesmo a presença de solos 

embrionários como os litossolos, regossolos, entre outros. 

No que diz respeito à bacia hidrográfica do Rio Seridó, dada à relativa 

importância e perspectiva econômica ao longo dos anos, talvez sejam os 

aspectos geológicos os elementos mais pesquisados e analisados em escala 

de maior detalhe – com relação aos outros aspectos do estrato geográfico. Em 

termos gerais, a estrutura geológica se caracteriza pela grande complexidade 

que envolve o seu mosaico litológico.  

Sobre a extensão da bacia hidrográfica em questão, segundo ressaltam 

Angelim, Medeiros e Nesi (2006), essa pode ser caracterizada pela presença 

de dois grandes grupos de unidades geológicas, a saber: 

 

 O primeiro correspondente ao embasamento cristalino, 

caracterizado por rochas de idades pré-cambrianas a cambrianas (2,25 

bilhões de anos até 510 milhões de anos). Esse é representado pelo 

Complexo Caicó e pelo Grupo Seridó (formações Jucurutu, Parelhas e 

Seridó), além de diversas suítes intrusivas, granitóides indiscriminados e 

diques de pegmatitos. 
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 O segundo grupo abrange às unidades geológicas de menor 

expressão, constituídas por rochas sedimentares, vulcânicas e 

sedimentos, com idades variando do Cretáceo ao Quaternário (130 

milhões de anos aos dias atuais). Destaca-se o capeamento sedimentar 

da Serra de Santana, referente à Formação Serra dos Martins. 

 

Mais especificamente essas unidades geológicas ainda compreendem 

os minerais, a saber: a) o complexo geológico Caicó (gnaisses diversos e 

migmatitos); b) o Grupo Seridó (quartzitos, micaxistos e formações ferríferas); 

c) os depósitos Cenozóicos representados pela Formação Serra dos Martins; 

d) os depósitos Quaternários representados pela formação Cacimbas e 

aluviões (ANGELIM et al, 2006; MORAIS E BARROS, 1960). 

 Os minerais supracitados possuem importância fundamental à própria 

gênese e erodibilidade dos solos regionais (ver figura 15). Segundo 

acrescentam Santos (2004) e Tricart & Killian (1979), a composição química ou 

mineralógica do substrato geológico, juntamente com a sua respectiva 

estruturação, constituem, pois a “matéria prima” para modelagem da paisagem. 

 

Figura15: Correlação dos principais solos da bacia e seus materiais de origem 
 

 

Fonte: Silva et al. (2002) 
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Igualmente interessante, a Geologia (especificamente a Geologia 

Estrutural) encontra-se diretamente associada à Geomorfologia, e essa à 

Pedologia (QUEIROZ NETO, 2010). Trata-se, pois de um imbricado mosaico 

que, juntamente aos aspectos climáticos e ecológicos, refletem-se, pois em 

diferentes unidades da paisagem, ou mesmo em unidades ecodinâmicas 

distintas, com diferentes graus de fragilidade. 

Além disso, acerca do mosaico litológico disposto sobre a bacia 

hidrográfica do Rio Seridó, esse justifica ainda a presença de diversas jazidas e 

consequentemente a extração de vários minerais, que possuem elevada 

importância econômica (geologia econômica). Algo que apesar da justificativa 

econômica deve demandar atenção para as ações conservacionistas, junto à 

presença das adequadas técnicas de planejamento e manejo ambiental. 

De todo modo, com caráter de exploração econômica destacam-se 

sobre a bacia hidrográfica os pegmatitos da Formação Equador (especialmente 

micas, berilos e quartzos). Nessa atividade, sobressaem ainda os municípios 

de Currais Novos, onde predomina a extração da scheelita, o de Parelhas (ver 

figura 16) com a extração de micaxistos, quartzos, feldspatos e gemas, e os de 

Equador e Junco do Seridó com a extração de caulim, entre outros. 

 

Figura 16: atividade de mineração e seus rejeitos, no município de Parelhas/RN 
 

 

Fonte: acervo do autor 
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Figura 17: Principais unidades geológicas da bacia hidrográfica do Rio Seridó 

 

Fonte: adaptado de dados da CPRM e AESA. 
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4.4. Geomorfologia 

 

As informações geomorfológicas são consideradas imprescindíveis aos 

estudos integrados da paisagem, uma vez que permitem analisar as diferentes 

dinâmicas decorrentes dos processos pedogenéticos/morfogenéticos, em 

correlação aos demais elementos do estrato geográfico.  

A importância da Geomorfologia incide, portanto na maneira de como 

essa se encontra estritamente inter-relacionada aos diferentes agentes internos 

(tectonismo, abalos sísmicos, vulcanismo, movimentações do relevo, entre 

outros) e externos (precipitação, temperatura, umidade, entre outros) passados 

e/ou ainda atuantes sobre a superfície terrestre (HUGGETT, 2007). 

Segundo acrescenta Tricart e Killian (1979), os fenômenos estudados 

pela geomorfologia se inserem na análise ecodinâmica de duas maneiras 

diferentes, a saber: a) desempenham uma importante função na dinâmica geral 

dos sistemas naturais pelos fluxos de matéria, que por sua vez provocam 

diferentes modificações na superfície terrestre e, b) aderem ao longo tempo 

certas características importantes do meio natural que são, por sua vez, os 

parâmetros, os aspectos e suas diferentes manifestações. 

Por sua devida importância, ao ser produto e reflexo dos processos 

históricos e atuais, os dados geomorfológicos têm sido, pois 

predominantemente utilizados em diversas metodologias de análise no que se 

refere à estabilidade/instabilidade do meio, dependendo da escala cartográfica, 

tendo como exemplo os estudos de Ross (1992, 1994) e Crepani (2001). 

Com base nessa contextualização, um aspecto que tem sido dado 

atenção nos estudos de fragilidade, devido seu caráter potencial para uma 

maior ou menor instabilidade, é o da dissecação do relevo, ou rugosidade 

topográfica como também é conhecido. Esse se encontra, por sua vez, 

intimamente atrelado à concentração dos diferentes índices de declividade e 

amplitude altimétrica. Trata-se, pois de um interessante indicador para a 

identificação da energia potencial responsável pela intensificação do 

escoamento hídrico superficial e da instabilidade do meio. 

 É um aspecto que pode ainda possivelmente subsidiar diferentes outros 

estudos acerca dos aspectos morfométricos, morfológicos e até mesmo 

morfocronológicos, com exemplo ao histórico processo de pediplanação e seus 
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diferentes resquícios morfológicos sobre a Depressão Sertaneja e parte do 

Planalto da Borborema. Ou seja, à própria evolução e padrão atual do relevo. 

 Sobre a extensão da área de pesquisa, destacam-se quatro unidades 

bem distintas que se destacam ao longo da referida bacia hidrográfica (ver 

figura 18), a saber: a) a Depressão Sertaneja; b) O Planalto da Borborema; c) 

os Relevos Residuais e; d) as Planícies Fluviais. São regiões com 

características distintas, com reflexo, pois aos próprios índices de dissecação. 

 

Figura 18: Perfil esquemático que abrange a geomorfologia da área de estudo. 

 

 

Fonte: Ab’Saber (1969) 

  

 Acerca da Depressão Sertaneja, que ocupa grande parte do território da 

bacia hidrográfica, esta se apresenta, pois como uma unidade resultante de um 

histórico processo de pediplanação, sob forte influência do embasamento 

cristalino pré-cambriano, cujas altitudes não ultrapassam a média de 350 m. 

Caracteriza-se ainda por pequenas amplitudes altimétricas que dificilmente 

ultrapassam os 250m conferindo-lhe, pois um caráter de fraca 

fragilidade/instabilidade.  Com exceção às principais elevações 

frequentemente observadas na forma de relevos residuais. 

 Neste contexto, Felipe (1978) e Brandão (2003) ainda ressaltam para o 

fato de que por toda esta região é possível atualmente observar, um relevo 

fortemente desgastado testemunho de um intenso processo erosivo, resultante, 

pois do equilíbrio dinâmico entre as forças atuantes da estrutura litológica e a 

erosão fluvial. Sobre a extensão dessa região geomorfológica (Depressão 
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Sertaneja), merecem ainda destaque as Planícies Fluviais e o despontar de 

alguns Relevos Residuais como inselbergs, pequenos maciços e platôs. 

 Referente às Planícies Fluviais, essas aparecem em seu contexto como 

importantes áreas planas resultante de acumulação fluvial sujeitas a 

inundações periódicas, correspondendo às várzeas atuais, ocorrendo 

principalmente nos vales com preenchimento aluvial (IBGE, 2009). Segundo 

acrescenta Schumm (1977), essas se localizam basicamente nos baixos 

cursos ou curso inferior fluvial, com a deposição de sedimentos em uma maior 

intensidade, tornando, pois as planícies fluviais mais evidentes. 

Desse modo, nessas unidades, a diminuição do desnível altimétrico faz 

com que as águas se desloquem de forma mais lenta, com menor capacidade 

de transporte, potencializando consequentemente o acúmulo e deposição de 

sedimentos. Entretanto, segundo ressalta Bigarella (2003), os aspectos 

erosivos e deposicionais nos leitos fluviais são relativamente complexos, e nas 

regiões de climas mais severos do polígono das secas apresentam diversas 

outras características abstrusas, com uma intrínseca relação com a 

irregularidade e concentração de chuvas. Contexto este, no qual é apontado 

um caráter de forte fragilidade/instabilidade, mesmo sobre pequenos declives. 

 Com relação à bacia hidrográfica em questão, estas unidades se 

encontram distribuídas em grande parte de toda a sua extensão, com exceção 

às áreas correspondentes à grande parte do Planalto da Borborema onde se 

verificam as zonas de produção de sedimentos2. Segundo ainda acrescenta 

Felipe (1978), na área da pesquisa, essas se constituem basicamente de 

areias finas a grosseiras, cascalhos e camadas de argilas com matéria 

orgânica. Em decorrências de suas condições geoambientais, desempenham 

uma função social e econômica de grande relevância sobre a área de estudo, 

através das atividades agrícolas ligadas ao cultivo de vazante3. 

No que se referem aos Relevos Residuais, esses são frequentemente 

representados pelos alinhamentos de cristas, inselbergues e/ou pequenos 

platôs, entre outros. Possuem variações altimétricas entre os 250 a 700 m, 

associados aos declives por vezes abruptos e sobre forte influência do 

                                                           
2 Corresponde as áreas do alto curso ou curso superior, onde geralmente há o 
predomínio do escavamento vertical (SCHUMM, 1977).  
3 Faixa da planície fluvial ou lacustre, sujeita à oscilação periódica de inundação, com 
características morfopedológicas ideais para a atividade agrícola. 
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embasamento cristalino na forma de afloramentos rochosos. Nestas unidades 

predominam a influência da morfogênese, ressaltando, pois o caráter de forte 

instabilidade/fragilidade potencial. 

Esses relevos residuais são, conforme acrescenta Christofoletti (1980), 

através da explicação do ciclo evolutivo proposto por Lester King, resultante do 

processo de pediplanação, produto e reflexo de rochas mais resistentes ou por 

saliências que permanecem menos atacadas pela erosão em virtude de sua 

posição geográfica. Estão quase sempre associadas às litologias do cristalino 

como granitos, migmatitos e quartzitos, de maior resistência erosiva. 

No que diz respeito ao Planalto da Borborema, esta se apresenta como 

uma espécie de peneplano antigo que foi soerguido, por meio da flexura pré-

cretácica, de modo intermitentemente até o Quaternário, e posteriormente 

dissecado pela rede de drenagem. Em termos gerais, acerca dos aspectos 

morfométricos, esta se caracteriza pela presença de níveis altimétricos 

distintos. No nível mais alto abrange altitudes médias em torno dos 600m a 

1.000m, e no nível mais baixo esta se encontra em torno dos 350m a 450m 

(AB’SABER, 1949; ANDRADE, 1958; CRANDALL, 1923; FEIO, 1954; 

RADAMBRASIL, 1981; CORRÊA et al., 2010). 

É interessante ainda destacar, segundo ressalta Ab’Saber (1952), o fato 

de que é o Planalto da Borborema o segundo grande dispersor hidrográfico do 

Planalto Atlântico brasileiro. E que sobre a área de pesquisa, referente à bacia 

hidrográfica do Rio Seridó, não se apresenta, pois de modo diferente. 

 Acerca da região geomorfológica do Planalto da Borborema, sobre a 

área de pesquisa, verifica-se que os maiores índices de concentração de 

rugosidade topográfica ou índices de dissecação, estão concentrados 

especialmente sobre os seus contrafortes com a Depressão Sertaneja (ver 

figura 19). São áreas que certamente apresentam processos que denotam uma 

forte instabilidade morfodinâmica e alta fragilidade.  

 Além disso, aponta-se para a existência de um padrão morfométrico e 

morfológico com menor intensidade de dissecação, mediante a presença de 

um relevo suave-ondulado em grande extensão da Borborema paraibana e ao 

longo do município de Currais Novos, no estado potiguar. Essa característica 

confere a essa área um caráter de média instabilidade/fragilidade, no que diz 

respeito à variável correspondente ao relevo. 
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   Figura 19: Rugosidade Topográfica da bacia hidrográfica do Rio Seridó (RN/PB) 

 

    Fonte: acervo do autor 
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4.5. Solos 

 

Os solos se constituem em importantes elementos do sistema físico-

natural, produto e reflexo dos diferentes processos atuantes na interface dos 

fatores atmosféricos, geológicos, geomorfológicos e bióticos. Estes se 

apresentam, pois basicamente como sendo o resultado das diferentes 

características adquiridas através da evolução dos diferentes meios, e 

consequentemente dos diferentes fluxos de matéria e energia. 

Segundo acrescenta Bertoni e Lombardi Neto (2012), o solo pode ser 

então definido como sendo a “coleção de corpos naturais ocorrendo na 

superfície da terra, contendo matéria viva e suportando ou sendo capaz de 

suportar plantas” de espessura geralmente variável. É o resultado do processo 

de pedogênese, sobre a ação conjugada dos aspectos climáticos e organismos 

sobre o material de origem (substrato geológico) condicionado pela ação do 

relevo, em diferentes períodos de tempo. 

 O conhecimento da cobertura pedológica, juntamente às suas principais 

características morfológicas e morfométricas, é essencial para qualquer tipo de 

análise ambiental e de planejamento que possuam em seus objetivos o 

estabelecimento de ações de cunho conservacionista, em correlação com sua 

capacidade produtiva e sustentável, diante dos moldes de exploração humana. 

As diferentes classes de solos, juntamente com seus diferentes aspectos 

morfométricos, aparecem como sendo de fundamental importância para a 

compreensão das condições de resistência e/ou erodibilidade, frente aos 

variados processos e/ou fenômenos erosivos. Segundo Bigarella (2003), a 

susceptibilidade à erosão torna-se ainda intensificada em função da declividade 

do terreno, das características do perfil do solo e das condições climáticas. 

De todo o modo, aprecia-se nessa pesquisa a ideia de que os processos 

responsáveis pela gênese e desenvolvimento dos solos são tão importantes 

quanto à própria classificação destes na caracterização e análise proposta de 

ecodinâmica. Entretanto, para efeitos práticos desta etapa na pesquisa, a 

identificação destas classes aponta e fornece, mesmo que de modo 

indiretamente associado, importantes subsídios para o conjunto de outros 

fenômenos, elementos e/ou processos diretamente responsáveis para o 

desenvolvimento da pedogênese. 
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No que diz respeito à bacia hidrográfica do Rio Seridó, em termos 

gerais, esta pode ser caracterizada pela presença de solos rasos, de pouca 

espessura e por vezes pedregosos. O que possivelmente resulta, 

sinteticamente, das condições bioclimáticas e litológicas da região semiárida 

com forte influência do embasamento cristalino e predominância do 

intemperismo físico. Não obstante, destacam-se ainda pequenas manchas de 

solos de grande profundidade e fertilidade próximos ao sopé de serras, cursos 

de água como rios e reservatórios hídricos (açudes, lagoas, entre outros). 

Com relação ao recorte espacial da pesquisa, seja talvez os solos o 

recurso natural menos conhecido dentro do quadro fisiográfico natural. 

Igualmente importante, conforme ainda acrescenta Felipe (1978), as diferentes 

técnicas rudimentares de manejo, sobre grande extensão da bacia hidrográfica 

do Rio Seridó, juntamente com as constantes derrubadas da vegetação nativa, 

reduziram consideravelmente o total disponível de solo para o cultivo, 

acelerando, pois os diferentes processos erosivos. 

Sobre a extensão da referida bacia hidrográfica, sobressaem os 

Luvissolos Crômicos e os Neossolos Litólicos, além de manchas menores de 

Planossolos Nátricos, Neossolos Regolíticos, Vertissolos, Neossolos Flúvicos, 

e os Latossolos (ver figura 20). Uma cobertura pedológica reflexo de um 

mosaico complexo envolto por características distintas, de acordo com as 

inúmeras e variáveis combinações dos sistemas geoambientais do Semiárido. 

Para efeito de conceituação e/ou definição4 os Luvissolos Crômicos 

(antigos Bruno Não-Cálcicos) podem ser caracterizados, em termos gerais, 

como sendo medianamente profundos a rasos com presença do horizonte B 

textural (Bt) e argilas de atividade alta (Ta), com média a alta fertilidade natural. 

Esses se encontram praticamente distribuídos na bacia hidrográfica por grande 

parte da região geomorfológica da Depressão Sertaneja, em condições 

morfológicas de relevo predominantemente suave ondulado. Apesar de serem 

solos medianamente susceptíveis aos processos erosivos, devido à 

concentração de argilas e das condições geoambientais que se encontram, são 

estes bastante erodidos, devido o processo de degradação sobre essa região.  

 

                                                           
4 Conceituação realizada segundo os trabalhos de Jacomine et al. (1971, 1972); 
RADAMBRASIL (1981); Silva et al. (2002); Bertoni e Lombardi Neto (2012). 
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Os Planossolos Natrícos (antigos Solonetz Solodizado), por sua vez, 

podem ser caracterizados como rasos a espessos, com grande 

susceptibilidade à erosão. Geralmente possuem horizonte superficial ou 

subsuperficial eluvial, caracterizado por um horizonte A fraco com mudança 

textural abrupta sobre o horizonte Bt, adensado e geralmente com acentuada 

concentração de argila. Encontram-se frequentemente relacionados, às áreas 

de relevo plano e suavemente onduladas, onde sobressaem as áreas 

rebaixadas ou várzeas sob condições de clima semiárido quente. Geralmente 

possuem certa limitação de produtividade devido à insuficiência de água, 

ressecando-se e tornando-se extremamente duros no período de estiagem. 

Igualmente importante, diz respeito à presença dos Neossolos Litólicos, 

Neossolos Regolíticos e Neossolos Flúvicos (antigos Litossolos, Regossolos e 

Solos Aluviais, respectivamente) encontrados em consideradas extensões no 

decorrer de toda a bacia hidrográfica do Rio Seridó. Em termos gerais, esses 

se caracterizam por não apresentarem qualquer tipo de horizonte B. Ocorrem 

de forma dispersa em ambientes específicos. 

Especificamente, sobre a área da bacia hidrográfica, os Neossolos 

Litólicos distribuem-se pelas áreas mais dissecadas, correspondente a grande 

parte do Planalto da Borborema. Podem até mesmo, ocupar áreas com relevo 

relativamente plano como no caso de muitos afloramentos rochosos. 

Esses solos (os Neossolos) podem ser caracterizados como rasos a 

muito rasos, não hidromórficos, pouco desenvolvidos, bem drenados, 

pedregosos e rochosos em superfícies. Seu horizonte A é assentado sobre a 

rocha ou sobre o horizonte C de pequena espessura. Apresenta grande 

quantidade de minerais primários, por isso bioclimaticamente são solos pouco 

desenvolvidos (jovem), de textura arenosa a siltosa, moderadamente ácidos a 

praticamente neutros. Em decorrência das condições geoambientais, são solos 

altamente susceptíveis à intensificação dos processos erosivos, destacando-se 

o processo de erosão laminar e a presença frequente de sulcos repetidos. 

Os Neossolos Flúvicos (antigos aluviões), por sua vez, são solos 

desenvolvidos a partir da deposição fluvial recente (Holoceno), apresentando 

geralmente um único horizonte superficial – A ou Ap, diferenciado, com 

camadas estratificadas sem relação pedogenética entre si. São mediamente 

profundos a muito profundos, de textura variando de arenosa a argilosa, 



68 
 

moderada a imperfeitamente drenados. Além disso, por serem solos com alta 

fertilidade natural e medianamente profundos, esses aparecem como sendo um 

dos mais procurados em termos de produtividade agrícola sobre a extensão da 

bacia hidrográfica, para o cultivo de vazantes. Dependendo das condições 

geoambientais, dificilmente tendem a apresentarem problemas de erosão. 

Os Neossolos Regolíticos são solos pouco desenvolvidos, com 

horizontes A-C ou A-Cr. São normalmente arenosos, não hidromórficos, 

moderadamente profundos e porosos, sendo, pois moderado a excessivamente 

drenados. Distribuem-se em relevos planos e suaves ondulados e tem textura 

arenosa predominante, cascalhenta ou não, bastante susceptíveis a erosão. 

Podem ocorrer ainda em associação com conglomerados ou afloramentos 

rochosos na forma de "boulders". 

Além disso, destacam-se na extensão da bacia hidrográfica os inúmeros 

afloramentos rochosos. Estes se caracterizam pela exposição de diferentes 

tipos de rochas, desnudas ou com reduzidas porções de materiais detríticos 

grosseiros não consolidados, não sendo classificáveis especificamente como 

solos.  Tratam-se de todo o modo, de importantes unidades que se 

caracterizam por um avançado processo morfogenético proveniente das 

diferentes forças litológicas e atmosféricas, entre outras. 

Além disso, a presença constante de outros inúmeros afloramentos 

rochosos, por vezes sobre a forma de inselbergs, maciços e cristas compostas 

em sua gênese por um forte processo de granitização, destaca, pois a forte 

predominância do processo de morfogênese. Segundo acrescenta Tricart e 

Cailleux(1969), a rocha nua sofreria ainda intensamente os efeitos de 

insolação, e, em comum com outras regiões secas, conheceria, pois, as 

amplas oscilações térmicas resultando em um avançado processo de 

intemperismo mecânico. 

É interessante ressaltar que, essas unidades devem receber uma 

atenção maior, quando analisadas a cobertura vegetal/uso e ocupação do solo, 

pelo auxilio das técnicas de geoprocessamento. Esse fato se deve, por sua 

vez, pelo motivo de serem comumente confundidos como sendo solos 

expostos, e consequentemente, classificados, erroneamente, como um 

indicativo do processo de degradação ambiental ou mesmo de desertificação. 
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Figura 20: Mapa da cobertura pedológica da bacia hidrográfica do Rio Seridó 

 

Fonte: acervo do autor 
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 4.6. Vegetação 

 

As condições da cobertura vegetal são talvez aquelas que mais refletem 

o estado de conservação de um determinado sistema geoambiental, 

juntamente associados aos elementos de pressão e/ou impacto antrópico. 

Seria esta talvez uma resposta última das complexas inter-relações entre os 

diferentes elementos físico-naturais (clima, relevo, solos, entre outros), por 

vezes relacionados a um determinado contexto socioeconômico. 

São nítidos os efeitos da vegetação com relação à proteção do solo, a 

saber: a) fornecimento de matéria orgânica por meio da serrapilheira, b) 

regulação do regime hídrico, c) estabilização do microclima regional, entre 

diversos outros. A cobertura vegetal ao proteger direta e indiretamente o solo, 

pelos seus diferentes meios, mitiga, pois significativamente os efeitos erosivos 

e modificadores das diferentes formas do relevo (MAIA, 2004; TRICART, 

1976). Contexto esse essencial para a análise da fragilidade emergente. 

No que diz respeito à área da pesquisa (bacia hidrográfica do Rio 

Seridó), esta se encontra integralmente inserida sobre os domínios das 

Caatingas brasileiras5, sobre influência direta do clima semiárido. Em termos 

gerais, a vegetação apresenta características ecológicas distintas (caráter de 

xerofitismo, tamanho foliar reduzido, entre outras) como forma de adaptação às 

condições de escassez e irregularidade de chuvas, paralelamente à presença 

de altas temperaturas (DUQUE, 1953; ANDRADE-LIMA, 1981; MAIA, 2004). 

Nesta contextualização, é interessante ainda ressaltar que o bioma de 

Caatinga, apesar de ser erroneamente caracterizado por uma fitofisionomia 

homogênea, apresenta uma grande diversidade de paisagens e tipos 

vegetacionais, diretamente relacionados às diferentes variações climáticas, 

topográficas e geomorfológicas. Conforme acrescenta Andrade-Lima (1981), é 

deste modo que o conceito de Caatinga é melhor descrito como sendo 

“caatingas”, o qual vem a ser utilizado no decorrer desta pesquisa. 

A fim de responder às lacunas existentes sobre a composição e/ou 

caraterização fisionômica do bioma de Caatinga, diferentes classificações 

foram realizadas ao longo dos anos com destaque, a saber: a) Philipp Von 

                                                           
5 Segundo denominação do Prof. Ab’Saber (2007) acerca dos domínios de natureza 
no Brasil. 
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Luetzelburg, 1922-1923; b) José Guimarães Duque, 1953; c) Andrade-Lima, 

1981; d) Zoneamento agroecológico do Nordeste, 2000; entre diversos outros. 

Para efeito de exemplificação, e pelo caráter enfático dado sobre a área 

da pesquisa, é interessante ressaltar como exemplo a obra de Guimarães 

Duque. Ainda em meados da década de 1950, o mesmo já apontava a 

presença de seis regiões ecológicas distintas da Caatinga como produto das 

próprias características fisionômicas da vegetação, a saber: a) Caatinga; b) 

Sertão; c) Seridó; d) Agreste; e) Carrasco e; f) Serras. 

Segundo esta classificação, a bacia hidrográfica seria, pois, melhor 

representada pela região ecológica de mesmo nome da região territorial 

presente em toda a sua extensão – o Seridó. Conforme ressalta Duque (1953), 

de todas as regiões ecológicas anteriormente citadas, seria o Seridó aquela 

que mais se assemelharia à savana então encontrada em outros países. A 

diferença estaria basicamente no fato de que a savana seria uma mistura de 

capins com árvores e arbustos, ao passo que na região natural denominada 

Seridó os arbustos e as cactáceas se encontrariam mais densos, dotados de 

grande agressividade, e o capim estaria somente presente quando sob os 

efeitos da interferência humana para a formação de pastagens. 

Além disso, outra classificação de referência, e bem mais atualizada, 

embora já tenha sido apontada em trabalhos anteriores, com exemplo ao 

trabalho de Andrade-Lima (1981), diz respeito ao manual técnico da vegetação 

brasileiro do IBGE (2012). Segundo esse manual, a vegetação sobre a área da 

bacia hidrográfica pode ser classificada, em termos gerais, como sendo do tipo 

Savana-Estépica (ver figura 21). Essa denominação diz basicamente respeito 

às diferentes tipologias vegetais campestres, com estrato lenhoso decidual e 

espinhoso, entre as quais se destacam sobre grande parte do bioma de 

Caatinga do Sertão Árido Nordestino. 

 

Figura 21: Perfil esquemático da vegetação do tipo Savana-Estépica (Caatinga) 

 

 

Fonte: IBGE (2012) 
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De todo o modo, estas classificações realizadas ao longo dos anos, 

frente ao avanço do conhecimento científico acerca do bioma de Caatinga, nos 

serve somente, para efeitos práticos dessa pesquisa, como um importante 

subsídio de comparação e noção das inúmeras interfaces morfopedológicas e 

fitofisionômicas das caatingas.  

O que interessa expor na escala de análise da pesquisa seria, pois tão 

somente a função e o grau de proteção da cobertura vegetal frente aos 

processos erosivos, através de suas diferentes características fisionômicas. 

Nesse contexto, foram definidas as classes, a saber: a) Caatinga arbórea 

densa; b) Caatinga arbustiva arbórea densa; c) Caatinga arbustiva densa; d) 

solo exposto; e) corpos hídricos. 

Conceitualmente, a Caatinga arbórea densa pode ser caracterizada pelo 

predomínio de árvores altas, de porte mais elevado; a Caatinga arbustiva 

arbórea densa, pelo predomínio de árvores de porte mais baixo, mas com a 

presença, por vezes frequente, de árvores de maior porte; a Caatinga arbustiva 

densa, pelo predomínio de árvores com porte mais baixo; e o solo exposto, que 

se caracteriza como sendo a classe com alto grau de degradação, por vezes, 

associado com a presença de algumas árvores de maior ou menor porte. 

 Sobre grande extensão da bacia hidrográfica do Rio Seridó, mais 

especificamente na região do Seridó potiguar, é interessante destacar que, a 

vegetação de Caatinga se caracteriza pela predominância de árvores e 

arbustos frequentemente degradados – com o predomínio de apenas uma 

espécie pelo caráter de pioneirismo (Jurema-Preta/Mimosa tenuiflora [Willd.]). 

Segundo acrescenta Maia (2004) seria esta uma espécie de “Caatinga 

arbórea devastada ao nível de arbusto”, devido à histórica degradação 

decorrente da sobre-exploração dos recursos naturais sobre toda esta 

extensão. Entretanto, conforme Pereira Neto e Silva (2012), é importante ainda 

ressaltar para a presença de algumas áreas específicas, como as áreas 

serranas, dos relevos residuais e as margens dos cursos de água, que ainda 

se apresentam como importantes refúgios da biodiversidade regional, com 

ênfase sobre a flora seridoense. Algo que demanda, pois, toda a atenção 

necessária para as ações de cunho conservacionista, em associação com as 

atividades econômicas e suas devidas práticas sustentáveis de manejo. 
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4.7. Hidrografia 

 

Como explica Guerra e Cunha (2003), um sistema hidrográfico de 

drenagem caracteriza-se pela formação de encostas, topos, fundos de vales, 

canais, corpos de água subterrânea entre outros. Essas características 

interligam-se formando uma superfície que drena água, sedimentos e materiais 

para o canal fluvial. Neste contexto, Santos (2004) ainda aponta para o fato de 

que toda e qualquer ocorrência sobre este sistema, intervirá diretamente em 

sua dinâmica e consequentemente em sua quantidade e qualidade. 

Assim como a grande maioria dos rios da região semiárida brasileira, a 

maioria dos rios da bacia hidrográfica do Rio Seridó apresenta um caráter de 

intermitência, onde permanecem secos a maior parte do ano ou ainda com um 

baixo potencial de vazão. Este fato decorre pela escassez e irregularidade de 

chuvas, aliadas à estrutura geológica do cristalino que dificulta o 

armazenamento dos recursos hídricos em possíveis reservas subterrâneas. 

Conforme ressalta Ab’Saber (1999, p. 13), o mesmo ainda acrescenta que: 

 
Para infelicidade dos grupos humanos ali residentes, o 
funcionamento hidrológico de todos os rios que nascem e 
correm dentro dos limites da área nuclear do domínio dos 
sertões depende do ritmo das estações de seca e de chuvas, o 
que torna seus cursos d’água intermitentes e sazonais. Das 
cabeceiras até as proximidades do mar, os rios autóctones do 
domínio semi-árido nordestino permanecem secos por cinco a 
sete meses do ano. 

 

No caso da bacia hidrográfica do Rio Seridó, excluída da transposição 

do Rio São Francisco, segundo acrescenta o relatório síntese do PERH/RN 

(1998), essa representa cerca de aproximadamente 90% do déficit hídrico total 

da bacia do Rio Piranhas-Assu. No ano 2000 o déficit hídrico era estimado em 

2.022 l/s e no ano de 2.020, em aproximados 2.175 l/s. 

Nesse contexto, é interessante ressaltar ainda à construção 

frequentemente observada de inúmeros reservatórios hídricos, conhecidos 

regionalmente como açudes. Esses basicamente “perenizam” muitos dos rios 

dessa região, ao passo que possibilitam ou favorecem outras inúmeras 

transformações na paisagem, com o aparecimento de outras formas, estruturas 

e processos (naturais e sociais). 
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Acerca da rede de drenagem da bacia hidrográfica do Rio Seridó, essa 

se encontra diretamente atrelada às formas estruturais do relevo, as quais 

funcionam também como divisores da bacia hidrográfica, juntamente à própria 

estrutura litológica do cristalino através dos lineamentos de falhas. Neste 

sentido, por caminhos mais diversos, a maioria das cabeceiras da bacia 

hidrográfica encontra-se nas bordas do Planalto da Borborema percorrendo 

toda a extensão da Depressão Sertaneja até chegar ao Rio Piranhas-Assu. 

Sobre esta contextualização, Felipe (1978) atenta para o fato de que 

este fenômeno na região condiciona o surgimento de vales totalmente 

encaixados, sugerindo pequenos canhões ou ainda a existência de boqueirões, 

estreitos e gargantas escavados pelos rios. São exemplos o Boqueirão de 

Parelhas no Rio Seridó, e o antigo Boqueirão de Gargalheiras (fechado 

artificialmente pelo açude Gargalheiras) no Rio Acauã. 

Igualmente importante, se atenta ligeiramente nesse estudo para a 

caracterização de dois importantes aspectos morfométricos da bacia 

hidrográfica em questão, segundo as proposições de Christofoletti (1974), as 

quais podem servir como importantes subsídios ao entendimento dos 

diferentes processos deste sistema. Entre estes destacam-se os aspectos 

relacionados à densidade de drenagem (Dd) e a Forma da bacia hidrográfica. 

A densidade de drenagem (Dd) permite, por sua vez, conhecer o 

potencial da bacia com relação a um maior ou menor escoamento hídrico 

superficial, e consequentemente a uma maior ou menor susceptibilidade e/ou 

intensidade dos processos erosivos na esculturação dos canais fluviais 

(BELTRAME, 1994; MACHADO E TORRES, 2012).  

Sobre a bacia hidrográfica em questão, foi encontrado um valor menor 

que 0,50 (aproximados 0,40), então considerado como de baixa densidade de 

drenagem, corroborando com as proposições de Grannell-Perez (2001) e 

Rocha e Kurtz (2001). Conforme ainda acrescenta Machado e Torres (2012, p. 

57), uma Dd baixa é um importante aspecto indicador de uma disponibilidade 

hídrica superficial escassa e rochas resistentes – o que condiz, em termos 

gerais, com a realidade de grande parte do recorte espacial desta pesquisa. 

No que diz respeito à Forma da bacia, esta se apresenta como sendo, 

segundo Christofoletti (1974), a relação existente entre a área da bacia 

hidrográfica e a área do circulo de mesmo perímetro. O valor máximo a ser 
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obtido é igual a 1,0 e quanto mais próximo a esse valor mais próxima da forma 

circular estará à bacia de drenagem e quanto menor, mais estreita e alongada. 

Como acrescentam Villela e Mattos (1975), a forma de uma bacia 

hidrográfica se torna importante devido ao tempo de concentração que o 

escoamento hídrico superficial, a partir do inicio da precipitação, leva para 

percorrer toda a sua extensão desde suas cabeceiras até a foz. Sobre esta 

contextualização, Machado e Torres (2012, p. 60) ainda ressaltam que: 

 

as bacias circulares apresentam maior risco de provocarem 
enchentes súbitas no canal principal quando precipitações 
intensas afetam toda a extensão da bacia, pois o aporte de 
água no canal fluvial, procedente das vertentes e dos 
tributários, tende à simultaneidade, concentrando-se num curto 
espaço de tempo (pico de vazão ou deflúvio). 

 

Nas bacias mais alongadas e estreitas, segundo acrescenta Grannell-

Pérez (2001), o mesmo fenômeno pluviométrico gera um escoamento melhor 

distribuído no canal fluvial ao longo do tempo, o que diminui consideravelmente 

o risco de enchentes, embora o nível de alta vazão dure mais. 

Sobre a bacia hidrográfica do Rio Seridó, foi observado um valor 

próximo aos 0,61, de uma escala que vai até 1,0 conforme exposto. Esta se 

caracteriza, pois senão por um típico formato intermediário, aproximando-se 

ligeiramente da forma circular, com repercussões estritamente associadas às 

proposições aqui anteriormente ressaltadas. 

Igualmente importante, a drenagem da bacia hidrográfica do Rio Seridó, 

sob influência do relevo escarpado do Planalto da Borborema, apresenta um 

padrão típico de drenagem radial com configuração centrípeta. Para este 

padrão, Christofoletti (1980) descreve como sendo aquele cujo “os rios 

convergem para um único ponto ou área central, então localizada em posição 

topograficamente mais baixa”, então representada pela Depressão Sertaneja.  

Conforme o escoamento advém das áreas topograficamente mais 

elevadas para as áreas mais baixas avançando pela Depressão Sertaneja, esta 

começa a apresentar um padrão típico de drenagem ramificada (ou dendrítica) 

com a aparência de “raízes de árvores” segundo a natureza litológica e 

topográfica da região. Esta, segundo acrescenta ainda Christofoletti (1980), se 
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distribui em todas as direções sobre a superfície do terreno e se unem 

formando ângulos agudos com variadas graduações. 

Além disso, sobre a caracterização da rede de drenagem da bacia 

hidrográfica em questão, é interessante apontar para o surgimento de algumas 

anomalias ou capturas de drenagem. Essas se encontram, sobretudo próximas 

aos municípios de Florânia, Carnaúba dos Dantas e Currais Novos, no estado 

potiguar. No que diz respeito à captura fluvial nas proximidades do município 

de Florânia, é interessante ainda ressaltar que, essa decorre aparentemente de 

uma falha estrutural tectônica que permite a expansão da bacia hidrográfica, e 

a presença de outra desembocadura (foz) junto ao Rio Piranhas-Assu, próximo 

ao município de Jucurutu/RN. Algo que pode e deve ser pesquisado com uma 

maior profundidade, devido à importância dessa captura para a identificação e 

reconstrução de possíveis modelos paleogeoambientais sobre essa região. 

 Segundo Christofoletti (1975), a captura fluvial (river capture ou stream 

piracy) corresponde ao desvio natural das águas de uma bacia fluvial para 

outra, promovendo a expansão de uma drenagem em detrimento da vizinha. 

Para Pederson (2001), esse é ainda um evento raro resultado de uma 

sucessão de respostas a eventos climáticos, por exemplo. 

 No contexto da bacia hidrográfica em questão, as capturas de drenagem 

podem ser ainda caracterizadas como sendo possíveis anomalias de 

drenagem. Para Howard (1967), essas anomalias podem ser entendidas como 

uma discordância local com relação aos padrões da drenagem regional ou 

padrões de canais, sugerindo desvios topográficos ou estruturais. Conforme 

acrescenta o referido autor (op. cit), a rede de drenagem modifica seu curso, se 

adapta as formas e apresenta variados padrões de acordo com as estruturas 

topográficas, na qual cada padrão de drenagem apresenta um significado 

litoestrutural, morfoestrutural e morfotectônico. 

São, portanto, muitas as considerações acerca das características e dos 

padrões hidrogeográficos sobre a bacia hidrográfica do Rio Seridó. Seria quase 

impossível constituir nesse espaço todas as complexas inter-relações e 

atributos ambientais, provenientes e reflexos da própria estrutura hidrológica, 

ao qual se optou nesse estudo por destacar suas principais variáveis. 
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Figura 22: Rede de drenagem da bacia hidrográfica do Rio Seridó 

 

 

Fonte: acervo do autor 
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4.8. Pressão e degradação ambiental na bacia hidrográfica do Rio 
Seridó (RN/PB) 
 

Sobre a extensão da bacia hidrográfica do Rio Seridó, segundo revela o 

censo do IBGE (2010), existe um total aproximado de 400.000 habitantes, 

dispostos em aproximados 33 munícipios. Estes números aparecem, senão 

como importantes subsídios à compreensão da importância da referida bacia 

hidrográfica, frente a um expressivo adensamento populacional e pressão dos 

recursos naturais em pleno semiárido brasileiro. Algo que deve ser entendido. 

 Apesar das margens ribeirinhas serem atualmente consideradas áreas 

de preservação permanente, segundo a Lei n° 12.651/2012, o processo de 

ocupação humana de maneira desordenada tem se evidenciado como um dos 

grandes fatores impactantes, no processo de degradação das bacias 

hidrográficas em todo o Brasil.  No Semiárido brasileiro, por exemplo, este 

contexto é ainda mais alarmante ao levar-se em consideração a escassez e 

irregularidade pluviométrica, com reflexos sobre todo o sistema natural. 

 O baixo potencial hídrico da região semiárida, em contraposição às boas 

condições morfopedológicas dos leitos fluviais, juntamente à sua própria 

história de colonização, são alguns dos fatores que nos levam a crer da 

importância dos sistemas fluviais para o estabelecimento e desenvolvimento de 

inúmeras cidades ou atividades rurais, áreas de grande pressão ambiental. 

Sobre esta assertiva, lembra-se aqui para o fato de estar o Seridó, então 

inserido em um dos semiáridos, segundo acrescenta Ab’Saber (1999) e Dresch 

(1999), mais densamente povoados do mundo. 

 É nítida, pois a importância dos sistemas fluviais para o desenvolvimento 

das inúmeras atividades econômicas, de lazer, de subsistência humana, entre 

diversas outras sobre a região do Semiárido brasileiro, e em especial sobre a 

bacia hidrográfica do Rio Seridó. Exemplo dessa assertiva é a atividade 

agrícola através de vazantes6, estreitamente relacionada à cultura e à estrutura 

agrária seridoense. 

 Desse modo, procura-se ainda ordenar as ideias e os acontecimentos 

referentes ao processo de ocupação e desenvolvimento sobre a extensão da 

                                                           
6 Faixa da planície fluvial ou dos açudes, sujeita à oscilação periódica de inundação, 
com características morfopedológicas ideais para a atividade agrícola. 
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bacia hidrográfica em questão, ligados aos possíveis aspectos de pressão e 

degradação dos sistemas fluviais. Para isso, recorremos à proposta de Santos 

(1996) acerca do conceito de periodização. Algo que ver oferecer interessantes 

subsídios ao entendimento e conhecimento dessa complexa realidade, em uma 

linha evolutiva, sobre toda a extensão da bacia hidrográfica – juntamente à 

produção do espaço seridoense. Neste contexto, Diniz e Duarte (1983, p. 36) 

ainda ressaltam para o fato de que: 

 

a periodização das relações sociais pela definição de 
processos regionais é necessária para dar ordem e 
compreensão à dinâmica da sociedade, considerando a 
interação entre os níveis daquela sociedade, sua 
complexidade, seu conteúdo e forma. 

 

 De início acerca do período de colonização do sertão paraibano e 

potiguar7, esse pode ser compreendido entre o século XVI ao começo do 

século XIX. Encontra-se, por sua vez, estritamente relacionado à imagem do 

vaqueiro sertanejo e/ou colonizador, junto ao estabelecimento de inúmeros 

currais e fazendas para a criação do gado, sobre uma espécie de pressuposto 

“bandeira-curral-fazenda-arraial” (MELLO, 2002; MORAIS, 2005; MACÊDO, 

1998; MEDEIROS FILHO, 1983) . 

 Nesse contexto, o próprio surgimento das principais fazendas em quase 

todo o Semiárido brasileiro, e em especial sobre a bacia hidrográfica do Rio 

Seridó, recorte espacial desta pesquisa, encontra-se intrinsecamente 

associado aos cursos dos principais rios dessa região. Os rios praticamente 

delineavam o percurso e os diferentes pontos de fixação humana pelo interior 

dos sertões, com o surgimento de sítios e fazendas, pela própria necessidade 

de abastecimento humano e dessedentação de animais. Sobre esta assertiva, 

Macêdo (2000, p. 05) ainda corrobora que: 

 
A importância usufruída pelos rios - sejam perenes ou 
temporários - no período colonial é notável. Vias naturais para 
o adentramento dos colonos possibilitaram o povoamento do 
interior brasileiro, integrando-o ao circuito produtivo da colônia. 
Nos sertões nordestinos, as primeiras fazendas localizavam-se 

                                                           
7
 a região conhecida atualmente como Seridó potiguar encontrava-se sobre jurisdição da 

Província da Paraíba, sendo somente através do Decreto de 25 de outubro de 1831, passado 
para o domínio da Província do Rio Grande com fronteiras bem definidas e delimitadas 
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nas ribeiras, o leito do rio dividindo no comprimento a sesmaria 
ao meio. 

  

 De todo o modo, até o final do século XIX, a pecuária constituiu-se como 

o principal elemento econômico da região, ficando as atividades agrícolas em 

caráter secundário. Somente com a grande seca de 1845, segundo acrescenta 

Macêdo (2002, p. 105), “foi que, com a dizimação de quase todo rebanho, as 

culturas agrícolas nessa área adquiriram alguma visibilidade”. 

 Trata-se, portanto, a atividade pecuarista, como uma das mais antigas 

atividades de possível degradação dos recursos naturais sobre a área da 

pesquisa, e ainda atualmente extensivamente desenvolvida. Fato este que 

reflete consequentemente nos moldes atuais de pressão, sobre grande parte 

da bacia hidrográfica em questão.  

 Nesta atividade, o desmatamento para a instalação de currais, por 

exemplo, paralelamente ao pastejo do gado tende progressivamente a 

compactar o solo, favorecer o escoamento hídrico superficial e desta maneira 

acelerar os diferentes processos erosivos. Além disso, conforme acrescenta 

Varela-Freire (2002, p. 18),  

 
“o sobrepastoreio, inclusive, impede o nascimento das 
plântulas não só pelo superpisoteamento, mas também porquê 
são comidas não só pelo gado vacum, há também equinos, 
caprinos e ovinos.  Estes dois últimos são danosos ao extremo, 
porquanto além de devorarem tais plântulas na sua extensão 
epígea, também arrancam suas raízes matando-as 
definitivamente”. 

 

 Posteriormente, ou mesmo paralelamente, a este cenário, em meados 

do início do século XX, desponta o cultivo do algodão, especificamente do 

algodão mocó. Este por sua vez, pode ser considerado como um dos principais 

responsáveis pela fixação do homem na área ao longo dos anos e 

estabelecimento de outras inúmeras indústrias de beneficiamento e 

comercialização em diferentes cidades do Seridó (FARIA, 1980; MACÊDO, 

2002; MEDEIROS, 1954; MORAIS, 2005). 

 É uma atividade que surge, ou se intensifica, em meio ao contexto 

internacional, referente à Guerra da Secessão (1860) onde a Inglaterra, privada 

de sua principal fonte fornecedora de algodão, se vê obrigada a procurar outros 
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mercados de matérias-primas para abastecer o parque têxtil britânico. Tratava-

se, metaforicamente, do ouro branco no início do século XX (MACÊDO, 2002), 

 Apesar de sua grande importância econômica para a região do Seridó, a 

cotonicultura, se apresentou possivelmente como uma das atividades mais 

degradadora do sistema natural da bacia hidrográfica. Seu impacto decorre por 

ser essa uma atividade agrícola de ciclo curto, que tende a acelerar fortemente 

o potencial de degradação do sistema ambiental através da aragem frequente, 

e consequente exposição e intensificação da perda de solo. 

 Segundo ressaltam Bertoni e Lombardi Neto (2012), a cotonicultura é 

responsável pela perda de aproximados 26,6 ton/ha de solo, enquanto que em 

condições de floresta nativa, esse valor decresce para aproximados 0,004 

(ton/ha). Marques (1949) eleva a estimativa da perda de solo por cultivo de 

algodão à marca das 90 ton/ha, enfatizando assim o grau de devastação sobre 

a cobertura pedológica por essa cultura agrícola.   

 É interessante ressaltar que, apesar de extremamente impactante, esta 

cultura era ainda desenvolvida em consórcio com a criação de gado, 

intensificando ainda mais os processos erosivos, assim como a perda da 

biodiversidade a partir da monocultura do algodão. De todo modo, segundo 

acrescenta Nogueira et al. (1992, p. 177), “o binômio gado-algodão prevaleceu 

até a década de 1970, sendo, desde então, a lavoura algodoeira sensivelmente 

prejudicada pelo ataque do bicudo (Anthonomus grandis)”. 

 Além das atividades anteriormente mencionadas, é ainda evidente o 

período áureo da atividade de mineração no Seridó entre os anos de 1940 a 

1980. A esse respeito, é interessante ressaltar a nítida vocação da região para 

o extrativismo mineral, devido ao complexo mosaico litológico cristalino, em 

especial sobre o Planalto da Borborema. Sobre esta contextualização, Andrade 

(1990, p. 32) acrescenta que: 

 
Nos meados do século XX, com a Segunda Guerra Mundial, a 
riqueza mineral do Seridó estimulou a economia da região e 
cidades como Parelhas, Acari, Currais Novos, Carnaúba dos 
Dantas passaram a crescer em função da garimpagem e do 
comércio que ela propiciou. 

 

 Neste período, destaca-se à extração de sheelita no município de 

Currais Novos, apresentando-se como um dos importantes centros 
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responsáveis pelo desenvolvimento da economia local e regional. Considerado 

na época de seu apogeu como a capital nacional do referido minério, que 

representado por apenas três minas em operação respondera por aproximados 

95% da produção nacional do concentrado (SEDEC, 2004, p.120). Para ter 

uma ideia da dimensão dessa economia, segundo acrescenta Morais (2005), 

no intervalo entre 1970-1996, em apenas uma única mina do município 

anteriormente citado, a produção anual média teria se situado na faixa de 500 a 

600 toneladas.  

 Atualmente outros municípios da área de abrangência dessa pesquisa 

ganham destaque no que diz respeito ao desenvolvimento da atividade 

mineradora, tais como os municípios de Parelhas com a extração de diversos 

minerais a exemplo do feldspato, micas, berilos entre outros, e os municípios 

de Equador e Junco do Seridó com a extração do caulim e feldspato, o próprio 

município de Currais Novos com a produção de sheelita e ouro, entre outros. 

 É uma atividade que apesar de sua importância econômica, quando 

dada pela falta de planejamento e manejo adequados, exerce considerável 

pressão aos recursos hídricos, uma vez que a produção de rejeitos sobre 

diferentes áreas pontuais tendem, com o escoamento superficial hídrico, a 

carrearem os mesmos para localidades mais a jusante da bacia, assoreado os 

diferentes mananciais. Sobre essa assertiva, é interessante ainda ressaltar, 

para o fato de que a maioria das minas atuais, sobre a extensão da bacia 

hidrográfica, encontra-se concentradas em áreas que demandam atenção, na 

maioria das vezes, pela intensa instabilidade potencial – conforme será 

abordado mais adiante. 

 Posteriormente ao auge da mineração, em especial sobre o Seridó 

potiguar, a partir das décadas de 1970-1980, segundo ressalta Morais (2006), a 

região do Seridó prescreve o início de um período de relativa estagnação de 

sua longa trajetória de desenvolvimento socioeconômico, então decorrente, 

entre outros de diversos fatores, pelas crises da cotonicultura e da mineração. 

 Somente em meados da década de 1990, outra atividade econômica 

que chama atenção pela sua expansão sobre o Seridó, e que tem 

possivelmente consideráveis consequências socioambientais sobre a presente 

pesquisa, é a atividade ceramista (MORAIS, 2006). Esta se encontra 
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basicamente concentrada entre os municípios de Parelhas, Carnaúba dos 

Dantas e Cruzeta, no estado potiguar.  

 Apesar de se apresentar atualmente como uma importante fonte de 

recursos para a economia regional, e em especial sobre os referidos 

municípios, essa desponta como uma atividade de grande pressão ao sistema 

natural por requerer como principal matéria-prima a extração de lenha e argila 

como reservas energéticas para sua produção. Atualmente são aproximadas 

90 unidades de produção ceramista, de modo a caracterizar a região do Seridó, 

segundo a Agência de Desenvolvimento do Seridó (ADESE, 2007), como a 

maior região produtora nacional de telhas. 

No contexto dessa atividade, o que mais chama a atenção sobre a atual 

realidade dessa bacia hidrográfica, e mais precisamente sobre os municípios 

de Parelhas e Carnaúba dos Dantas é o do fenômeno da Desertificação. Esses 

se destacam, sobretudo pela presença alarmante das indústrias ceramistas, ao 

passo que já apresentam em avançado processo de degradação de suas 

terras, ou mesmo de desertificação, junto à perda de sua capacidade produtiva. 

 De todo modo, apesar do estágio avançado de degradação da natureza 

sobre a bacia hidrográfica em questão, no entanto, a ação do poder publico é 

ainda bastante tímida no sentido de fiscalizar, controlar e/ou punir os 

responsáveis, revelando, pois o descaso com toda essa problemática. 

 A busca pelo desenvolvimento sustentável, baseada no equilíbrio entre 

conservação e desenvolvimento da economia regional, tem sido, portanto alvo 

de grandes debates ou entraves. Destarte, é o Seridó uma das regiões que 

merece destaque, na qual sabiamente ressalta Tânia Bacelar de Araújo (2003): 

 

Se a natureza não dotou a região de abundância em água e 
terra fértil, a sociedade que aí se desenvolveu é constituída de 
pessoas que sempre valorizaram a educação, que têm 
iniciativa, que são solidárias entre si, que sabem se organizar 
para conquistar o que julgam importante, que não se deixam 
abater pelas adversidades. Um povo com uma cultura muito 
especial, que sabe construir seus próprios caminhos, que sabe 
o que quer. Com tanto potencial e tantas possibilidades, essa 
é, sem dúvida, uma região viável. 

 

 Ao parafrasear Euclides da Cunha, seja talvez ainda interessante 

ressaltar, para o fato de ser mesmo o Sertanejo, antes de tudo, um Forte! 
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5.  ANÁLISE E CONTEXTUALIZAÇÃO DOS MODELOS DE FRAGILIDADE 

 

5.1. Fragilidade Potencial com base na proposta de Ross (1994) 

 

 Conforme abordado em capítulo anterior, a análise das fragilidades dos 

ambientes naturais e antropizados envolve um conjunto de informações que, 

por vezes, torna-se de difícil entendimento e aplicação mediante a proposição 

de diferentes modelos. Esta análise, como acrescenta Ross (1994), perpassa, 

pois senão ainda obrigatoriamente pelo inventário do quadro natural, à medida 

que os dados sejam confrontados e posteriormente avaliados integradamente. 

 Nesta abordagem, é interessante ressaltar que, a fragilidade potencial, 

por sua vez, pode ser entendida como sendo à distância na qual o sistema 

natural encontra-se de uma possível instabilidade. No caso da proposta de 

operacionalização de Ross (1994), o relevo é utilizado como variável 

determinante, seguido pelas características de solo e clima, para a 

identificação de áreas com maior e/ou menor fragilidade. 

 Esta escolha se deve senão, pelo fato do relevo encontrar-se 

intimamente relacionado com o potencial cinético para o escoamento hídrico 

superficial, e consequente instabilidade do ambiente, mediante os processos 

erosivos, a movimentação de massas, quedas de blocos, dentre outros 

processos que evidenciem certa instabilidade. 

 No caso do Semiárido brasileiro, as relações de clima-relevo-solo 

adquirem um contexto ainda de maior complexidade e aparente instabilidade, 

ainda não tão bem conhecidos e por vezes erroneamente caracterizados. É 

uma região que, segundo acrescenta Conti (2002), qualquer característica de 

instabilidade no meio natural pode intensificar os processos de intemperismo, 

lixiviação dos solos, escorregamento de encostas e degradação generalizada. 

 Não obstante, sobre a extensão da bacia hidrográfica do Rio Seridó, em 

termos gerais, Duque (1964, p. 91) ainda ressalta o fato de ser esta em grande 

parte envolta por um “terreno muito erodido, ondulado e pedregoso, que não 

permite o adensamento vegetativo. Na estação seca, as plantas efêmeras 

desaparecem restando arbustos e as árvores sem folhas”.  

 É um contexto que chama a atenção, por ser esta área atualmente 

considerada como um dos quatro núcleos de desertificação do Brasil, no qual a 
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identificação e análise destas informações são, pois de considerável relevância 

para o estabelecimento das ações de cunho conservacionista e/ou outras 

diferentes alternativas e restrições potenciais para o desenvolvimento e 

sustentabilidade regional. 

 Sobre esta contextualização, procura-se, pois identificar e descrever os 

elementos e variáveis de maneira inter-relacionada. Ao qual, respeita-se a 

proposta de operacionalização de Ross (1994), para a escala aqui utilizada, 

apontando-se, pois a dissecação do relevo como aspecto de maior peso para a 

fragilidade potencial, seguido respectivamente pela cobertura pedológica e dos 

aspectos climáticos mediante os índices de pluviosidade médios anuais. 

 Diante dessa assertiva, para a classificação da fragilidade do meio, 

referentes às unidades ecodinâmicas, e suas respectivas variáveis, essas 

foram caracterizadas em três graus distintos, a saber: a) Fraca instabilidade; b) 

Média instabilidade e; c) Forte instabilidade. 

 Nesse contexto, mediante a referida proposta de análise, os resultados 

revelam que em uma perspectiva quantitativa sobre a análise da referida bacia 

hidrográfica, estes valores podem ser traduzidos em classes de fragilidade 

potencial em torno dos 2.613,0 km² de fraca intensidade, 5.188,4 km² de média 

intensidade, e dos 2.585,5 km² de forte intensidade (ver figura 23). 

 Conforme os valores obtidos, verifica-se que a bacia hidrográfica 

apresenta aproximadamente metade de sua extensão (50%), envolta pela 

unidade ecodinâmica de instabilidade potencial de média intensidade. Seguida, 

respectivamente, pelas classes de fraca intensidade (26%) e forte intensidade 

(24%). Essas classes serão descritas e caracterizadas logo a seguir.  

 Em termos gerais, são áreas que envolvem uma combinação de 

variáveis distintas (relevo-solo-clima), e que estabelecem certa complexidade 

sobre a ecodinâmica em cada uma das classes analisadas, sejam elas 

consideradas de fraca, média ou forte instabilidade potencial. O importante 

dessa analise, é ter, pois em consideração de que cada uma dessas classes 

prescreve certas potencialidades, restrições ou alternativas para o 

desenvolvimento das atividades econômicas, ou em potencial para o seu 

surgimento, juntamente ao estabelecimento de adequadas técnicas de manejo. 

Seguem as classes referentes às unidades ecodinâmicas de instabilidade 

potencial: 
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 Figura 23: Mapa da Fragilidade Potencial da bacia hidrográfica do Rio Seridó 

 

Fonte: acervo do autor 
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 Classe de instabilidade Potencial de Fraca Intensidade 

  

 A fragilidade potencial de fraca instabilidade compreende 2.613,0 km², 

ou cerca dos 26% da bacia hidrográfica do Rio Seridó. Esta abrange grande 

parte da Depressão Sertaneja (ver figura 24), com a predominância de baixas 

amplitudes altimétricas, mediante a presença de um relevo suave ondulado, e 

solos relativamente com média susceptibilidade à erosão, no caso dos 

Luvissolos Crômicos, Planossolos Natrícos e Neossolos Regolíticos. 

 São áreas nas quais existe o desenvolvimento da agricultura e da 

pecuária, em que esses se tornam os principais agentes da economia regional. 

Merece evidência o surgimento sobre essa classe, os perímetros irrigados 

Itans-Sabugi e o de Cruzeta, onde as condições edafoclimáticas e topográficas 

são elementos fundamentais para o desenvolvimento das atividades agrícolas. 

 É interessante ainda ressaltar a presença de pequenas manchas 

referentes às proximidades de serras como a de Cuité/PB, próximo à cidade de 

Picuí/PB, e sobre a Serra de Santana no estado potiguar – em plena unidade 

geomorfológica do Planalto da Borborema. Essas manchas apresentam relevo 

plano, nos locais descritos, com a presença de solos de grande profundidade e 

de baixa susceptibilidade à erosão, referente à classe dos Latossolos. São 

áreas que se destacam, para o desenvolvimento da atividade agrícola. 

 

Figura 24: Depressão Sertaneja nas proximidades do município de Caicó/RN 
 

 

Fonte: acervo do autor – Data: agosto de 2010 
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 Classe de instabilidade Potencial de Média Intensidade 

  

 A fragilidade potencial de média intensidade abrange aproximados 

5.188,4 km², recobrindo 50% da área da bacia hidrográfica em questão. 

Compreende algumas áreas da Depressão Sertaneja, do Planalto da 

Borborema, com relevo mediamente ondulado (ver figura 25), e as Planícies 

Fluviais como áreas de dinâmica relativamente instável. 

 Igualmente importante, é interessante ressaltar, a existência de uma 

área que vai desde as proximidades do município de São Mamede/PB, 

passando por São João do Sabugi até o município de Jucurutu, no estado 

potiguar. Essa apesar de não apresentar um relevo fortemente dissecado, 

possui as maiores taxas de pluviosidade média anual, dispondo, pois de 

grande energia cinética para a intensificação dos processos que denotem 

alguma instabilidade, com exemplo ao próprio intemperismo físico. 

 Há ainda a presença de algumas manchas menores, que apesar de 

apresentarem um relevo relativamente mais dissecado, compreendem classes 

de solos com baixa susceptibilidade aos processos erosivos, a exemplo dos 

Argissolos, encontrados em trechos como parte da Serra da Formiga, no 

município de Caicó/RN e da Serra das Queimadas, nas proximidades dos 

municípios de Santa Luzia e Junco do Seridó, na Paraíba.  

 

Figura 25: Planalto da Borborema nas proximidades do município de Picuí/PB. 
 

 

Fonte: acervo do autor – Data: janeiro de 2013. 
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 Classe de instabilidade Potencial de Forte Intensidade 

  

 A fragilidade potencial de forte intensidade corresponde a uma extensão 

de 2.585,5 Km² ou cerca de 24%. O relevo aparece, em termos gerais, como 

sendo vigorosamente dissecado, com a presença de solos altamente 

susceptíveis à erosão, a exemplo dos Neossolos Litólicos.  

 São exemplos dessas áreas, o complexo Acari-Carnaúba dos Dantas 

(ver figura 26), as escarpas fortemente dissecadas da Serra de Santana, 

relevos residuais, entre outras. Este contexto favorece que, diante da presença 

de chuvas com potencial erosivo, a tênue camada pedológica seja mais 

facilmente carreada vertente a baixo, dificultando ou impedindo, pois a 

regeneração da cobertura vegetal e estabilidade do sistema. Igualmente 

importante, se realiza a intensificação dos processos erosivos, quedas de 

blocos, entre diversos outros processos de instabilidade. 

 Além disso, observa-se sobre essas áreas a presença constante de um 

forte processo de granitização, destacando-se pela predominância do processo 

de morfogênese. Segundo acrescenta Tricart e Cailleux (1969), a rocha nua 

sofreria ainda intensamente os efeitos de insolação, e, em comum com outras 

regiões secas, conheceria, pois, consequentemente, as amplas oscilações 

térmicas resultando em um avançado processo de intemperismo mecânico. 

 

Figura 26: Relevo fortemente dissecado nas proximidades do município de Acari/RN. 

 

 

Fonte: acervo do autor – Data: novembro de 2012. 
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 5.2. Fragilidade Emergente mediante a cobertura vegetal 

 

São crescentes os índices de degradação ambiental em todo o mundo, 

paralelamente a demanda e pressão sobre os recursos naturais. Este 

fenômeno por vezes acontece ainda em sinergia à falta de planejamento e 

gestão ambiental territorial, que não levam em consideração as diferentes 

fragilidades e potencialidades dos mais variados sistemas naturais. 

No que diz respeito à análise da fragilidade emergente, segundo a 

proposta de Ross (1994), essa pode ser entendida como sendo aquela na qual 

as ações humanas desestabilizaram o equilíbrio dinâmico do sistema 

geoambiental, ou mesmo à própria distância para que esta ação decorra 

mediante ao grau de proteção dos solos exercido pela cobertura vegetal. 

A retirada e/ou proteção da vegetação tende a se constituir, nesse 

sentido, em um ótimo indicador para a identificação das áreas mais ou menos 

instáveis, por vezes, dependendo da escala de análise, associada e analisada 

frente à presença de ciclos e culturas agrícolas, áreas urbanizadas, ou práticas 

conservacionistas como o reflorestamento – no caso dos usos e ocupação. 

Em áreas florestadas, por exemplo, segundo acrescenta Bigarella 

(2003), a cobertura vegetal exerce uma função de fundamental importância no 

fornecimento de água para o solo e uma melhor proteção contra o impacto da 

energia cinética das gotas de chuva através de seu dossel e/ou serapilheira. A 

retirada da vegetação, paralelamente ao menor aporte de matéria orgânica, 

tende possivelmente a dificultar a retenção de umidade no solo, com reflexo 

por vezes na perda irreversível de sua capacidade produtiva, e 

consequentemente regeneração da estabilidade. 

Nesse contexto, Tricart (1976) ainda acrescenta o fato de que uma 

cobertura vegetal suficientemente espessa pode manter os declives muito 

acentuados em uma relativa estabilidade. Esta ameniza ou impede o fluxo 

hídrico superficial, e em seguida, o carreamento de detritos, que favorece por 

sua vez, a restauração da vegetação, reconstituição do solo, e com estes o 

consequente processo de pedogênese. 

De todos os fatores controladores dos processos erosivos, seja talvez, 

pois a intervenção antrópica aquela que possui a maior capacidade de 

aceleração dos processos de instabilidade, na qual que em sinergia aos 
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aspectos físico-naturais abrem espaços para diferentes outros 

questionamentos desta amálgama (GUERRA E BOTELHO, 1996). 

No que diz respeito à área da pesquisa, é interessante ainda ressaltar o 

fato de ser essa atualmente inserida em um dos quatro núcleos de 

desertificação do Brasil (CARVALHO et al, 2000; BRASIL, 2004). Segundo 

acrescenta Duque (1953, p.45), ainda em meados da década de 1950, acerca 

do processo de degradação ambiental sobre essa extensão, o mesmo 

descreve com propriedade: 

 

O Seridó é a região mais erodida do Nordeste; já não existe 
solo nas colinas e as árvores e os arbustos se localizam muito 
distanciados pela dificuldade de enraizamento. Os terrenos 
para as culturas são procurados às margens dos rios ou à 
montante dos açudes e são aluviões carregados pelas águas. 
As culturas mais importantes são: algodão, batata doce, feijão 
macassar, milho, arroz, jerimum, etc. 

 

 

É um contexto que se desvela nos moldes da fragilidade emergente, e 

que merece toda a atenção necessária. De todo modo, acerca da fragilidade 

emergente sobre a extensão da bacia hidrográfica do Rio Seridó, destacam-se 

às seguintes classes, a saber: a) fragilidade emergente fraca (Caatinga 

arbórea-arbustiva densa e Caatinga arbustiva-arbórea densa); b) fragilidade 

emergente média (Caatinga arbustiva-densa) e; c) fragilidade emergente forte 

(solo exposto, centros urbanos e corpos hídricos). 

Em termos gerais, no que diz respeito à fragilidade emergente, sobre a 

extensão da bacia hidrográfica em questão, essa se aproxima 

quantitativamente dos 2.212,0 km² de fraca intensidade, 6.191,23 km² de média 

intensidade, e 2.062,34 km² de forte intensidade (ver figura 27). 

 Conforme os valores obtidos, verifica-se, pois que esses valores 

representam a predominância das áreas referentes à unidade ecodinâmica de 

instabilidade potencial de média intensidade, com aproximadamente 59% da 

área dessa pesquisa. Seguida, respectivamente, pelas classes de fraca 

intensidade com 21% e das áreas de forte intensidade, em torno dos 20% da 

bacia hidrográfica do Rio Seridó. Essas classes serão melhores descritas e 

caracterizadas logo a seguir.  
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Figura 27: Mapa da Fragilidade Emergente da bacia hidrográfica do Rio Seridó 

 

Fonte: acervo do autor 
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 Classe de Instabilidade Emergente Fraca 

 

 A Fragilidade Emergente Fraca abrange uma área de 2.212,0 km², ou 

cerca de 21% do total. Envolve basicamente áreas caracterizadas por uma 

vegetação de Caatinga arbórea-arbustiva densa e/ou de Caatinga arbustiva-

arbórea densa, de modo relativamente ainda conservadas (ver figura 28). 

 Encontram-se distribuídas geograficamente pelas extensões 

topograficamente de grande dissecação e de difícil acesso e/ou para o 

desenvolvimento de atividades humanas. São áreas como as escarpas 

fortemente dissecadas da Serra de Santana, do complexo serrano nas 

proximidades de Acari, entre diversas outras. Estas possuem ainda em comum 

a influência direta de uma maior umidade, decorrente e originada 

possivelmente do fator topográfico, típico de regiões serranas, especialmente 

sobre aquelas que se apresentam com forte influência das áreas de barlavento. 

 Pereira Neto e Silva (2012), atenta que são essas áreas ainda 

consideradas como importantes refúgios da biodiversidade regional. Áreas nas 

quais deve ser dada uma maior atenção, em caráter de urgência, por parte das 

ações conservacionistas do Estado e de entidades privadas e acadêmicas, por 

despontarem também atualmente como importantes reservas minerais e foco 

de grande pressão, portanto da indústria de mineração nesta região. 

 

Figura 28: Caatinga arbórea-densa nas proximidades de São Vicente/RN. 
 

 

Fonte: acervo do autor – Data: agosto de 2012. 
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 Classe de Instabilidade Emergente Média 

 

A Fragilidade Emergente Média compreende a maior parte da área 

analisada, com uma extensão de 6.191,23 km², equivalente a cerca de 59%. 

Envolve a cobertura vegetal caracterizada como sendo de Caatinga arbustiva 

densa, por vezes com o predomínio de uma só espécie (a Jurema-Preta - 

Mimosa tenuiflora [Wild]), devido ao caráter de pioneirismo (ver figura 29). 

Sobre esta contextualização é interessante ainda ressaltar, segundo 

acrescenta Maia (2004), para o fato de ser esta uma espécie de “Caatinga 

arbórea devastada ao nível de arbusto”, devido à histórica degradação 

decorrente da sobre-exploração dos recursos naturais sobre toda esta 

extensão. Mas que, conforme observado, se apresenta senão em caráter de 

uma possível recuperação, quando na ausência e/ou diminuição das atividades 

de pressão ao longo dos anos. 

 Igualmente importante esse se apresenta como um cenário que envolve 

um tênue limiar ora, com o favorecimento dos processos de pedogênese, ora 

com o favorecimento dos processos de morfogênese, de modo a intensificar ou 

atenuar variados processos que demandem ao sistema natural determinada 

estabilidade/instabilidade em potencial, com exemplo aos processos erosivos. 

 

Figura 29: Caatinga arbustiva densa nas proximidades de Caicó/RN 
 

 

Fonte: acervo do autor – Data: agosto de 2010. 
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 Classe de Instabilidade Emergente Forte 

 

A Fragilidade Emergente Forte abrange os aproximados 2.062,34 km², o 

que compreende cerca de 20%. Esta é caracterizada mediante a presença de 

Caatinga antropizada, entendida aqui como sendo aquela com intensas marcas 

de degradação. Apresentada pela vegetação de porte arbustivo ou arbóreo de 

modo espaçado, ou ainda através da exposição do solo (ver figura 30), centros 

urbanos e/ou pelos reservatórios hídricos (açudes). 

Deste modo, apesar de ocupar a menor proporção da extensão da bacia 

hidrográfica em questão, com relação às demais classes de fragilidade 

emergente, estas áreas se destacam pela intensa instabilidade, necessitando, 

pois de um longo monitoramento para a identificação do avanço e/ou 

restauração, com via ao planejamento e gestão ambiental territorial. 

 As áreas com alta fragilidade emergente representam, portanto os locais 

de maior pressão antrópica sobre a extensão da área dessa pesquisa, uma vez 

interferem nos processos e engendramento do sistema natural. Destacam-se 

os municípios de Currais Novos, São José do Seridó, e Ouro Branco, no estado 

potiguar, e de Santa Luzia, São José do Sabugi e Cubati, no estado paraibano. 

Áreas que merecem atenção pelo contexto do processo de Desertificação. 

 

Figura 30: Solo exposto com presença de ravinas em Equador/RN 
 

 

Fonte: acervo do autor – Data: dezembro de 2012. 
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5.3. Fragilidade Ambiental e o núcleo de desertificação do Seridó 

(RN/PB) 

 

 A análise da Fragilidade ambiental se apresenta, senão como um 

produto síntese dos dados e informações obtidas, mediante a existência e 

classificação da fragilidade potencial e de fragilidade emergente. Segundo 

acrescenta Ross (1994), a fragilidade ambiental se operacionaliza, pois 

mediante o cruzamento da fragilidade potencial com a fragilidade emergente. 

 Esta etapa de análise reflete assim as áreas nas quais a instabilidade 

potencial do sistema natural, foi sobremaneira afetada pelo estabelecimento de 

uma possível pressão então emergente, aqui indicada mediante a classificação 

da cobertura vegetal, conforme já abordado, de modo a colocar em risco e/ou 

dificultar o restabelecimento de um equilíbrio dinâmico e estável. 

 Nesse ponto da pesquisa, é interessante ressaltar, conforme enfatiza 

Tricart (1976, p. 28) que “a degradação antrópica acrescenta-se às causas 

naturais”. São áreas que devem demandar atenção por parte do poder público, 

para o estabelecimento de ações de monitoramento e conservação, levando-se 

em considerações as devidas limitações, potencialidades e fragilidades. 

 Sobre a área de pesquisa os valores revelam que quantitativamente 

aproximados 150,0 km² são caracterizados como potenciais Unidades 

Ecodinâmicas Estáveis, 8.137,2 km² como sendo Unidades Ecodinâmicas 

Intergrades e em torno dos 2.099,1 km² aquelas identificadas como Unidades 

Ecodinâmicas Instáveis (ver figura 31). 

 Em termos gerais, esse é um contexto que chama a atenção pela 

diminuta área caracterizada como sendo uma Unidade Ecodinâmica Estável, 

com apenas 150,0km² de extensão, ou cerca de 2% da área total. Em 

contraposição, pois a predominância das Unidades ecodinâmicas integrades 

(78%) e as Unidades ecodinâmicas instáveis (20%), respectivamente. 

 São de todo modo, dados interessantes e subsidiários para as ações de 

tomada de decisão, juntamente ao entendimento ágil das áreas indicativas de 

maior ou menor fragilidade ambiental. Destarte, são áreas que se desvelam 

como unidades potenciais para a recuperação de áreas degradadas, ações de 

cunho conservacionista e de preservação, e mesmo para a continuação de 

pesquisas ligadas aos processos de morfopedogênese, entre diversos outras. 



97 
 

Figura 31: Mapa da Fragilidade Ambiental da bacia hidrográfica do Rio Seridó 

 

Fonte: acervo do autor 
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 Classe referente às Unidades Ecodinâmicas Estáveis 

 

 Essas unidades se apresentam através de pequenas manchas sobre a 

área da pesquisa, abrangendo apenas uma extensão de aproximados 150,0 

Km², ou cerca de 2% da área de estudo. São áreas que conceitualmente 

apresentam uma relativa estabilidade, com mudanças estruturais do sistema 

natural de maneira basicamente imperceptível à percepção humana de análise. 

 Em termos gerais, apresentam relevo sem grande dissecação, 

relativamente plano e/ou suave-ondulado, com solos bem desenvolvidos e 

baixa susceptibilidade à erosão, sem grandes índices pluviométricos, 

juntamente a uma vegetação de Caatinga arbórea-arbustiva ou arbustiva-

arbórea, com grande capacidade de proteção do solo. 

 Neste contexto, a cobertura vegetal suficientemente densa, de modo 

ainda conservada, juntamente aos demais aspectos utilizados na análise da 

fragilidade potencial, aparece como uma variável quase que decisiva para esta 

estabilidade. Algo parecido com aquilo proposto para o termo de “biostasia”, 

apontado e evidenciado pela teoria bio-rexistasica de H. Erhart. 

 Igualmente importante, é interessante ressaltar que, uma das áreas 

caracterizadas como unidade ecodinâmica estável, localizada próximo ao 

município de Cruzeta/RN (ver figura 32), encontra-se bastante próxima do que 

atualmente é uma mineradora de ferro (referente à SUSA Mineração). Algo que 

deve demandar certa atenção às ações conservacionistas, entre outras. 

 

Figura 32: Unidade Ecodinâmica Estável nas proximidades de Cruzeta/RN 

 

 

Fonte: Getson Luís 
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 Classe referente às Unidades Ecodinâmicas Intergrades 

 

 A área caracterizada como referente às Unidades Ecodinâmicas 

Intergrades compreendem uma extensão em torno dos 8.137,2 km², o que 

corresponde a aproximados 78%. Diz respeito à grande parte do recorte 

espacial desta pesquisa, se apresentando, pois como a classe predominante 

sobre toda a extensão da bacia hidrográfica em questão. 

 Esta se caracteriza pelo tênue limiar entre os processos de morfogênese 

e àqueles responsáveis pela pedogênese. Não existe um antagonismo, mas 

uma simultaneidade desses processos. Áreas que se encontram, pois em uma 

delicada faixa de transição, onde a combinação das variáveis se sobrepõem 

umas a outras, de modo a balancear ou equilibrar os elementos ora de forte 

instabilidade, ora de menor instabilidade – e vice-versa. 

 Exemplo dessa contextualização são as escarpas da Serra de Santana 

(ver figura 33), no estado potiguar, onde a forte instabilidade morfodinâmica 

(potencial), então decorrente de um relevo fortemente dissecado, é de 

sobremaneira ainda mantida em relativa estabilidade, pela presença de uma 

cobertura vegetal densa, ainda bastante conservada. Nesse sentido, Tricart 

(1976, p. 21) ainda atenta que “uma cobertura vegetal suficientemente espessa 

pode manter os declives muito acentuados em uma relativa estabilidade”. 

 

Figura 33: Unidade Ecodinâmica Intergrade nas proximidades de São Vicente/RN 

 

 

Fonte: acervo do autor – Data: agosto de 2012. 
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 Classe referente às Unidades Ecodinâmicas Instáveis 

 

 As Unidades Ecodinâmicas Instáveis compreendem uma extensão em 

torno dos 2099,1 km², ou 20% da bacia hidrográfica do Rio Seridó. Estas se 

encontram distribuídas através de algumas manchas de considerável extensão, 

especialmente sobre a região geomorfológica do Planalto da Borborema. 

 São áreas que podem ser caracterizadas pela forte instabilidade 

ecodinâmica, nas quais a ação humana ou os próprios aspectos fisionômicos 

da cobertura vegetal (fragilidade emergente) exercem considerável pressão 

sobre as áreas potencialmente instáveis (fragilidade potencial). No caso da 

bacia hidrográfica em questão, a degradação se torna particularmente eficaz 

nas áreas mais dissecadas, onde as condições ecológicas, em sinergia a 

degradação ambiental, impedem a reconstituição da cobertura vegetal quando 

surge uma oportunidade para o (re)estabelecimento de seu tênue equilíbrio. 

 Nesta etapa, aparece-nos uma importante informação secundária e 

subsidiaria da análise, que corrobora possivelmente com os dados obtidos 

nessa pesquisa. As áreas identificadas como unidades ecodinâmicas instáveis 

(ver figura 34), frente ao contexto apresentado, aparecem estritamente 

relacionadas com os municípios componentes do núcleo de Desertificação do 

Seridó (CARVALHO et al, 2000; BRASIL, 2004). Algo que abre diversos outros 

questionamentos e necessidade de novas pesquisas. 

 

Figura 34: Unidade Ecodinâmica Instável nas proximidades de Florânia/RN 
 

 

Fonte: acervo do autor – Data: janeiro de 2013. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

 São muitas as considerações resultantes do andamento desta pesquisa. 

A primeira diz respeito à própria fundamentação teórica-conceitual, com 

relação ao objeto de estudo. O conceito e mesmo a própria proposta 

metodológica de fragilidade, é ainda por vezes apresentados de maneira 

similares a outros modelos como o de vulnerabilidade, susceptibilidade, perigo 

e/ou risco. Algo que resulta, pois em uma grande confusão acadêmica, por 

vezes colocando em dúvida a natureza dos próprios resultados. 

 É interessante ainda ressaltar o fato de que as técnicas de 

geoprocessamento, apesar de se mostrarem como importantes ferramentas 

para esta análise, alguns pontos devem ser ainda expostos. Para a análise 

realizada foram necessárias algumas tentativas de mapeamento e correlação 

com as observações de campo que resultaram em variados padrões de 

fragilidade – divergentes do mapeamento final desta pesquisa. De modo que, 

as pesquisas de campo tornaram-se, pois de fundamental importância ao 

estabelecimento das proposições apresentadas como produto síntese final. 

 Além disso, no que diz respeito à região do Semiárido brasileiro, pelo 

menos com relação à metodologia utilizada de Ross (1994), algo ainda suscita 

como falho e/ou insuficiente para a análise de suas fragilidades com relação à 

dinâmica do sistema natural. Neste sentido, apesar dos resultados mostrados 

nesta pesquisa se apresentarem como sendo satisfatórios para o contexto 

atual, mediante adaptação para a realidade geoambiental da região, esta 

questão ainda se mostra um tanto abstrusa. Esta diz basicamente respeito ao 

grau de significância ao qual a variável do clima é inserida no referido modelo, 

se apresentando, senão como um aspecto secundário na análise, em uma 

região na qual deveria ser apresentada como um elemento de maior destaque. 

 Destarte, a análise da fragilidade ambiental sobre a bacia hidrográfica do 

Rio Seridó (RN/PB) se apresenta atualmente como uma ferramenta de 

considerável importância para a identificação das áreas de maior ou menor 

instabilidade/estabilidade.  Para Ross (1994), conforme anteriormente abordado 

na fundamentação teórica, esta será maior ou menor, pois em função das 

próprias características genéticas do sistema natural e das ações humanas. 
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 Estas áreas se apresentam deste modo, como sendo unidades da 

paisagem em potencial ou não para a intensificação dos processos erosivos, 

movimentos de massas, quedas de blocos, entre outros processos similares, 

mediante a concentração do escoamento hídrico superficial e/ou 

desenvolvimento das atividades antrópicas. 

 Ainda com relação ao recorte espacial desta pesquisa, é interessante 

ressaltar que, as áreas de intensa fragilidade ambiental da bacia hidrográfica 

em questão, estão de modo intrinsecamente associadas aos municípios do 

núcleo de desertificação do Seridó (CARVALHO et al, 2000; BRASIL, 2004). 

Dados estes que vem possivelmente corroborar com os resultados obtidos e 

validação desta análise – apesar de ainda ser um tanto complexa e abstrusa. 

 Nesse caso, observa-se que a degradação ambiental se torna 

particularmente mais eficaz nas áreas mais dissecadas da bacia hidrográfica. 

As condições ecológicas, em sinergia com o processo de degradação 

ambiental, impedem a reconstituição da cobertura vegetal quando surge uma 

oportunidade para o (re)estabelecimento de seu tênue equilíbrio. 

 Sobre esta assertiva, onde quer que a pressão do uso do solo persista, 

em associação com inadequadas técnicas de manejo, pela própria 

fitofisionomia da cobertura vegetal de Caatinga e/ou ainda pelos aspectos 

morfopedológicos, estes mesmos ambientes revelam-se instáveis, favorecendo 

e/ou potencializando os processos através dos quais o fenômeno da 

Desertificação se intensifica. Para Hare et al. (1992), ao menos que sejam 

tomadas medidas preventivas, sob várias circunstâncias, é frequente se 

verificar que este fenômeno avance inexoravelmente de modo auto-acelerado. 

 Apesar da vegetação de Caatinga aparecer, ela mesma como um 

elemento por vezes de modo rarefeito ou espaçado, esta se apresenta como 

um importante elemento para proteger e estabilizar a cobertura pedológica, 

conforme observado ao longo dos resultados obtidos, especialmente sobre 

aqueles solos pouco desenvolvidos localizados ao longo de encostas 

íngremes. Conforme acrescenta Tricart (1976), a própria pedogênese somente 

se exerce nas regiões onde a cobertura vegetal é capaz de fornecer detritos 

orgânicos para o referido processo. 

 Nesse sentido, as atividades humanas realizadas sem consonância com 

as limitações e/ou as áreas de forte fragilidade, em especial sobre a bacia 
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hidrográfica em questão, significará utilização errônea e indevida aos moldes 

do desenvolvimento sustentável. Para Tricart e Killian (1979, p. 10), a única 

atitude aceitável “moralmente e, por adição, racional, consiste em efetuar sobre 

os ecossistemas as máximas extrações que estes possam suportar, sem 

degradar-se e nem destruir-se”. Entretanto, conforme ainda ressalta o referido 

autor (op. cit), esta não é uma tarefa fácil. 

 Igualmente importante, para a elaboração de um mapeamento síntese 

acerca dos estudos de fragilidade ambiental, ou quaisquer outros documentos 

do tipo, que envolvam as variáveis uso do solo/cobertura vegetal, é 

interessante ressaltar que estas devem obrigatoriamente ser revistas a cada 

aproximados 5 (cinco) anos. Este período condiz com a própria obrigatoriedade 

de atualização dos planos diretores, devido, sobretudo à recorrente 

transformação do espaço geográfico pela ação humana direta e/ou 

indiretamente*8. Nesse sentido, conforme acrescenta Bertrand (1971) e Santos 

(1997), é interessante ainda ressaltar o fato de que não há paisagem inerte, 

parada, o que há é uma combinação dinâmica, em perpétua evolução, que 

deve ser, pois frequentemente analisada. 

 O papel do planejamento ou ordenamento territorial ambiental assume, 

pois através desta contextualização, uma função de suma importância. Para 

Tricart e Killian (1979, p. 10), o objetivo de seus estudos acerca da 

ecodinâmica é, senão prático de modo a “ajudar a realizar uma melhor 

ordenação do meio natural a fim de permitir que essa necessária exploração 

não devastadora se efetue nas melhores condições”. 

 O resultado desta combinação, conforme acrescenta Crepani et al. 

(2001), é de interesse tanto de agentes econômicos, quanto dos órgãos 

governamentais que atuam na região. Estes dados, ainda segundo os referidos 

autores (op cit.), fornece ao gestor uma visão rápida das limitações e aptidões 

das áreas de maior ou menor instabilidade, garantindo o conhecimento sobre 

as ações desenvolvidas no território sob sua responsabilidade. 

 Neste sentido, ainda que se apresente como uma pesquisa que aponta 

áreas com uma maior ou menor instabilidade ambiental da bacia hidrográfica 

                                                           
8
 Em palestra sobre "Risco de Movimentos de Massa, Planejamento e Gestão de Desastres 

Naturais no Brasil", proferida pelo Prof. Dr. André de Souza Avelar (UFRJ), na UFRN, em 13 de 
dezembro de 2012. 
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em questão, e seus aspectos constituintes, é interessante ainda ressaltar para 

o fato de que esta se apresenta, senão como sendo o resultado obtido a partir 

de um dado contexto, para uma dada escala geográfica. Conforme forem 

evoluindo os estudos e as pesquisas sobre esta área, os dados aqui 

identificados só ganharão sentidos quando analisados sobre o viés e 

contextualização então apresentados no decorrer deste trabalho. 

 Igualmente interessante, são, portanto diversas as indagações e 

apontamentos para futuras pesquisas em potencial e indiretamente 

preconizadas com todo o contexto aqui apresentado. A própria capacidade de 

suporte do meio, parece ser bom exemplo para esta assertiva, entre tantas 

outras. Destarte, as fragilidades e as potencialidades da bacia hidrográfica do 

Rio Seridó são, conforme observado no decorrer deste estudo, por demais 

complexas, assim como a própria noção de sistema. 

 A identificação das diferentes fragilidades e potencialidades das bacias 

hidrográficas da região Semiárida, e em especial da bacia hidrográfica do Rio 

Seridó, é, portanto elemento-chave para as inúmeras possibilidades 

socioeconômicas dispostas atualmente sobre o espaço geográfico. Torna-se 

ainda uma ferramenta impar para o estabelecimento de restrições, resultando 

possivelmente no melhoramento da qualidade de vida humana e conservação 

dos recursos naturais, conforme a dinâmica, complexidade e fragilidade dos 

sistemas geoambientais. 

 Destarte, é interessante ressaltar, esse trabalho não se apresenta de 

modo algum como um fim em si mesmo, apenas oferece interessantes 

subsídios e questionamentos que, porventura, venham a impulsionar ou 

motivar outras diversas pesquisas sobre a bacia hidrográfica do Seridó 

(RN/PB), juntamente às próprias ações de cunho conservacionistas e 

alternativas para o desenvolvimento e planejamento regional. 

 

 

Eu acho que o Brasil vale a pena ser pensado. 

Muito obrigado.  

 

(AB’ SABER, 2007)
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