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RESUMO: 
 
O ambiente estuarino corresponde a um espaço geográfico de interface entre o 
continente e o oceano, onde a relação entre a sua forte instabilidade natural e a 
intensa ocupação não planejada tem incrementado a sua vulnerabilidade ambiental. 
Dessa maneira, a forma de interação dos elementos espaciais atuantes conduz a 
um grau de vulnerabilidade desse ambiente em relação ao seu equilíbrio dinâmico. 
Diante disso, vale destacar que o ambiente estuarino encontra-se em um sistema de 
alta complexidade socioambiental nas interações com as áreas adjacentes, o qual 
se constitui de diversos espaços vulneráveis, associados às diversificadas formas de 
uso e ocupação do solo, inter-relacionados com os impactos ambientais e criando, 
assim, territórios de extrema vulnerabilidade ambiental. Nesse aspecto, o objetivo da 
pesquisa é analisar a vulnerabilidade ambiental no estuário do rio Curimataú/Cunhaú 
e suas adjacências, sendo ele localizado nos municípios de Baía Formosa e 
Canguaretama, estado do Rio Grande do Norte, enfocando as inter-relações entre o 
uso e ocupação do solo, os impactos ambientais e as suas mudanças espaciais na 
paisagem, bem como identificando e analisando os espaços de vulnerabilidade 
ambiental ao considerar os condicionantes naturais e antrópicas (geologia, 
geomorfologia, pedologia e vegetação/cobertura e uso da terra), contribuindo, então, 
na elaboração do mapa de vulnerabilidade ambiental. Nesse sentido, os 
procedimentos metodológicos utilizados foram: o levantamento de materiais 
bibliográficos e cartográficos, as etapas de campo e a utilização da metodologia 
empregada por Crepani et, al., (2001), embasada no conceito da ecodinâmica de 
Tricart (1977), com subsídios em Oliveira (2011), Grigio (2003) e enfocando os 
ambientes de estabilidade/instabilidade ambiental para constituir as categorias 
morfodinâmicas no meio ambiente. A partir disso, a utilização dos valores para o 
grau de vulnerabilidade ambiental pauta-se nos critérios de atribuição de valores ao 
meio físico e na cobertura e uso da terra para a criação do mapa de vulnerabilidade 
ambiental. Conclui-se que a aplicação do conceito de vulnerabilidade ambiental na 
sua operacionalização traz, através da metodologia, a definição de classes de 
vulnerabilidade que contribuem para a análise ambiental das intervenções 
antrópicas no meio ambiente, mostrando-se uma ferramenta importante para as 
tomadas de decisão no gerenciamento dos ambientes costeiros e estuarinos.  
 
Palavras-chave: Estuário. Vulnerabilidade Ambiental. Impactos Ambientais.  
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



ABSTRACT: 
 

The estuarine environment corresponds to a geographic interface between the 
continent and the ocean, where the relationship between its strong natural instability 
and intense unplanned occupation has increased its environmental vulnerability. 
Thus, the interaction of the spatial elements acting leads to a degree of vulnerability 
that environment relative to its dynamic equilibrium. Given this, it is worth noting that 
the estuarine environment is a highly complex system of environmental interactions 
with the surrounding areas, which is composed of several vulnerable areas, 
associated with diverse forms of use and occupation of land, inter-related 
environmental impacts and thus creating areas of extreme environmental 
vulnerability. In this respect, the aim of the research is to analyze the environmental 
vulnerability in the estuary Curimataú / Cunhaú and its surroundings, being located in 
the municipalities of Baía Formosa and Canguaretama, state of Rio Grande do 
Norte, focusing on the interrelationships between the use and land use, 
environmental impacts and their spatial changes in landscape as well as identifying 
and analyzing the areas of environmental vulnerability by considering the natural and 
anthropogenic conditions (geology, geomorphology, pedology and vegetation / land 
cover and land use), contributing then, in the preparation of the statement of 
environmental vulnerability. In this sense, the procedures used were raising 
bibliographic and cartographic materials, steps and field use of the methodology 
employed by Crepani et al. (2001), based on the theory of ecodynamics Tricart 
(1977), with subsidies in Oliveira (2011), Grigio (2003) and focusing on the 
environments of stability / instability environmental categories constitute the 
morphodynamics in the environment. From this, using the values for the degree of 
vulnerability environmental agenda on the criteria for assigning values to the physical 
environment and the coverage and use of land for the creation of environmental 
vulnerability map. We conclude that the application of the concept of environmental 
vulnerability in its implementation brings, through the methodology, the definition of 
classes of vulnerability that contribute to the environmental analysis of human 
interventions in the environment, being an important tool for decision making the 
management of coastal and estuarine environments. 
 
Keywords: Estuary. Environmental Vulnerability. Environmental Impact.  
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INTRODUÇÃO 

 

O ambiente estuarino corresponde a um espaço geográfico, de interface entre 

o continente e o oceano. Segundo Miranda et, al., (2002), é caracterizado por 

movimentos de corpos d’água atribuídos aos resultados da confluência de água 

doce de origem fluvial com o fluxo de água salgada proveniente do oceano. É 

influenciado por processos no seu ambiente local, tais como os sedimentares, 

hidrológicos, geomorfológicos, oceanográficos, geológicos, climáticos, químicos e 

biológicos em sua bacia de drenagem e nas áreas adjacentes a esse ambiente. 

Os sistemas estuarinos são ambientes de fundamental importância para o 

desenvolvimento da pesca artesanal tradicional, na coleta de mariscos e crustáceos, 

bem como na manutenção da biodiversidade da fauna e da flora, exercendo uma 

importante função: proteger a linha de costa contra os processos erosivos e os 

assoreamentos de suas áreas adjacentes. Sendo assim, nos dias atuais esse 

ambiente “[...] trata-se de um ecossistema de transição entre o oceano e o 

continente; a complexidade e vulnerabilidade à influência do homem são 

características comuns a todos os estuários” (MIRANDA et, al., 2002, p.1). 

Os estuários e as áreas adjacentes (tabuleiros costeiros, faixa praial, dunas, 

fragmentos ou remanescentes de Mata Atlântica) vêm passando por um acelerado 

processo de uso e apropriação do solo cuja relação entre a sua forte instabilidade 

natural e a intensa ocupação não planejada tem incrementado a sua vulnerabilidade 

ambiental. A partir disso, a forma de interação dos elementos espaciais atuantes 

conduz a um grau de vulnerabilidade desse ambiente em relação ao seu equilíbrio 

dinâmico. 

Com isso, esses ambientes são transformados pelas ações humanas através 

da implantação de diversificadas formas de ocupação do solo, configurando, assim, 

novas feições espaciais, bem como ordenando o uso do território na instalação de 

empreendimentos econômicos e na expansão dos espaços urbanos. Esse uso é 

desempenhado pelas ações modificadoras do homem no meio ambiente, 

transformando a sua dinâmica natural e criando espaço de vulnerabilidade ambiental 

às ações antrópicas.  

Nessa perspectiva, o ambiente estuarino do rio Curimataú/Cunhaú e as suas 

áreas adjacentes, em relação aos condicionantes naturais do meio ambiente, tem 

norteado diversas formas de uso e ocupação do solo, proporcionando a implantação 
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de atividades econômicas como os empreendimentos de carcinicultura na planície 

flúvio-marinha e a agroindústria no cultivo da cana-de-açúcar nas áreas de 

tabuleiros costeiros.  

Esse ambiente é de fundamental importância para o equilíbrio ambiental da 

área de estudo. Apresenta-se atualmente um estado de intensa ocupação do solo, 

em função das intervenções humanas que contribuem para a geração de impactos 

ambientais, associados a essas fortes perturbações antrópicas e às ameaças 

potenciais de degradação ambiental.  

As alterações ambientais são atribuídas ao uso e ocupação do solo e às 

modificações no meio ambiente da área de estudo. As transformações ambientais 

no estuário do rio Curimataú/Cunhaú foram iniciadas pelas empresas salineiras nos 

anos de 1960, sendo substituídas por empreendimentos de carcinicultura e, 

atualmente, pelo agronegócio no cultivo da cana-de-açúcar. Também pelo 

crescimento das áreas urbanizadas, principalmente o avanço dos aglomerados 

urbanos localizados nas áreas às margens do ambiente estuarino. 

Diante dessas informações, a área em estudo tem constituído uma discussão 

importante sobre os conflitos ambientais entre o crescimento econômico por parte 

dos empreendimentos de carcinicultura e a exploração dos recursos naturais por 

parte das comunidades costeiras de pescadores, diante dos interesses nessas áreas 

quanto à apropriação e ao uso do território.  

 Desta forma, é importante destacar que a área de estudo encontra-se em 

diferentes sistemas ambientais associados ao uso e ocupação do solo, tendo como 

consequências os impactos ambientais e as suas implicações no meio ambiente em 

tela, constituindo, então, os espaços de vulnerabilidade ambiental.  

O objeto de estudo da dissertação abrangerá o ambiente estuarino do rio 

Curimataú/Cunhaú e as suas áreas adjacentes (tabuleiros costeiros, faixa praial, 

dunas e os fragmentos ou remanescentes de Mata Atlântica), como importantes 

sistemas de interações ambientais com o estuário, localizado na microrregião do 

litoral sul, nos municípios de Baía Formosa e Canguaretama, estado do Rio Grande 

do Norte. 

Nesse sentido, a área de estudo é caracterizada por um ambiente de extrema 

complexidade ambiental, ameaçado por diversificadas formas de uso e ocupação do 

solo. Com isso, a materialização da vulnerabilidade ambiental faz necessária a 

análise da espacialização dos impactos ambientais, tendo como base os fatores 
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ambientais e antrópicos de fundamental importância no diagnóstico e na avaliação 

das áreas vulneráveis, contribuindo, dessa forma, para a identificação desses 

espaços.  

Na proposição desta pesquisa, alguns pressupostos e afirmações foram 

lançados para norteá-la, estando relacionada com o uso e ocupação do solo e os 

impactos ambientais mais potenciais na avaliação da degradação ambiental e tendo 

por base a aplicação dos atributos ambientais na definição do grau de 

vulnerabilidade ambiental às ações antrópicas. Em seguida, foram lançadas as 

seguintes hipóteses na comprovação da pesquisa: será que os espaços de maior 

vulnerabilidade ambiental encontram-se ocupados por empreendimentos de 

carcinicultura, pela atividade de monocultura da cana-de-açúcar e na área 

urbanizada com a expansão dos aglomerados urbanos às margens do ambiente? 

Será que a apropriação e ocupação do solo por esses empreendimentos 

econômicos e seus respectivos impactos ambientais estariam condicionando a 

criação de espaços ambientalmente vulneráveis às ações antrópicas em detrimento 

a maior ou menor magnitude no meio ambiente.  

Diante desses pressupostos e afirmações, para a análise da problemática 

ambiental da área de estudo, foram estabelecidas as junções entre as diversificadas 

formas de cobertura e uso da terra com os condicionantes naturais e antrópicos 

(geologia, geomorfologia, pedologia e vegetação/cobertura e uso da terra) como um 

ponto principal da dissertação, objetivando entender as interações entre os fatores 

naturais e antrópicos no ambiente em questão. 

Na análise da vulnerabilidade ambiental, baseando-se na identificação e 

avaliação da cobertura e uso da terra, buscam-se afirmações de formar a 

implantação de políticas públicas de gestão ambiental na organização do território, 

especialmente para espaços de maior vulnerabilidade ambiental às ações 

antrópicas, enfocando as interações entre a cobertura e uso da terra e o meio 

ambiente na redução de impactos ambientais.  

Nesse aspecto, o objetivo geral da pesquisa é analisar a vulnerabilidade 

ambiental no estuário do rio Curimataú/Cunhaú e nas suas áreas adjacentes 

(tabuleiros costeiros, faixa praial, dunas e fragmentos ou remanescentes de Mata 

Atlântica), localizados nos municípios de Baía Formosa e Canguaretama, enfocando 

as inter-relações entre as diversificadas formas de uso e ocupação do solo, os 
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impactos ambientais e as suas implicações espaciais nas mudanças do meio 

ambiente.  

Para alcançar o objetivo geral, foram definidos os seguintes objetivos 

específicos:  

 
a) Identificar os atributos geoambientais da área de estudo: indicadores da 

vulnerabilidade ambiental; 

b) Analisar os padrões do uso e ocupação do solo no estuarino do rio 

Curimataú/Cunhaú e as suas áreas adjacentes; 

c) Identificar e avaliar os principais impactos ambientais e as suas implicações 

nas mudanças espaciais do meio ambiente;  

d) Elaborar um mapa de vulnerabilidade ambiental, a partir da aplicação de 

critérios ambientais na determinação do grau de vulnerabilidade às ações 

antrópicas, contribuindo para a criação do mapa de vulnerabilidade ambiental; 

e) Analisar os espaços de vulnerabilidade ambiental, considerando os 

condicionantes naturais e antrópicos (geologia, geomorfologia, pedologia e 

vegetação/cobertura e uso da terra) e estabelecendo, assim, a relação entre 

as ações impactantes e o meio ambiente.  

 

No primeiro capítulo da dissertação, as considerações teóricas e bases 

conceituais estão alicerçadas nas discussões da abordagem sistêmica e na 

contribuição para a análise socioambiental na visão integrada da perspectiva 

holística do espaço geográfico, com a finalidade de entender as interações entre a 

sociedade e as ações antrópicas no meio ambiente. Com isso, utilizou-se de 

conceitos-chave para a materialização da pesquisa como o geossistema, 

destacando-se os autores: Sotchava (1978); Bertrand (1971); Troppmair e Galina 

(2006); Berutchachvili e Bertrand (2007); Georges e Bertrand (2007); Nascimento e 

Sampaio (2005); Mendonça (1998) e Christofoletti (1999). Também se utilizou o 

conceito de sistemas ambientais, conforme Tricart (1977). A discussão do conceito 

de paisagem, apresentado por autores como: Guerra e Marçal (2006); Maximiano 

(2004); Claude e Bertrand (2007); Rodriguez et, al., (2010); Bertrand (1971); Bolós 

(1981) e Metzger (2001).  
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O emprego do conceito de risco como suporte teórico baseia-se em 

Marandola Jr e Hogan (2003, 2004, 2006); Veyret (2007); Rebelo (2010); Smith 

(2001); Souza e Zanella (2010) e Almeida (2010). Quanto ao conceito de 

vulnerabilidade, seguiram-se as reflexões e discussões empreendidas por autores 

tais como Acselrad (2006); Kaztman (2000); Cutter (1994); Alves (2005); Deschamps 

(2004; 2009); Chardon (1994); Birkmann (2006) e Mitchell (1989). Também os 

conceitos de vulnerabilidade ambiental abordados por Tagliani (2003); Adger (1997); 

Spörl (2007); Turner et, al., (2007); Kaperson et, al., (2005). No que tange à 

apresentação do entendimento da definição do sistema estuarino, apresentam-se: 

Miranda et, al., (2002); Dionne (1963); Pritchard (1967); Dalrymple et, al., (1992); 

Rossetti (2008); Clark (2001); Schaeffer-Novelli (1995) e Vannucci (1999).  

O segundo capítulo trata-se da caracterização ambiental da área de estudo, 

com as descrições dos condicionantes naturais (geologia, geomorfologia, clima, 

recursos hídricos superficiais, pedologia e vegetação), apresentando no mesmo 

capítulo os aspectos socioambientais, inicialmente caracterizados pela dinâmica 

populacional dos municípios de Baía Formosa e Canguaretama, os indicadores 

socioeconômicos e as questões de habitações, serviços de saneamento básico e de 

equipamentos urbanos. 

No terceiro capítulo são apresentados os procedimentos metodológicos 

utilizados na realização da dissertação, tais como: o levantamento do acervo 

bibliográfico para subsidiar a temática proposta no entendimento da interação entre 

natureza e sociedade, bem como a utilização de dados econômicos e ambientais 

adquiridos nos órgãos públicos. Em seguida, efetuaram-se as etapas de campo, na 

busca da verificação dos aspectos naturais e na identificação dos impactos 

ambientais e as suas implicações no meio ambiente. Posteriormente, houve a 

utilização em gabinete da técnica de geoprocessamento, permitindo mapear a 

vegetação/cobertura e o uso da terra, estabelecendo a integração dos dados 

temáticos, de geologia, geomorfologia e pedologia. Na aplicação da metodologia de 

Crepani et, al., (2001), embasada no conceito de ecodinâmica de Tricart (1977), 

constituíram-se as categorias morfodinâmicas na elaboração do mapeamento para a 

análise da vulnerabilidade ambiental às ações antrópicas no meio ambiente.  

 No quarto capítulo efetuaram-se as análises dos padrões de uso e ocupação 

do solo na área de estudo com intenção de identificar a cobertura e o uso da terra, 

mostrando as terminologias da cobertura da superfície terrestre no momento atual, 
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verificando os impactos ambientais e as suas implicações na mudança socioespacial 

do ambiente, ocasionado pelas ocupações dos empreendimentos de carcinicultura 

de cunho impactante, pelo cultivo da monocultura da cana-de-açúcar e pela 

expansão das áreas urbanizadas (avanço dos aglomerados urbanos em direção ao 

ambiente de manguezal), interligando os efeitos ambientais da ocupação do solo 

com a criação de espaços de vulnerabilidade ambiental as ações antrópicas. Com 

isso, executaram-se os cruzamentos dos mapas temáticos na identificação dos 

espaços de vulnerabilidade ambiental, condicionados pelos atributos naturais do 

meio físico e a cobertura e uso da terra, trazendo resultados e discussões para as 

explicações do meio ambiente com fortes pressões antrópicas e proporcionando a 

comprovação dos pressupostos e afirmações lançadas anteriormente.  

 Portanto, o ambiente estuarino e as suas áreas adjacentes são constituídos 

de diversificadas formas de ameaças e pressões antropogênicas, influenciados por 

ações impactantes no seu meio ambiente, agravando a qualidade do equilíbrio 

natural e interferindo, assim, na disponibilidade de recursos pesqueiros para as 

populações costeiras.  
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1 CONSIDERAÇÕES TEÓRICAS E BASES CONCEITUAIS  

 
O objetivo deste capítulo é demostrar as considerações teóricas e conceituais 

que subsidiam a análise da temática proposta. Primeiramente, discute-se a visão 

sistêmica na perspectiva da análise da dinâmica socioambiental, no intuito de entender 

as relações entre o meio ambiente e as ações impactantes no estuário do rio 

Curimataú/Cunhaú e nas suas áreas adjacentes. Na utilização dos conceitos para o 

embasamento teórico e metodológico, destacando-se os seguintes conceitos: 

geossistema, sistemas ambientais, paisagem, riscos e as vulnerabilidades na 

perspectiva geográfica. Além disso, trazem-se as classificações e definições sobre o 

ambiente estuarino com a sua importância ambiental, social e econômica.  

 
1.1 A ABORDAGEM SISTÊMICA E A SUA CONTRIBUIÇÃO PARA A ANÁLISE 

SOCIOAMBIENTAL 

 

A Teoria Geral dos Sistemas - TGS - foi proposta pelo autor Ludwing Von 

Bertalanfly, nos anos de 1950, nos Estados Unidos, tendo como base teórica, 

conceitual e metodológica os princípios da termodinâmica, bem como os conceitos da 

Biologia a fim de compreender os componentes naturais da paisagem, os fenômenos 

biológicos e as suas interações entre os sistemas abertos na troca dos fluxos de 

energia e matéria no meio ambiente.  

Essa teoria serviu de embasamento teórico-metodológico para diversas ciências. 

Por meio disso, a Geografia apropria-se dos seus conceitos-chave na elaboração de 

sua própria teoria. Diante disso, de acordo com Christofoletti (1999), surge o conceito 

denominado Geossistema, publicado nos anos de 1960 pelo autor soviético Sotchava e 

introduzido na Geografia como a Teoria Geossistêmica ou Complexo Natural Territorial 

- CNT.  

A elaboração da Teoria Geossistêmica na escola Soviética por Sotchava 

aconteceu devido à preocupação em ser estabelecer a abordagem sistêmica na 

Geografia, buscando analisar os fatores naturais do meio ambiente e as ações 

humanas em sua organização espacial, em detrimento da substituição dos aspectos 

biológicos do ecossistema, por causa da aplicação do conceito de geossistema no 

meio ambiente para a diferenciação do ecossistema, porém estão embasados nos 

conceitos fundamentais da Teoria Geral do Sistema - TGS.   
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Com isso, de acordo com a concepção de Berutchachvili e Bertrand (2007, p.51), 

o geossistema “é um conceito territorial, uma unidade espacial bem delimitada e 

analisada a uma dada escala; o geossistema é muito mais amplo que o ecossistema, 

ao qual cabe deste modo, uma parte do sistema geográfico natural”. Além disso, a 

utilização da Teoria Geossistêmica na superfície terrestre contribuiu para uma forma de 

planejamento territorial e nas análises da degradação ambiental, buscando a 

integração dos elementos naturais, dos fatores sociais, econômicos e ambientais de 

fundamental importância para a ciência geográfica.  

A abordagem teórica, conceitual e metodológica do geossistema para a escola 

Russo-Soviética utiliza-se de procedimentos metodológicos para a verificação dos 

resultados, aplicando-se análises laboratoriais, estações experimentais, a aplicação de 

modelos estatísticos e os mapeamentos em escala abrangente. No entanto, a 

aplicação do conceito de geossistema divide-se em duas categoriais espaciais: 

geômeros, apresentados como as unidades homogêneas do espaço geográfico, e 

geôcoros, definidos como formas heterogêneas na definição espacial do território. 

Dessa maneira, as suas categoriais espaciais de análises dimensionais apresentam-se 

como o geossistema planetário, regional, topológico e intermediário, na compreensão 

das formas espacializada na análise da organização territorial (BERUTCHACHVILI; 

BERTRAND, 2007).  

De acordo com Sotchava (1978), a definição de geossistema consiste em 

interações entre os fatores naturais, sociais e econômicos, interferindo nas dimensões 

espaciais. A interferência espacial no geossistema se constitui na sociedade humana, 

definida a partir das diversificadas formas de sistema, nos vários parâmetros espaciais 

e temporais e na sua funcionalidade, dentre as quais se apresentam os sistemas 

econômicos, sociais e ambientais.  

 A escola Francesa Bertrand (1971) classificou o conceito de geossistema, tendo 

em vista os fatores socioeconômicos e biogeográficos na definição da sua escala, 

dividindo-se em duas unidades e quatros classes de análises hierárquicas no estudo da 

paisagem em função da atuação antrópica sobre a natureza. Essa concepção tem 

como referência conceitual e metodológica a Teoria da Bio-Resistasia1 proposta por 

Henri Erhart, que se atribui à interação entre a exploração dos recursos biológicos, 

                                                             
1
 O estado de equilíbrio entre o potencial biológico e ecológico no ambiente terrestre e as alterações 

sofridas no equilíbrio biológico do meio ambiente (GUERRA; GUERRA, 2001).  
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potencial ecológico e as intervenções das ações antrópicas nas transformações 

ambientais. 

Diante dessas classificações, Bertrand delimitou na escala de espaço e tempo, 

com base em A. Cailleux e Jean Tricart, as unidades da paisagem, definindo-se em 

unidades superiores e apresentando-se como a zona, domínio e região; e as unidades 

inferiores: o geossistema, geofácies e geótopos, descritos no quadro 1 a seguir: 

 
Quadro 1: G: Grandeza: Unidades da paisagem segundo A. Cailleux (1); J. Tricart e G. Viers; (2); M. Sorre e (3) - 

R. Brunet. 

UNIDADES DA 
PAISAGEM 

ESCALA 
TEMPORO

-
ESPACIAL 

UNIDADES DA PAISAGEM 

RELEVO 
(1) 

CLIMA (2) BOTÂNICA BIOGEOGRAFIA UNIDADE 
TRABALHADA 
PELO HOMEM 

(3) 

Zona G. I  Zonal  Bioma Zona 

Domínio G.II Domínio 
estrutural 

Regional   Domínio Região 

Região Natural G.III-IV Região 
estrutural 

 Andar  
Série 

 Quarteirão rural 
ou urbano 

Geossistema G.IV-V Unidade 
estrutural 

Local  Zona  
Equipotencial 

 

Geofácies G.VI   Estádio 
Agrupamento 

 Exploração ou 
quarteirão 
parcelado 

(pequena ilha 
em cidade) 

Geótopo G.VII  Microclima  Biótopo  
Biocenose 

Parcela (casa 
em cidade) 

   Fonte: Bertrand (1971).  

 

Na visão de Nascimento e Sampaio (2005), o geossistema expressa uma 

unidade espacial nas interações entre os geofácies e os geótopos na constituição da 

caracterização territorial, com ênfase na morfologia espacial das unidades de paisagem 

com os sistemas ambientais abertos e as áreas adjacentes em escala temporal e 

espacial.   

O geossistema se constitui como uma unidade espacial caracterizada por 

componentes de importância estrutural, no fluxo de matéria e energia e nas 

funcionalidades de suas inter-relações com meio físico (TROPPMAIR; GALINA, 2006). 

Já para Mendonça (1998), o geossistema caracteriza-se como sendo a interação dos 
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elementos da natureza, dos fatores climáticos, geomorfológicos, hidrológicos e 

vegetacionais, atribuídos à organização do espaço de forma holística.  

De acordo com Troppmair (2009), o geossistema é conceituado como um 

sistema integrado, de alta complexidade ambiental sendo caracterizado pelas trocas de 

matéria e energia, na sua exploração biológica pelas ações humanas às quais são 

atribuídas as transformações na estrutura, dinâmica e evolução dentro do sistema 

ambiental, conforme é descrito a seguir na figura 1. 

 
Figura 1: Esboço da Teoria Geossistêmica nas suas interações com o meio ambiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fonte: Bertrand (1971).  

 

Segundo Bertrand (1971, p.18), “o geossistema constitui uma boa base para os 

estudos de organização do espaço porque ele é compátivel com a escala humana”. 

Além disso, para Nascimento e Sampaio (2004, p.178), o geossistema “configura as 

dinâmicas da paisagem em uma escala compátivel à escala socioeconômica, 

estudando integradamente os elementos do potencial ecológico, exploração biológica e 

atividades socioeconômicas e culturais”.  

Para Luiz (2009), o geossistema é uma estrutura integrada, constituída de 

elementos bióticos e abióticos, sendo os componentes econômicos e sociais 

correspondentes aos processos de desordem e ordem no espaço paisagístico, em 

diferentes unidades da paisagem.   

De acordo com Berutchachvili e Bertrand (2007, p.61), a análise do geossistema 

na inter-relação entre o quadro natural e o social é descrito como “[...] a inserção da 

natureza da análise social onde os geógrafos têm um papel de destaque, se assim o 

desejarem e se organizarem, em consequência, um quadro essencial à sua 

realização”. Diante dessas perspectivas conceituais, Georges e Bertrand (2007, p.73) 

POTENCIAL ECOLÓGICO EXPLORAÇÃO BIOLÓGICA 

GEOSSISTEMA 

AÇÃO ANTRÓPICA 
 

(Geomorfologia + clima + hidrologia) (Vegetação + solo + fauna) 
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consideram que “o geossistema lhe fornece um conceito integrador, a análise 

sistêmica, um método para apreender os sistemas de inter-relações que dominam a 

evolução dos complexos naturais”.   

Com a evolução conceitual do geossistema na ciência geográfica, este é 

representado como um conceito territorial na determinação de suas análises escalares, 

que constituem os componentes biológicos, físicos e humanos na configuração 

espacial, na obtenção dos estudos dos sistemas ambientais (NASCIMENTO; 

SAMPAIO, 2005).  

Para o entendimento do conceito de geossistema, tem-se como suporte teórico e 

conceitual a definição de sistema ambiental, que se apresenta como uma 

funcionalidade aplicada aos grupos humanos, na pretensão de compreender as 

transformações no meio ambiente e a organização territorial (CHRISTOFOLETTI, 

1999).  

Para o autor Christofoletti (1999, p.42), que fora supracitado:  

 
Os sistemas ambientais físicos representam a organização espacial resultante 
da interação dos elementos componentes físicos da natureza (clima, 
topografia, rochas, águas, vegetação, animais, solos) possuindo expressão 
espacial na superfície terrestre e representando uma organização (sistema) 
composta por elementos, funcionando através dos fluxos de energia e matéria, 
dominante numa interação areal.     

 

Conforme Tricart (1977) nos seus estudos ambientais para delimitação do 

sistema a ser investigado, faz-se necessário definir os principais componentes naturais 

e as atribuições nas suas relações, para a análise dos espaços e a distinção das 

unidades componentes.  

De acordo com Christofoletti (1999), o sistema ambiental é um conjunto de 

elementos organizados em interação, tendo como base a visão holística e analítica dos 

componentes sistêmicos na sua abordagem espacial. Para Tricart (1977), a análise dos 

sistemas ambientais está caracterizada no interesse do geógrafo, não de forma 

isolado, mas englobando a parte como todo. Com isso, os sistemas são organizações 

que têm a finalidade de realizar as interações no conjunto da natureza.  

Nesta perspectiva, a utilização da abordagem sistêmica vem sendo aplicada na 

ciência geográfica para os estudos ambientais, ganhando destaque a sua aplicação 

para a empregabilidade da conservação ambiental, do uso adequado no 

desenvolvimento do meio ambiente na interação entre sociedade e natureza 
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(TROPPMAIR; GALINA, 2006). Ainda na mesma visão, Troppmair e Galina (2006) 

enfatizam que a visão sistêmica na ciência geográfica compreende a sistematização e 

integração dos dados do meio ambiente, constituindo a forma, estrutura, 

funcionalidade, processos e interações com as ações antrópicas.  

 Para Christofoletti (1999), o sistema ambiental corresponde a uma unidade de 

organização, focalizado nos elementos físicos e biológicos bem como na representação 

dos componentes da geosfera-biosfera, constituindo a formação do sistema físico-

ambiental e as suas ações antropogênicas na superfície terrestre.  

 Conforme Nascimento e Sampaio (2005), a abordagem sistêmica é uma das 

diversas formas de análises aplicadas aos estudos ambientais da Geografia Física, 

estabelecendo uma visão holística e integrada dos estudos paisagísticos, possibilitando 

a análise espacial a acerca da dimensão social e ambiental.  

 Troppmair e Galina (2006, p.81), enfatizam que:  

 
A visão sistêmica também foi um importante acontecimento para a Geografia. 
O direcionamento para a sistematização e a integração do meio ambiente com 
seus elementos, conexões e processos como um potencial a ser utilizado pelo 
homem, adquire importância crescente.   

   

 A Geografia busca compreender as interações entre diversos elementos na 

tentativa de organização do espaço geográfico habitado, com base na análise 

integrada e na explicação dos seus elementos ambientais, objetivando o entendimento 

dos processos naturais e antrópicos do meio ambiente. 

 Por fim, a análise da perspectiva sistêmica integrada na Geografia auxilia no 

emprego metodológico para a discussão socioambiental em diversos trabalhos de 

Geografia Física, proporcionando, assim, o entendimento da evolução da dinâmica 

socioambiental e das ações antrópicas no estuário do Curimataú/Cunhaú e o no seu 

entorno. 
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1.2 A DIMENSÃO DA PAISAGEM NA PERSPECTIVA INTEGRADA DO MEIO 

AMBIENTE 

 

 A origem da palavra paisagem surgiu do latim “pagus”, tendo por significado “o 

sentido do lugar”. A terminologia da palavra surgiu com características locais na Itália, 

designando “paesaggio” (paisagem) e referindo-se às pinturas no período da 

Renascença as quais são embasadas no meio ambiente, significando “o que se vê no 

espaço”. Diante disso, surgiu na Alemanha o conceito de paisagem (Landschaft), 

abrangendo a representação da dimensão territorial, onde habitavam as comunidades 

humanas (GUERRA; MARÇAL, 2006).  

 Nesse sentido, diversas concepções teóricas, conceituais e metodológicas são 

abordadas na Geografia, destacando-se as escolas Francesa, Germânica, Anglo-

saxônica e Russa, com a evolução dos diferentes conceitos e análises epistemológicas 

em virtude do espaço-temporal e pautando-se nas dimensões ambientais, sociais e 

culturais para a descrição do conceito de paisagem.  

  A discussão da conceituação da paisagem foi elaborada tendo como base o 

Landschaftskunde, o qual constituía a caracterização da natureza. O conceito de 

paisagem surgiu no século XX, com a publicação da obra do autor Passarge intitulada 

“Fondements de La Landschaftskunde”, no ano de 1904, que contribuiu para o início 

das discussões mais aprofundadas acerca conceito de paisagem e sua 

empregabilidade no território. Com isso, subsidiou-se a discussão teórica e conceitual 

na escola Alemã a qual aplicava o conceito de paisagem como uma categoria científica 

nos conjuntos dos componentes físicos e humanos.  

  Na escola Francesa surgiu a obra do autor La Bache que representou os 

componentes físicos e as ações humanas na paisagem geográfica. Por meio disso, o 

conceito de paisagem embasou-se nas interações do homem com a natureza ou meio 

físico. Para a escola Germânica, Friedrich Ratzel conceituava a paisagem a partir das 

interações dos componentes da natureza. Em seguida, a Anglo-Saxônica, que teve 

entre umas das principais contribuições a obra de Carl Saeur, denominada de 

“Morphology of Landscape”, estabeleceu os aspectos da paisagem no método da 

fenomenologia e atribuiu à forma cultural, dividindo-se em duas formas de abordagens 

na sua materialização, a primeira representa os habitats com os recursos naturais e a 

segunda as ações culturais do homem nas transformações do meio ambiente. Por fim, 

a escola Soviética com o surgimento da obra de Dokoutchaev, no ano de 1912, que 
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discutia a paisagem na perspectiva da natureza, denominada de “Complexo Natural 

Territorial”. A paisagem Russo-soviética utilizou-se dos métodos descritivos e 

quantitativos na valorização dos territórios, no que se refere às transformações 

ambientais, tendo em vista o suporte teórico e metodológico nas investigações 

científicas para a análise do equilíbrio ambiental.  

  Diante dessas constatações, a paisagem vem sendo discutidas por diversos 

autores da Geografia, tendo como base a sua conceituação e remetendo à época de 

sua abordagem ou discussão teórica, conceitual e metodológica e atualmente 

evoluindo para a paisagem integrada em uma perspectiva sistêmica, na interação entre 

os aspectos ambientais, sociais e econômicos na aplicação de métodos e ferramentas 

para a interpretação espacial, com a análise na visão holística do espaço geográfico.  

  De acordo com Guerra e Marçal (2006), o conceito de paisagem está atribuído 

às duas correntes de discussões na perspectiva da análise e na aplicação da 

abordagem teórica e metodológica. Primeiramente, constituem os aspectos físico-

geográficos abarcados aos fenômenos naturais. Essa seguida, a abordagem 

compreende a evolução do conceito de paisagem, no que tange à influência dos 

aspectos ambientais, sociais e econômicos na construção do conceito de paisagem 

integrada.   

  Para Maximiano (2004, p.90), a paisagem “é entendida como produto visual de 

interações entre os elementos naturais e sociais que, por ocupar um espaço, pode ser 

cartografada em uma escala macro ou de detalhe e classificada de acordo com um 

método ou elemento que a compõe”.  

  Em meio a esse contexto, na concepção de Claude e Bertrand (2007, p.232) se 

enfatiza que “a paisagem é então posta como uma mediadora entre a sociedade e a 

natureza, ou seja, uma interpretação social da natureza e, talvez, mais adiante, uma 

interpretação natural da sociedade”.  

  Assim, Rodriguez et, al., (2010, p.18) define a paisagem como “um conjunto 

inter-relacionado de formas e antroponaturais, podendo se considerá-la como: um 

sistema que contêm e reproduz recursos; como um meio de vida e da atividade 

humana e como um laboratório natural e fonte de percepção estética”. 

  Conforme Bertrand (1971, p.1) afirma, 

 

A paisagem não é uma simples adição de elementos geográficos disparatados. 
É, numa determinada porção do espaço, o resultado da combinação dinâmica, 
portanto instável, de elementos físicos, biológicos e antrópicos que, reagindo 
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dialeticamente uns sobre os outros, fazem da paisagem um conjunto único e 
indissociável, em perpétua evolução.  

 

 De acordo com Bolós (1981), a paisagem é um espaço geográfico, unidade 

espacial, cujos elementos estão agregados entre flora, fauna, litologia, estrutura e nas 

ações humanas que a modificam através dos processos históricos e naturais, que 

interferem no espaço geográfico ao longo do espaço-tempo.  

 Para Christofoletti (1999), a abordagem da paisagem compreende uma porção 

espacial, resultante dos inter-relacionamentos entre a dinâmica ambiental dos 

elementos físicos, biológicos e humanos na constituição de um campo de investigação 

científica da ciência geográfica, com o intuito de compreender o espaço através dos 

fatores atribuídos, tais como: o sistema natural, físico, socioeconômico na sua 

estrutura, bem como no funcionamento e na dinâmica dos componentes naturais. 

 Conforme Troppmair e Galina (2006, p. 82), a “paisagem é um fato concreto, 

um termo fundamental e de importante significado para a Geografia, pois a paisagem é 

a fisionomia do próprio geossistema”. Ainda de acordo com Troppmair (2004, p.7) na 

conceitualização da paisagem de forma integrada na perspectiva da análise do 

geossistema, ele afirma que “a estrutura, as inter-relações e a dinâmica que ocorrem 

em determinada área formando um geossistema dão a feição, a fisionomia daquele 

espaço, que é a própria paisagem vista como sistema, como unidade real e integrada”. 

  De acordo com a autora Bolós (1981), a paisagem na visão sistêmica constitui 

uma interação entre os componentes do meio físico e as ações humanas em um 

determinado espaço-temporal nas suas transformações espaciais.  

  Rodriguez et, al., (2010) relata que na definição de paisagem apresentam-se 

diferentes abordagens, destacando-se entre elas a paisagem na designação territorial, 

na sua representação estética relacionada às percepções das formas e a natural pelas 

interações dos seus componentes, distribuídas em três formas de comparação: o 

complexo territorial natural, o geossistema com as unidades taxonômicas, que 

descrevem os aspectos físico-geográfico, e a forma tipológica.  

  De acordo com Metzger (2001), a noção de paisagem ecológica na ênfase 

geográfica é um “[...] mosaico heterogêneo [que] estava sendo visto através dos olhos 

do homem, de suas necessidades, anseios e planos de ocupação territorial”. Diante do 

mesmo raciocínio, a denominação da ecologia da paisagem constitui-se a interação 

entre a análise espacial na perspectiva geográfica e os estudos da funcionalidade dos 
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componentes da paisagem, significando-se as relações espaciais e as unidades 

geoambientais (METZGER, 2001).  

   A análise da ecologia da paisagem compreende os estudos da abordagem 

sistêmica nas diferenciações espaciais, enfatizando os processos naturais atribuídos 

na perspectiva da metodologia da Geografia Física (NETO, 2008). Deste modo, estudar 

o conceito de paisagem na Geografia constitui-se enquanto um fator resultante de 

interações econômicas, sociais e espaciais do meio ambiente (GUERRA; MARÇAL, 

2006).  

  O conceito de paisagem, para os autores Guerra e Marçal (2006), vai criar 

subsídios para estudar as formas estruturais e as suas funções no meio ambiente, na 

análise sistêmica em diversas áreas do conhecimento científico, principalmente na 

Geografia, abordando a análise integrada da paisagem. Com isso, a paisagem 

caracteriza-se como um conjunto de processos e formas integrantes da abordagem 

sistêmica em diferentes escalas temporais e sociais. 

 Por fim, são de fundamental importância na Geografia os estudos teóricos, 

conceituais e metodológicos aplicados nas análises da dinâmica socioambiental, de 

modo que estabeleçam nas suas interações os diversos fatores ambientais e sociais do 

espaço geográfico. Em consequência disso, as ações impactantes no meio ambiente 

podem ser evitadas e amenizadas em virtude das ações humanas, através da 

aplicação do planejamento ambiental adequado como instrumento de apoio para a 

organização territorial. 
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1.3 OS RISCOS E AS VULNERABILIDADES NA DIMENSÃO SOCIEDADE 

/NATUREZA 

 

Para a realização da pesquisa, buscou-se a utilização de diversificados tipos de 

conceitos, destacando-se: risco ambiental; e vulnerabilidade social, ambiental e 

socioambiental enquanto subsídios fundamentais para a temática proposta. Neste 

aspecto, na construção do embasamento teórico e conceitual da dissertação foi 

necessário o emprego dos conceitos de riscos ambientais e naturais, com o objetivo de 

fornecer subsídios ao entendimento da vulnerabilidade ambiental na Geografia, dentro 

das interações entre a população e o meio ambiente estuarino e as suas áreas 

adjacentes.  

 

1.3.1 Tipos de riscos e vulnerabilidades na perspectiva da Geografia 

 

 A abordagem dos estudos dos riscos iniciou-se nos Estados Unidos no século 

XX diante da solicitação por parte do governo estadunidense, no intuito de diagnosticar 

e analisar as constantes enchentes e inundações em diversas áreas do país, 

contribuindo, então, para a gestão e mitigação dos riscos naturais e ambientais, em 

virtude das perdas humanas e da materialização dos danos econômicos e ambientais. 

Por meio desses acontecimentos, os primeiros trabalhos científicos na perspectiva da 

Geografia dos riscos foram publicados nos anos de 1960, por geógrafos percursores 

dessas discussões, destacando-se: Burton, White e Kates os quais contribuíram com o 

avanço das discussões teóricas, conceituais e metodológicas dos riscos, buscando 

entender os fatores ambientais e sociais através dos fenômenos ou eventos naturais.  

 A partir disso, os conceitos sobre os riscos e perigos vêm sendo discutidos em 

diversas ciências, sobretudo, na Geografia, trazendo contribuições atuais na 

perspectiva da Geografia dos riscos e das vulnerabilidades. Assim, a aplicação dos 

conceitos de riscos e perigos na sociedade apresentou no âmbito científico e 

acadêmico novas discussões importantes. Diante dessas contribuições, a Geografia 

desempenha o importante papel nessa temática, atribuindo aos estudos dos riscos e 

perigos no espaço geográfico uma melhor compreensão dos ambientes de 

vulnerabilidade ambiental, em relação às transformações espaciais do meio ambiente.  

 Desta forma, a abordagem dos estudos dos riscos, perigos e a aplicação da 

vulnerabilidade iniciaram-se com os interesses dos geógrafos físicos, no intuito de 
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compreender as interações entre os impactos ambientais e as ações antrópicas com 

base nos componentes socioeconômicos e ambientais.  

Os estudos dos riscos ganham destaque na sociedade a partir dos anos de 

1980, tendo como base as análises espaciais atribuídas à reprodução social no 

espaço, no que se refere à realização da inter-relação entre a dimensão espacial, 

enfocando diferentes abordagens metodológicas (ambiental, social e cultural) e a 

existencial ligada à fenomenologia, com diferentes formas escalares de análises 

(MARANDOLA JR; HOGAN, 2004). 

 Uma importante obra nas discussões de riscos de forma teórica e conceitual foi 

elaborada por Ulrich Beck (1998) em seu livro “A Sociedade do Risco”. Segundo a sua 

concepção, a sociedade vive em estado constante de risco da modernidade, 

constituindo, na sua visão, dois momentos de diferenciação de riscos na sociedade: a 

modernidade dos riscos e a modernidade-reflexiva, com as consequências e as causas 

do meio ambiente.  

 A evolução científica no desenvolvimento dos estudos de riscos (naturais e 

ambientais) na Geografia corresponde às interações entre os danos ambientais e as 

ações humanas em determinado território. De acordo com Gregory (2007), os 

acontecimentos ou eventos, em relação à materialização dos prejuízos e danos 

socioeconômicos e ambientais aos grupos sociais, são resultantes da justaposição dos 

fatores físicos e sociais.  

 Diante dessas concepções, os conceitos sobre os riscos e perigos vêm sendo 

aplicados em diversas ciências, principalmente na Geografia. De acordo com Dagnino 

e Carpi Junior (2007), o conceito de risco está sendo empregado de forma teórica e 

metodológica por diversas ciências em detrimento da probabilidade de eventos 

esperados, associado ao termo de vulnerabilidade, sensibilidade, susceptibilidade, 

atribuído ao perigo, desastre e o impacto. 

 Veyret (2007, p.25), na publicação do livro intitulado como “Os Riscos: o homem 

como agressor e vítima do meio ambiente”, descreve o risco como “De fato, a palavra 

designa, do mesmo tempo, tanto um perigo potencial quanto sua percepção e indica 

uma situação percebida como perigosa na qual se está ou cujos efeitos podem ser 

sentidos”.  

Na visão de Castro et, al., (2005, p.12), a noção de riscos “refere-se à 

probabilidade de ocorrência de processos no tempo e no espaço, não constantes e não 
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determinados, e a maneira como estes processos afeta (direta ou indiretamente) a vida 

humana”. Para Veyret (2007, p.11):  

 
O risco, objeto social, define-se como a percepção do perigo, da catástrofe 
possível. Ele existe apenas em relação a um indivíduo e a um grupo social ou 
profissional, uma comunidade, uma sociedade que o aprende por meio de 
representações mentais e com ele convive por meio de práticas específicas.  

 
Nesse quadro de referência, Almeida (2010, p.99) diz que:  

 
Risco é um constructo eminentemente social, ou seja, é uma percepção 
humana. Risco é a percepção de um indivíduo ou grupo de indivíduos da 
probabilidade de ocorrência de um evento potencialmente perigoso e causador 
de danos, cujas consequências são função da vulnerabilidade intrínseca desse 
indivíduo ou grupo.  

 
 Para Rebelo (2010, p.87), “o risco corresponde ao sistema complexo de 

processos cuja modificação do funcionamento é susceptível de acarretar prejuízos 

directos ou indirectos (perdas de recursos), numa dada população”. Já de acordo com 

Smith (2001), o risco é a probabilidade ou ocorrência de um perigo, causando perdas 

com prejuízos sociais e ambientais.  

 Desse modo, o perigo caracteriza-se como a ameaça potencial aos grupos 

sociais, coletivos, indivíduos e bens materiais. O perigo é “a possibilidade ou ocorrência 

de um evento causador de prejuízo” (ALMEIDA, 2010, p.99). Para Rebelo (2010, p. 87), 

“o perigo caracteriza uma situação na qual o desregulamento do sistema se torna 

perceptível e põe em educação uma série de reações de defesa ou tentativas de 

restabelecimento do modo de funcionamento anterior”.  

 Para Aneas de Castro (2000, p.2), o risco como “o grau de perda previsto devido 

a um fenômeno natural determinado em função tanto do perigo natural quanto da 

vulnerabilidade”. Veyret (2007, p.24), é definido como a “possibilidade de ocorrer um 

acontecimento perigoso sem que se conheça sua probabilidade”. 

 Para Castro et, al., (2005), o risco constitui uma categoria de análise espacial, 

atribuída à exposição, à incerteza, ao perigo e aos danos materiais e econômicos dos 

grupos sociais, comunidades, vinculados aos fatores naturais e antrópicos.  

 Marandola Jr e Hogan (2004, p.19), consideram que:  

 
Os fenômenos sociais, e até dos naturais em ambientes extremamente 
antropomorfizados, vemos que considerar os fatores externos juntamente com 
internos enriquece o entendimento da vulnerabilidade, não descolando a 
relação destes sistemas.  
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 Nesse sentido, Amaro (2005, p.7) afirma que “o risco é, pois, função da natureza 

do perigo, acessibilidade ou via de contacto (potencial de exposição), características da 

população (receptores), probabilidade de ocorrência e magnitude das consequências”.   

 De acordo com os autores Lavell (1999), Campos (1999) e Cardona (2001), o 

conceito de risco na sua materialização constitui a ameaça e a caracterização das 

condições ambientais relacionadas às ocorrências de diversificados tipos de 

fenômenos em si. Desta forma, a vulnerabilidade e as condições das pessoas no 

ambiente em predisposição de danos ambientais são resultantes da ameaça no 

território. 

 Na concepção de Veyret (2007), a definição dos riscos naturais corresponde à 

percepção de possíveis acontecimentos ou eventos, enfrentados por grupos sociais ou 

partindo do indivíduo, em detrimento dos processos físicos ou denominado de álea2. 

Além disso, na mesma linha de pensamento Rebelo (2010) enfatiza que os riscos 

naturais estão relacionados aos fenômenos ou acontecimentos potencialmente 

perigosos, tendo como agente principal o homem.  

 De acordo com Souza e Zanella (2010), a conceitualização dos riscos 

ambientais compreende as interações entre dois componentes fundamentais: a 

ameaça e a vulnerabilidade. Primeiramente a ameaça está atribuída às condições 

físico-ambientais ou à ocupação da área enquanto a vulnerabilidade são possíveis 

danos socioambientais referentes à ameaça no território.  

 Por meio disso, a classificação dos diversos tipos de riscos, conforme são 

descritos por Veyret (2007), destacando os riscos naturais, ambientais, tecnológicos e 

sociais, são demonstrados a seguir no quadro 2 síntese.  

 As diversas representações dos tipos de riscos são analisados pela Geografia 

na dimensão social e ambiental de forma a compreender as interações dos processos 

naturais e antrópicos na ocupação do território. 

 
 
 
 
 

                                                             
2
 Acontecimento possível pode ser um processo natural, tecnológico, social e econômico, e sua 

probabilidade de realização. Se vários acontecimentos são possíveis, fala-se de um conjunto de áleas. 
Equivalente em inglês de hazard (para definir a álea natural). Alguns autores utilizam o termo “perigo”, 
especialmente quando se trata de riscos tecnológicos (VEYRET, 2007, p.24).  
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Quadro 2: Classificações dos diversificados tipos de riscos. 

Fonte: Almeida (2010, p.101).  

 

  Conforme Barcellos e Oliveira (2008), o risco ambiental e a vulnerabilidade 

social não são distribuídos aleatoriamente no espaço geográfico entre os grupos 

sociais. Eles configuram-se em uma estrutura de desigualdades sociais na sua 

dimensão, tendo por meio as populações menos favorecidas, que habitam os territórios 

de maior vulnerabilidade ambiental.  

TIPOS DE RISCOS DEFINIÇÕES, CARACTERÍSTICAS E EXEMPLOS 

RISCOS 
AMBIENTAIS  

RISCOS 
NATURAIS 

Riscos pressentidos, percebidos e suportados por um 
grupo social ou um indivíduo sujeito à ação possível de 
um processo físico natural; podem ser de origem 
litosférica (terremotos, desmoronamentos de solo, 
erupções vulcânicas) e hidroclimática (ciclones, 
tempestades, chuvas fortes, inundações, nevascas, 
chuvas de granizo, secas); apresentam causam físicas 
que escapam largamente à intervenção humana e são de 
difícil previsão. 

RISCOS 
NATURAIS 

AGRAVADOS 
PELO 

HOMEM 

Resultado de um perigo natural cujo impacto é ampliado 
pelas atividades humanas e pela ocupação do território: 
erosão, desertificação, incêndios, poluição, inundações, 
etc. 

RISCOS TECNOLÓGICOS 

Distinguem-se em poluição crônica (fenômeno perigoso 
que ocorre de foma recorrente, às vezes lenta e difusa) e 
poluição acidental (explosões, vazamentos de produtos, 
tóxicos, incêndios). 

RISCOS ECONÔMICOS, 
GEOPOLÍTICOS E SOCIAIS 

Riscos atrelados à divisão e ao acesso a determinados 
recursos (renováveis ou não), que podem se traduzir em 
conflitos latentes ou abertos (caso das reservas de 
petróleo e água). Podem ter ainda origem nas relações 
econômicas na agricultura (insegurança alimentar), 
causas da globalização (crises econômicas), insegurança 
e violência em virtude da segregação socioespacial 
urbana, riscos a saúde (epidemias, fome, poluição, 
consumo de drogas etc.). 

OUTROS TIPOS 
DE RISCOS  

EX: RISCOS 
MAIORES  

A compreensão do risco depende da escala de análise; o 
risco maior é assim considerado quando o custo de 
recuperação e o número de perdas humanas são 
relevantemente elevados para os poderes públicos e 
segurados. Os riscos maiores correspondem a eventos de 
baixa frequência e grande magnitude e consequências 
(Ex: Chernobyl, Seveso, Bhopal, Katrina, etc.). Há ainda 
exemplos da "territorialização" dos riscos, como é o caso 
específico dos riscos urbanos, em razão da complexidade 
e da multidimensionalidade de atores e variáveis das 
cidades. 
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 A aplicação dos riscos ambientais é atribuída às atividades humanas no meio 

ambiente. A sua utilização, segundo Veyret (2007), consiste na interação entre os 

riscos naturais e as ações antrópicas no meio ambiente, referente à ocupação do 

território, discutidos atualmente na Geografia dos riscos e da vulnerabilidade 

socioambiental.  

 Para Rocha (2005), nos estudos sobre a análise e o mapeamento das áreas de 

riscos ambientais no município de Juiz de Fora, estado de Minas Gerais, concluiu-se 

que a vulnerabilidade perpassa por condições de manifestações durante os 

acontecimentos em uma determinada comunidade, em virtude dos danos 

socioambientais sofridos, em detrimento da ausência de infraestrutura e serviços 

básicos urbanos.  

 Na análise dos riscos ambientais são de extrema importância as estimativas dos 

danos ambientais e a vulneralidade no território, buscando a forma de identificar os 

territórios de riscos ou os lugares. Na materialização desses riscos, faz-se necessária a 

avaliação dos aspectos ambientais, sociais e econômicos, na tentativa de compreender 

a vulnerabilidade e as ameaças diante dos acontecimentos ou eventos, com os 

impactos gerados ao meio ambiente.  

 A percepção de riscos está por toda parte na sociedade atual. Desse modo, 

estamos todos vulneráveis a diversificados tipos de riscos no território, com a 

frequência de acontecimentos ou eventos no espaço-temporal de formas indesejáveis, 

constituindo perdas humanas e materiais. Em relação à discussão dos riscos na 

possibilidade dos acontecimentos ou eventos, a sociedade, os grupos sociais ou 

indivíduos trazem em sua memória os perigos constantes com uma ameaça. Para 

Veyret (2007, p. 49), “a cultura do risco pode ser definida como um conhecimento e 

uma percepção de ameaça comuns a um grupo social”.  

 Na sociedade atual as áreas em situações de risco e a remoção dessas 

populações, que têm habitações bastante precárias diante da possível materialização 

dos riscos, no que diz respeito às inundações, enchentes e movimentos de massa, 

criam uma identidade de pertencimento com o lugar de fundamental importância para a 

sua permanência.   

 Dessa maneira, os territórios de riscos e de vulnerabilidades nas análises 

socioespaciais consistem, inicialmente, na construção da evolução espacial, 

considerando a interação entre os fatores sociais e ambientais. Desta forma, é 

importante para os estudos dos espaços de vulnerabilidade social e ambiental ter como 
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indicadores os fatores ambientais, sociais e econômicos, no intuito de entender as 

ameaças existentes e os impactos ambientais no meio ambiente.  

 Em relação a isso, segundo Torres (2000), as áreas de riscos ambientais são os 

únicos ambientes de ocupação mais fácil na fixação de residências para as famílias de 

baixo poder aquisitivo sem infraestrutura e condições de sobrevivência.  

 Na investigação dos riscos ambientais e na sua materialização compreendida 

nas áreas urbanizadas a partir das disparidades socioespaciais, constituiu-se o  

aumento dos riscos ambientais, principalmente no ambiente de planície flúvio-marinha 

na interface entre homem-natureza-vulnerabilidade. Com isso, na análise das áreas de 

riscos ambientais, as margens do estuário do rio Curimataú/Cunhaú, em detrimento às 

ocupações urbanas, são áreas mais vulneráveis tanto social quanto ambientalmente, já 

que as características socioeconômicas são bastante precárias e a população 

extremamente carente, situando-se em áreas ausentes de infraestrutura e 

equipamentos urbanos, com baixo índice de escolaridade, com precárias estruturas de 

moradias, com ausência de urbanização e coleta de lixo.   

 Marandola Jr e Hogan (2009) ressaltam que os termos riscos, perigos e 

vulnerabilidade são de fundamental importância para as discussões das alterações 

espaciais entre a sociedade e a natureza, com a finalidade de compreender as 

situações de riscos e a abordagem teórica e metodológica na sua aplicabilidade, 

averiguando o aumento ou a diminuição das vulnerabilidades em diversos grupos 

sociais. Por isso, é um fator importante para a compreensão das novas configurações 

espaciais na análise da situação cotidiana e um conceito fundamental para o 

entendimento da vulnerabilidade.  

 Outro importante conceito utilizado na ciência geográfica é o de vulnerabilidade, 

que tem como objetivo estudar os aspectos sociais e ambientais na realidade espacial.  

Atualmente, a empregabilidade do conceito de vulnerabilidade no meio acadêmico e 

científico vem sofrendo diversas transformações na sua aplicação, no que se refere aos 

acontecimentos ou aos eventos extremos nas últimas décadas, contribuindo, portanto, 

para o crescimento das discussões teóricas, conceituais e metodológica da Geografia 

dos riscos e vulnerabilidades na interface da dimensão ambiental e social.  

A construção do conceito de vulnerabilidade integra os aspectos ambientais e 

sociais na sua forma de análise do espaço geográfico. A vulnerabilidade é constituída 

por aspectos sociais e ambientais nos estudos da dinâmica física que são atribuídos 

aos fatores ambientais relacionados com o uso e ocupação do solo e com os impactos 
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ambientais. Por meio disso, a vulnerabilidade empregada nesta pesquisa e a 

vulnerabilidade ambiental estão atreladas às ações antrópicas no meio ambiente 

estuarino e nas suas áreas adjacentes, integrada à cobertura e ao uso da terra. 

Também as implicações dos impactos ambientais. 

A conceituação da vulnerabilidade constitui uma identificação de diversos 

aspectos sociais e ambientais na escala da sociedade, dos grupos sociais e do 

indivíduo, as ameaças e perturbações no meio ambiente, relacionada com diferentes 

temáticas socioambientais. Segundo Costa e Dantas (2009), a noção de 

vulnerabilidade é multidimensional no que se refere aos indivíduos, aos grupos sociais 

e à comunidade, afetando diversificadas intensidades e formas.  

A vulnerabilidade é definida na sua caracterização como sendo o condicionante 

dos fatores ambientais e socioeconômicos, os quais acarretam maior forma de 

respostas decorrentes dos perigos inseridos (MARANDOLA JR; HOGAN, 2005).  

De acordo com Acselrad (2006, p.3), “A vulnerabilidade é uma relativa - está 

normalmente associada à exposição aos riscos e designa a maior ou menor 

susceptibilidade de pessoas lugares, infra-estruturas ou ecossistemas sofrerem algum 

tipo particular de agravo”. Em relação a isso, a noção de vulnerabilidade está inserida 

em três componentes de situações fundamentais na sua concretização. Primeiramente, 

a exposição ao risco; segundo, a incapacidade de reação dos fatores ocorridos; e, 

terceiro, as formas de adaptação através das dificuldades de sua materialização 

(MOSER, 1998). 

Para Deschamps (2009), a vulnerabilidade é descrita aos grupos específicos 

identificados em situações de riscos, tendo como base os fatores domésticos e 

comunitários do seu ambiente propenso aos acontecimentos adversos na sua 

exposição ao risco. Conforme a conceituação de risco segundo Kaztman (2000, p.7), 

representa-se “a incapacidade de uma pessoa ou de um domicílio para aproveitar-se 

das oportunidades, disponíveis em distintos âmbitos socioeconômicos, para melhorar 

sua situação de bem-estar ou impedir sua deterioração”. 

A autora Cutter (1994) define a vulnerabilidade a partir da interação dos fatores 

de riscos determinantes e as suas características dos lugares na exposição da 

população residente. Já a vulnerabilidade denomina-se como uma categoria de análise 

espacial na qual se articulam os fatores sociais e as formas de degradação ambiental, 

mediante a situação de pobreza e de privação social (ALVES, 2005).  



| 44 | 

 

A análise da categoria espacial da vulnerabilidade busca a compreensão dos 

territórios através do uso e ocupação do solo e, também, do entendimento dos 

indicadores socioeconômicos e ambientais, estabelecendo a relação entre os grupos 

sociais pobres e as áreas ambientalmente vulneráveis, principalmente nos ambientes 

de precárias infraestruturas de saneamento básico, nos quais eles ficam mais 

vulneráveis nesses locais.  

Conforme Marandola Jr e Hogan (2004), a aplicação de modelos concretos nos 

estudos da dinâmica socioambiental corresponde às características dos lugares, 

condicionantes dos componentes sociais e ambientais, tendo por base os 

procedimentos teóricos e metodológicos na busca de uma maior averiguação e 

identificação dos elementos em virtude da população em situações de riscos e de 

perigos ambientais. Assim, para os mesmos autores, Marandola Jr e Hogan (2006), no 

que tange à compreensão da vulnerabilidade, atribui-se à dinâmica socioambiental, 

decorrente das interações entre a sociedade e o meio ambiente, afetando um 

determinado lugar a partir do contexto das práticas espaciais e permitindo, assim, a 

identificação dos ambientes vulneráveis. 

Chardon (1994), nos seus estudos na cidade de Manizales na Colômbia, enfoca 

a avaliação da vulnerabilidade no território através dos fatores físicos e 

socioeconômicos, inter-relacionando-os a percepção ambiental e aos indicadores 

sociais de um determinado território na explicação da realidade socioespacial.  

Desse modo, Birkmann (2006), na aplicação do conceito de vulnerabilidade para 

a sua operacionalização, constitui a mensuração dos dados socioeconômicos com o 

objetivo de compreender os perigos naturais na identificação dos riscos ambientais. 

Diante da mesma concepção teórica e metodológica da mensuração da 

vulnerabilidade, Mitchell (1989) apresenta dois condicionantes, tais como os 

indicadores sociais e os riscos ambientais.  

Para Deschamps (2004), a vulnerabilidade social apresenta-se em diferentes 

grupos sociais, ou seja, são populações propensas às diversificadas formas de 

situações de ameaças no território ocupado. Portanto, a noção de vulnerabilidade é 

multidimensional, no que se refere aos indivíduos, grupos sociais e comunidades 

afetados em diferentes intensidades no espaço geográfico habitado. 

Conforme a Comissão Econômica para a América Latina e Caribe - CEPAL 

(2002), a noção de vulnerabilidade social constitui na exposição do risco em detrimento 

dos fatores de transformações sociais e econômicas, nas análises dos grupos sociais 
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mais pobres, contribuindo para uma forma de estratégia perante os impactos 

ambientais ameaçadores. 

Nesta perspectiva, Deschamps (2004) descreve que os espaços de extrema 

vulnerabilidade social estão inter-relacionados com os espaços de riscos ambientais e 

as suas populações em situações adversas. Diante dessa mesma abordagem, Almeida 

(2010, p. 203) diz que: “A vulnerabilidade social é constituída por desigualdades sociais 

e espaciais, e, em virtude dessa característica, tornam-se imprescindíveis à avaliação e 

a comparação das vulnerabilidades entre os diversos espaços”.  

Assim, a análise da vulnerabilidade permite, a partir da identificação das 

ameaças no território em diversas escalas geográficas e em diferentes abordagens 

temáticas, analisar as mudanças espaciais. No entanto, o conceito de vulnerabilidade 

ambiental traz enormes contribuições teóricas, conceituais e metodológicas para as 

análises, em relação aos efeitos causados pelas ameaças possíveis em um 

determinado ambiente, tendo como suporte a discussão do ambiente estuarino e as 

suas áreas adjacentes.  

 Com isso, os estudos da conceituação da vulnerabilidade ambiental se faz 

necessário para a aplicação do método na sua análise: primeiramente, a definição do 

sistema ambiental a ser analisado e, em seguida, a aplicação dos indicadores 

ambientais. Na identificação da vulnerabilidade ambiental, de acordo com Villa e 

Mcleond (2002), constitui-se a sua identificação a partir de processos ambientais de um 

sistema, em função da conservação do ecossistema e da resiliência no seu equilíbrio, 

no que se refere aos impactos e danos ambientais com as pressões antrópicas atuais e 

as exposições futuras no ambiente.  

 Para Spörl (2007), as alterações nos componentes naturais geram interferências 

nos sistemas ambientais, ocasionando a descaracterização sensível da paisagem com 

ambientes de vulnerabilidade ambiental na sua instabilidade. Para tanto, a 

vulnerabilidade ambiental corresponde à sistematização dos componentes físico-

bióticos e às ocupações territoriais na utilização dos recursos naturais (BECKER; 

EGLER, 1997).  

 De acordo com Kaperson et, al., (2005), a discussão teórica, conceitual e 

metodológica na aplicação da vulnerabilidade ambiental está atribuída às mudanças 

ambientais decorrentes das perturbações que afetam os ecossistemas, configurando 

ambientes de vulnerabilidade aos impactos e as consequências desses impactos. Com 

isso, a vulnerabilidade ambiental torna-se fundamental nas discussões centrais do meio 
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ambiente e na conservação dos recursos naturais, surgindo diversas indagações 

ambientais, destacando-se: a vulnerabilidade a quer; quem está vulnerável as 

transformações ambientais e as suas implicações no ambiente; e a redução ou a 

mitigação da vulnerabilidade ambiental.  

 Para Turner et, al., (2007), na definição de vulnerabilidade ambiental são 

ressaltadas três abordagens de aplicabilidade conceitual: exposição3, sensibilidade4 e 

resiliência5 de um sistema ambiental no embasamento das suas interpretações 

espaciais. Conforme Adger (2006), a vulnerabilidade ambiental é discutida em forma de 

conceito na sua aplicabilidade em escalas territoriais, na exposição, resiliência e na 

capacidade adaptativa dos ecossistemas ou sistema ecológico.  

 Tagliani (2003) conceitua a vulnerabilidade ambiental como sendo o maior ou 

menor grau de susceptibilidade de um determinado ambiente devido aos impactos 

ambientais provocados pelas ocupações antrópicas. É nesse contexto que Santos 

(2002) enfatiza que a vulnerabilidade ambiental constitui o grau de exposição de um 

ambiente influenciado por diversos fatores, os quais acarretam danos ambientais, 

dentre outros impactos e riscos decorrentes de atividades socioeconômicas.    

 Assim, Lima (2010), nos estudos realizados na zona costeira de Pititinga, estado 

do Rio Grande do Norte, no intuito de analisar a caracterização e a identificação dos 

pontos de susceptibilidade a erosão costeira, atribui aos componentes físicos (geologia, 

geomorfologia, pedologia e vegetação) e às ações humanas (uso e ocupação do solo) 

a transformação do espaço costeiro. Azevedo (2010), na Zona de Proteção Ambiental - 

9, no município de Natal, analisou as interações entre componentes naturais e as 

ações humanas em espaços vulneráveis as margens dos rios, com riscos de 

inundações e enchentes. 

 Na discussão de vulnerabilidade ambiental, o autor Jordão (2011) contribui para 

a identificação de áreas de vulnerabilidade ambiental em espaços agricultáveis na 

região canavieira no estado de São Paulo, descrevendo as relações entre as 

implantações de políticas públicas no crescimento da área do cultivo de cana-de-

                                                             
3
 Correspondem às características das ações antrópicas em relação à vulnerabilidade ambiental frente 

às perturbações e os impactos ambientais. As perturbações e os componentes dos sistemas ambientais 
correspondem às análises da intensidade, frequência e duração dos impactos potenciais (TURNER, et, 
al., 2007).  
4
 Classifica-se como sendo o grau de exposição aos danos ambientais que um sistema abarcar 

(KAPERSON, et, al., 2007).  
5
 Corresponde ao grau de equilíbrio do sistema em função dos impactos ambientais e naturais 

(TURNER, et, al., 2003).  
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açúcar das indústrias sucroalcooleiras e estabelecendo as implicações entre os 

impactos ambientais e as transformações no meio ambiente. 

 Já Loureiro (2011), nos estudos realizados sobre a temática da vulnerabilidade 

ambiental nos ambientes fluviais do Baixo Curso dos rios Maranguapinho e Ceará, na 

Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), teve como objetivo analisar os impactos 

ambientais decorrentes do uso e ocupação do solo, através dos indicadores ambientais 

no seu equilíbrio natural do meio ambiente.  

 Oliveira (2011) realizou estudos no litoral oriental do estado do Rio Grande do 

Norte, tendo como base a verificação da vulnerabilidade ambiental com a aplicação de 

ferramentas de geoprocessamento, associando isso aos impactos ambientais nos 

ambientes costeiros de dunas, manguezais, praias e nos resquícios de Mata Atlântica. 

Por conta disso, a vulnerabilidade natural e a ambiental constituem dois conceitos 

diferenciados a partir da inclusão dos fatores naturais e antrópicos. Portanto, na sua 

análise dos fatores naturais estão atribuídas as variáveis dos aspectos geológicos, 

geomorfológicos, pedológicos e de cobertura da vegetação na sua classificação e as 

ações antrópicas, correspondendo ao uso e ocupação do solo no meio ambiente.  

 Grigio (2003), na realização do mapeamento da vulnerabilidade ambiental no 

município de Guamaré, no litoral setentrional do estado do Rio Grande do Norte, 

efetuou duas etapas: primeiro, os cruzamentos dos dados existentes dos aspectos 

geoambientais (geologia, geomorfologia, pedologia e vegetação) e, segundo, a 

ocupação do solo na obtenção do mapa de vulnerabilidade ambiental. Na mesma 

região de estudo, Costa et, al., (2006), na aplicação da vulnerabilidade ambiental e 

natural na região do município de Macau, atribuiu isso a relação entre os componentes 

naturais e a ocupação do solo no entendimento dos processos de morfogênese e 

pedogênese.  

 Nas pesquisas de Souto e Amaro (2005), na Ponta do Tubarão, na porção do 

litoral setentrional do estado do Rio Grande do Norte, no município de Macau, analisou-

se a vulnerabilidade ambiental, considerando-se as interações entre a implantação das 

atividades econômicas e o meio ambiente costeiro, sobretudo o ambiente estuarino e 

as suas adjacências, destacando-se os empreendimentos de carcinicultura, a indústria 

salineira e a exploração de campos petrolíferos.  

 Já na análise realizada na bacia hidrográfica do rio Cocó, de acordo com Santos 

(2011), determinou-se as áreas de riscos ambientais e de vulnerabilidade as ações 

antrópicas, constituindo os limites e as potencialidades dos sistemas ambientais, 
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relacionados aos impactos ambientais por meio do uso e ocupação do solo, tratando 

das diversificadas formas de ocupação, a legislação vigente e as áreas irregularmente 

ocupadas por populações em situações de riscos nos sistemas ambientais.  

Diante dessas afirmações, de acordo com Alves (2005), nos trabalhos realizados 

na Região Metropolitana de São Paulo, descreve-se que a vulnerabilidade 

socioambiental caracteriza-se como sendo uma sobreposição das situações espaciais 

sobre os fatores sociais e ambientais, tendo como base os aspectos sociais e de 

degradação ambiental.  

A materialização da vulnerabilidade socioambiental nos centros urbanos é 

compreendida a partir das desigualdades socioespaciais, nos quais habitam as 

populações mais vulneráveis. Desse modo, Alves (2005), realizando estudo referente à 

sobreposição de áreas de vulnerabilidade social e ambiental, conclui que as áreas de 

maior vulnerabilidade socioambiental são os únicos espaços de fácil ocupação no 

território para a implantação de habitações por parte da população mais carente, sendo 

locais sem infraestrutura urbana e com condições precárias.  

 Portanto, a aplicação da análise da vulnerabilidade ambiental torna-se uma 

importante ferramenta na compreensão dos efeitos das ações antropogênicas no 

ambiente estuarino e nas suas áreas adjacentes, em virtude das perturbações 

ambientais na sua dimensão espacial. Desta forma, a análise da vulnerabilidade 

ambiental está atrelada aos impactos ambientais e tem constituído um ponto de 

fundamental importância para a gestão ambiental, bem como na conservação e 

preservação do meio ambiente e nas aplicações de políticas públicas de redução da 

vulnerabilidade ambiental no meio ambiente em tela.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



| 49 | 

 

1.4 CLASSIFICAÇÕES E DEFINIÇÕES SOBRE O AMBIENTE ESTUARINO 
 

1.4.1 Classificações dos ambientes estuarinos na visão global 

 

 A classificação, definição e conceitualização dos estuários dependem de suas 

condições oceanográficas, geomorfológicas, sedimentológicas, topográficas e 

hidrodinâmicas. Os estuários compreendem o ambiente costeiro formado a partir dos 

afogamentos dos rios na época do Holoceno (10.000 anos) no período do Quaternário, 

resultante da elevação do nível do mar no processo de transgressão marinha, 

constituindo a interação entre a morfologia e os processos costeiros de origem 

estuarina (MIRANDA, et, al., 2002).    

 Segundo Miranda et, al., (2002), os estuários são ambientes situados em 

diversos lugares do mundo e são de transição entre o continente e o oceano, 

adaptados às forças atuantes, tais como os aspectos climatológicos, no que tange à 

precipitação pluviométrica, à descarga fluvial e às dinâmicas das marés, contribuindo 

na formação sedimentar dos estuários e formando um ambiente de planície costeira, 

resultantes dos afogamentos dos vales fluviais no processo de transgressão marinha6, 

constituindo, assim, um ambiente de intensa deposição de materiais inconsolidados. 

De acordo com a classificação, apresentam-se os estuários de fiordes que são 

formados pelas ações glaciais, caracterizados por ambientes estuarinos de alta 

profundidade, com canais profundos e com estratificação na sua foz.  

 Os ambientes estuarinos de barras ou diques são originados pelas inundações 

dos seus vales fluviais, atribuídos ao mesmo processo citado anteriormente na 

formação da planície costeira. Com isso, os transportes dos sedimentos formam as 

barras nas desembocaduras dos rios. Outros tipos de classificações representados por 

formação de estuários são os deltas e as rias. Primeiramente, os estuários de deltas 

dividindo-se em duas categorias de análises geomorfológicas, o delta de enchente e o 

de vazante.  

 Primeiramente, o delta de enchente consiste em um ambiente de alta 

concentração de descarga de sedimentos fluviais na parte interior dos estuários, 

favorecendo a formação de ilhas na acumulação de sedimentos. Já o delta de vazante 

apresenta as mesmas condições ambientais do delta de enchente, no que diz respeito 

                                                             
6
 Invasão da zona costeira pelas águas oceânicas, causada pela variação do nível entre águas e terras 

(GUERRA; GUERRA, 2001, p.617).   
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às forças atuantes no transporte de materiais sedimentares. Porém, como as ações de 

ondas são bastante moderadas, resultam na formação de banco de areia ou vasa e na 

formação de ilhas na desembocadura dos estuários. Os estuários de rias são formados 

por movimentos tectônicos no seu soerguimento continental em detrimento aos 

processos de descongelamento e à inundação dos vales fluviais, caracterizando 

regiões estuarinas entre áreas montanhosas.  

 Diante dessas classificações, os ambientes estuarinos apresentam os 

parâmetros associados aos processos hidrodinâmicos como importante critério de 

análise da salinidade e circulação das marés no seu sistema ambiental, 

correspondendo, segundo Miranda et, al., (2002), à descrição dos diversificados tipos 

de estuários. Entre eles estão:  

 

a) Estuários do tipo A ou cunha salina: São resultantes das descargas fluviais e 

das oscilações das marés nos compartimentos estuarinos como agentes 

preponderantes das formas topográficas, com regime de marés entre 2 a 4 

metros de elevação e o intenso aporte de descarga fluvial.  A cunha salina fica 

em movimento, na busca de um ponto de equilíbrio natural do sistema ambiental 

estuarino e a sua salinidade no interior vai diminuindo no processo de diluição 

com a descarga fluvial em razão das forças das águas dos rios. 

 

b) Estuário do tipo B ou parcialmente misturado: Representam os períodos das 

dinâmicas das marés, circulação dos corpos d’água no ambiente estuarino. 

Miranda et, al., (2002, p.101) afirma que: “Em decorrência da troca eficiente 

entre as águas do rio e o mar, devido ao processo de difusão turbulenta, a 

estratificação de salinidade é diferente daquela do estuário tipo cunha salina”. 

Além disso, os movimentos oscilatórios das marés de quadratura e sizígia na 

sua caracterização física do estuário resultam da interação na determinação da 

estratificação da salinidade.   

 

c) Estuário do tipo C e D ou verticalmente bem misturado: Correspondem aos 

ambientes estuarinos caracterizados por estreitos canais, com interações fluviais 

que se situam em ambiente de oscilações de marés moderadas, tendo por base 

a atuação das correntes de fundo, adentrando ao interior dos estuários. Esses 

ambientes estuarinos são representados por descarga fluvial intensa na sua 
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estratificação, com o processo de mensuração da água salgada com a doce em 

direção longitudinal.  

  

 Nesse sentido, os estuários são representados por ambientes positivo e negativo 

ou invertido. Os estuários de ambientes positivos são caracterizados por evaporação 

das águas superficial maior do que a descarga fluvial que adentra ao estuário. Esses 

sistemas estuarinos na porção da jusante dos seus cursos hídricos são caracterizados 

por apresentarem elevado grau de salinidade em direção à desembocadura do 

ambiente na interação com o oceano, em detrimento da circulação das marés e da 

concentração dos sais em suspensão nas trocas do aporte de águas fluviais e 

marinhas.  

 Contudo, a descarga fluvial na montante dos seus rios com a menor intensidade 

é predominantemente influenciada pelas águas fluviais. Portanto, na zona superior do 

estuário, como exemplo os estuários da porção do litoral oriental do Rio Grande do 

Norte, destacam-se os estuários do rio Curimataú/Cunhaú, Guaraíra-Papeba, Potengi-

Jundiaí e Ceará-Mirim, que apresentam o menor grau de salinidade, resultante das 

ações oceanográficas com menor penetração do que os rios fluviais. Esses estuários 

encontram-se também nas regiões de clima temperado e tropicais com a mistura de 

água salgada proveniente do mar e doce oriunda dos rios fluviais.  

 Quanto aos estuários negativos ou invertidos, destacam-se os ambientes de 

evaporação elevada na sua superfície em relação à descarga fluvial. Com isso, as 

águas superficiais ficam mais salgadas do que as camadas inferiores dos corpos 

d’águas. A taxa de evaporação desses ambientes são maiores do que o índice de 

precipitação nas regiões, no que tange ao gradiente de salinidade, aumento no interior 

do estuário, como, por exemplo, os estuários do litoral setentrional do Rio Grande do 

Norte, como Galinhos-Guamaré, Piranhas-Açú e Apodi-Mossoró.  

 

1.4.2 Definições do ambiente estuarino 
 

 A definição dos estuários é de fundamental importância para a discussão da 

proposta inerente, buscando apresentar a evolução das definições dos estuários, no 

tocante aos diversos parâmetros ambientais (geomorfológicos, hidrodinâmicos, 

sedimentológicos e biológicos).   

 Em sua definição de estuário, Dionne (1963, p.36) denomina que: 
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Estuário é uma reentrância do mar, que atinge o vale de um rio até o limite de 
influência da maré, sendo geralmente subdividido em três setores: a) estuário 
inferior ou marinho, com ligação livre com oceano aberto; b) estuário médio, 
sujeito à intensa mistura da água do mar com a água fluvial; c) um estuário 
superior ou fluvial, caracterizado por água doce, mas sujeito à influência diária 
da maré. 

 

Pritchard (1967, p.3) declara que “Estuário é um corpo de água costeiro semi-

fechado que têm ligação livre com o mar e nos quais a água se dilui, de forma 

mensurável, com água doce proveniente de drenagem terrestre”.  

De acordo com Fairbrigde (1980, p. 3),: 

 

Um estuário é uma entrada do mar no vale de um rio até o limite máximo da 
preamar, sendo normalmente divisível em três setores: a) O estuário marinho 
ou inferior, com ligação livre ao mar aberto; b) O estuário médio, sujeito a forte 
mistura de águas salgada e doce; c) O estuário superior ou fluvial, 
caracterizado pela presença de água doce mas sujeito à ação diárias das 
marés. 

 

O estuário representa um ecossistema costeiro de ligação com o mar aberto, 

podendo ser constituído de três zonas, sendo caracterizado, primeiramente, pela zona 

de aporte fluvial, que consiste na ausência da taxa de salinidade e está influenciado 

pelas oscilações das marés; segundo, pela zona de mistura, a qual apresenta a parte 

mais influenciada diretamente por ações de marés na mistura da água salgada com a 

doce; e, terceiro, a zona de turbidez, caracterizada pela água do mar, a qual acarreta a 

pluma de sedimentos no oceano (DAY et, al., 1989). 

Para Kjerfve (1990), os ambientes estuarinos dividem-se em três partes em 

relação ao grau de salinidade do ambiente. Inicialmente, a zona de maré do rio, 

delimitada na região da parte fluvial influenciada pela maré; depois, a zona de mistura, 

com as ações das marés na mistura das águas doce e salgada; e, após, a zona 

costeira localizada na área adjacente a essa zona até a pluma de sedimento na 

delimitação da região.  

Segundo Dalrymple et al. (1992), com base na elaboração do ambiente de 

sedimentação estuarina, define-se o estuário como vale inundado, promovendo a 

sedimentação devido às diversificadas formas de interação entre os processos fluviais, 
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ondas e marés, também estabelecendo a influência das fáceis7 de maré e a 

desembocadura das fáceis costeiras. 

Perillo (1995, p.40-41) enfatiza o componente biológico desse ambiente e 

descreve que:  

 

Estuário é um corpo de água costeiro semi-fechado, estendendo-se até o limite 
efetivo da influência da maré. Dentro dele a água do mar, ou de qualquer outro 
corpo costeiro salino de água entrando por uma ou mais conexões com o 
oceano aberto, é diluída significativamente com a água fluvial proveniente de 
drenagem continental.  

 

Os estuários são um sistema costeiro semifechado que compreende as 

interações entre a água salgada e a doce com os processos climáticos. Esse ambiente 

é de extrema importância para a biodiversidade, nos quais se encontram os ambientes 

de berçários naturais com diversificadas espécies aquáticas e terrestres, servindo de 

refúgios ecológicos para diversos animais (CLARK, 2001).  

Portanto, na definição de Rossetti (2008), os estuários apresentam-se 

espacialmente como um sistema flúvio-marinho na sua morfologia costeira, de forma 

alongada até o contato com o continente na área de influência das marés. São 

encontrados em planícies costeiras, nos vales fluviais, predominantemente por 

processos de carreamentos de sedimentos na sua deposição, através de fatores 

sedimentares, geomorfológicos e tectônicos.   

 

1.4.3 A importância dos estuários na dinâmica ambiental, social e econômica  

 

 Os estuários compreendem um ambiente costeiro de grande importância 

ambiental, social e econômica. Desse modo, esses ambientes caracterizam-se pela 

vegetação de apicuns, marismas e, principalmente, de mangue, constituindo diversos 

tipos de espécies arbóreo-arbustivas e herbácea, encontradas em solos inundados 

associados aos ecossistemas de manguezais, nos quais são encontradas plantas com 

características halófilas e higrófilas denominadas de pneumatóforas no ambiente 

salino, com solos lamosos de alta quantidade de matéria orgânica, com influência de 

                                                             
7
 São constituídos por depósitos sedimentares ao longo do estuário decorrente dos processos 

hidrodinâmicos, transportados por correntes fluviais e marinhas relacionados ao fluxo de carga 
sedimentares até a foz do estuário (GUERRA; GUERRA, 2001). 
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marés ao longo do estuário, através do fluxo de água salgada e doce no interior do 

ambiente (LACERDA et, al., 2005). 

 Nos sistemas estuarinos se situam a vegetação de apicuns que consiste em um 

ambiente de transição ou ecótono, denominado de salgado, constituído por espécies 

de porte herbáceo, geralmente distribuído nas áreas adjacentes aos ecossistemas de 

manguezais, resultante da composição dos sedimentos finos (silte, areia e argila) e da 

maré vazante ou de baixa-mar. O ambiente de marismas é localizado nos estuários e é 

caracterizado por vegetação herbácea, associados às espécies de mangues, 

apresentando diversas características e se destacando as variações da temperatura da 

água e do ar, bastantes inferiores e comparadas com as típicas vegetações de 

mangues.   

 Nesse sentido, os estuários apresentam o ambiente de manguezal que 

compreende um espaço geográfico de interface entre o continente e o oceano, 

principalmente nas desembocaduras dos rios, de barras arenosas, enseadas, 

submetido às dinâmicas das águas marinhas e fluviais. Em meio a esse contexto, os 

manguezais são localizados em regiões de clima predominantemente tropical e 

subtropical, submetidos ao regime das ações de marés. São constituídos de espécies 

tipicamente adaptadas ao alto grau de salinidade, com tipo de solo hidromórfico8, com 

baixa concentração de oxigênio (SCHAEFFER-NOVELLI, 1995).  

Nos ambientes de manguezais encontram-se os mangues que se definem como 

sendo uma espécie de vegetação arbóreo-arbustiva a qual se desenvolve em 

ambientes com características de sedimentos lamosos em toda a sua planície de 

sedimentação, influenciados pelos regimes de marés na interação entre a descarga 

marinha e fluvial.  

Diante disso, tendo como base a descrição das espécies de mangues por 

Schaeffer-Novelli (1995), o estuário do rio Curimataú/Cunhaú é representado por 

diversas espécies vegetais, tais como: a Rhizophora mangue, Laguncularia racemosa, 

Avicennia germinans e schaueriana e Conocarpus erectus, descritas a seguir: 

 
a) Rhizophora mangue ou mangue vermelho: é constituído por vegetação com 

raízes aéreas e apresenta troncos fixados. Essa espécie é encontrada em 

ambientes lamosos com composição da vegetação arbustiva, caracterizados por 

                                                             
8
 Solos caracterizados pela presença de água na sua formação, podendo ser orgânico ou mineral 

(GUERRA; GUERRA, 2001). 
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franjas de bosques, situados no interior do estuário em ambientes de menores 

salinidades para o seu desenvolvimento vegetacional.  

 

b) Laguncularia racemosa ou mangue branco: chamado de manso ou tinteira, 

apresenta em suas características plantas ovais e encontradas em áreas 

topograficamente menos elevadas, seguindo os percursos dos rios, 

possivelmente nas áreas adjacentes a praias arenosas. 

 

c) Avicennia germinans e schaueriana ou mangue canoé e preto: é representado 

por vegetação com folhas pontiagudas e arredondadas e raízes subaéreas.  

Também localizado em terrenos de alta salinidade na sua sobrevivência.  

 

d) O Conocarpus erectus ou denominada de botão ou ratinho: localizado às 

margens do ambiente estuarino, em áreas de maiores elevações topográficas. 

Sua madeira é utilizada na fabricação de embarcações para o desenvolvimento 

da pesca artesanal.  

 

O ambiente de manguezal é um importante ecossistema com diversas funções 

naturais, como a manutenção dos compartimentos litorâneos, a proteção contra os 

processos erosivos em consequências dos assoreamentos das áreas adjacentes, a 

retenção dos sedimentos inconsolidados por parte da vegetação e o filtro ecológico. 

Esse ambiente é uma importante forma de produção de detritos orgânicos com a 

composição das folhas no fornecimento de nutrientes para a alimentação de diversas 

vidas aquáticas e terrestres e na manutenção da biodiversidade natural.   

Desse modo, de acordo com Vannucci (1999), o ecossistema de manguezal 

apresenta um ambiente de alta produtividade no fornecimento de nutrientes na sua 

reciclagem para os abastecimentos de sistemas ambientais adjacentes, na interação 

dos componentes naturais, principalmente na possibilidade de utilização de recursos 

pesqueiros no equilíbrio da pesca artesanal e a fauna desse ambiente.  

O manguezal apresenta características florísticas e faunísticas com um ambiente 

de origem marinha, terrestre e fluvial no seu equilíbrio natural. Portanto, o manguezal é 

um importante ambiente com as suas funções biológicas e na manutenção da 

biodiversidade, bem como o berçário ecológico de diversificadas espécies de peixes e 

animais, contribuindo para a sua reprodução e alimentação nesse ecossistema 
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costeiro, também no desenvolvimento e refúgio de diversos animais, como as aves 

migratórias. Além disso, o ambiente de manguezal exerce outra fonte de recursos 

naturais no fornecimento de alimentos para as comunidades ribeirinhas com a pesca 

artesanal, caracterizadas principalmente por populações pesqueiras tradicionais, tanto 

para a comercialização enquanto fonte de renda e quanto para a subsistência como o 

consumo desses recursos pesqueiros.   

Além disso, nos dias atuais esse ambiente de manguezal da área de estudo, no 

município de Baía Formosa e Canguaretama, tem como características diversas formas 

de atividades econômicas, tais como: a captura de peixes, caranguejos, ostras, a 

extração de moluscos, mariscos, siris e o extrativismo vegetal da madeira para diversos 

fins, bem como a produção de carcinicultura em cativeiro, ostreicultura na criação de 

ostras e os passeios de barco no desenvolvimento do turismo ecológico do ambiente 

de manguezal.  

Nessa perspectiva, esse ambiente de manguezal em áreas urbanas litorâneas é 

vulnerável às intensas mudanças ambientais no que diz respeito às funções de 

retenção dos poluentes químicos, à exploração dos recursos naturais por parte dos 

empreendimentos de carcinicultura, bem como os avanços das áreas urbanizadas 

como os aglomerados urbanos, os lançamentos de esgotos domésticos e industriais, a 

disposição de resíduos sólidos as margens dos rios e nas áreas adjacentes. Também o 

desenvolvimento do cultivo de cana-de-açúcar da agroindústria sucroalcooleira.  

Logo, a sua importância para o abastecimento e a captação dos seus recursos 

hídricos no fornecimento de água para a população e a indústria carcinicultora vem 

servindo como pontos de dejetos domésticos e industriais, mas na verdade, 

desempenha a capacidade natural de reativação das águas poluídas em direção ao 

oceano. Esse ambiente nas últimas décadas vem passando por diversas pressões e 

perturbações ambientais, constituindo diversificadas formas de uso e ocupação do 

solo, como a carcinicultura na planície flúvio-marinha e a expansão dos aglomerados 

urbanos, também o desmatamento da vegetação de mangue e a emissão de poluentes 

agroindustriais do cultivo da cana-de-açúcar, causando sérios impactos e danos 

ambientais. Portanto, o uso e ocupação do solo contribuem para o desejo humano de 

obter os recursos naturais na exploração do meio ambiente por parte do capital 

financeiro e no desenvolvimento do lucro.  

Portanto, as áreas de manguezais são protegidas por lei denominada pela 

Legislação Brasileira como Área de Preservação Permanente (APP), na Lei nº 4771 do 
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Art. 2º, de 15 de setembro de 1965, constituindo as diversificadas formas de floresta na 

manutenção e estão associados ao Bioma de Mata Atlântica, com a resolução nº 303, 

do dia 20 de março de 2002, segundo o Conselho Nacional do Meio Ambiente 

(CONAMA, 2002).  
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2 CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL DA ÁREA DE ESTUDO 

 

2.1 LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA DA ÁREA EM ESTUDO 

 

 O estuário do rio Curimataú/Cunhaú e as suas áreas adjacentes abrangem 

parcialmente os municípios de Baía Formosa e Canguaretama, na microrregião do 

litoral sul, estado do Rio Grande do Norte (Figura 2). A delimitação da área de 

estudo consiste nas relações com os sistemas ambientais nas áreas de influências 

do estuário, constituindo as interações entre os impactos ambientais e as 

implicações do uso e ocupação do solo. Isso tem como base as curvas de níveis dos 

divisores de água de forma sistêmica e integrada na análise ambiental da área de 

estudo, a qual se limita com os municípios de Tibau do Sul, Goianinha e Vila Flor, ao 

Norte; Espírito Santo, Pedro Velho, ao oeste; e com o estado da Paraíba, ao sul.  

 

 
Figura 2: Mapa de localização geográfica da área de estudo.  

Fonte: Francicélio Mendonça da Silva, 2012. 
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2.2 UM BREVE HISTÓRICO DA EVOLUÇÃO ESPACIAL DAS ÁREAS 

ADJACENTES AO ESTUÁRIO DO RIO CURIMATAÚ/CUNHAÚ 

  

Historicamente, a ocupação das áreas adjacentes ao estuário do rio 

Curimataú/Cunhaú, segundo Cascudo (1984), teve início no século XVII com os 

primeiros núcleos colonizadores na várzea do rio Cunhaú, dando origem ao 

povoamento no engenho Cunhaú, instalado para o desenvolvimento da atividade 

canavieira e pecuarista na região. Isto inclui os municípios de Baía Formosa e 

Canguaretama, criando, junto com a cidade de Natal, os primeiros núcleos 

populacionais da Capitania do Rio Grande.  

Essa colonização do Vale do Cunhaú teve início em 1604 quando Jerônimo 

de Albuquerque Maranhão repassa aos seus filhos, Antônio e Mathias, o espaço do 

vale do Cunhaú, local de solos bastante férteis e terras cultiváveis. Essas 

instalações do núcleo colonizador no vale do rio Cunhaú contribuíram para o 

desenvolvimento da atividade agrícola e a criação de animais, crescendo 

economicamente juntamente com a indústria açucareira e tornando-se um centro 

fornecedor de alimentos para Pernambuco e Paraíba (BARRETO, 1985).  

De acordo com Barreto (1985), o processo de ocupação territorial da região 

deu-se a partir de um povoado chamado aldeia de Gramació, posteriormente 

elevado à categoria de Vila Flor, em virtude das transformações dos antigos 

aldeamentos em novas vilas, sendo isso determinado por Portugal em decreto da 

Carta Régia de 3 de maio de 1755. Em seguida, transformou-se em Saco do Uruá e, 

em 19 de julho de 1858, foi batizada de Canguaretama pela Lei n° 567, sendo, 

atualmente, a cidade mais importante inserida no ambiente estuarino do rio 

Curimataú/Cunhaú.   

 A região denominada de vale verde do Cunhaú caracteriza-se com excelentes 

fatores naturais para o desenvolvimento de atividade da cana-de-açúcar, o que 

contribuiu para o avanço de seu sistema de produção agroindustrial, atualmente 

dominado pela monocultura canavieira e destacando-se a produção de álcool e 

açúcar no município de Baía Formosa. Essa atividade econômica se desenvolveu na 

região do vale do Cunhaú, sendo o principal fator de expansão urbana no município 

de Baía Formosa e Canguaretama. 

  Diante disto, a ocupação do solo na área de estudo é decorrente das 

intervenções humanas que vêm transformando essa região ao longo dos tempos, 



| 61 | 

 

desde a implantação da atividade canavieira no século XVII nas áreas adjacentes ao 

estuário. Nos anos de 1940, a atividade salineira representava a principal fonte de 

recursos financeiros da região, entrando em decadência em 1968 em razão da 

instalação do parque salineiro no litoral setentrional e dos investimentos da 

Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE), por causa da 

mecanização da produção. Dessa forma, ocasionou-se o declínio da indústria 

salineira no município de Canguaretama, sendo substituída pela atividade da 

carcinicultura (BARRETO, 1985).         

 Após a criação do município de Canguaretama, iniciaram-se as instalações de 

serviços básicos urbanos, tais como a iluminação pública, que era de inicialmente à 

base de querosene; o transporte ferroviário na estação pública de Canguaretama, o 

qual desempenhava a sua importância social e econômica em função do transporte 

de sal, produzido nas salinas da região e o transporte de passageiros pela 

Companhia de Ferro-Carril (BARRETO, 1985). Em relação ao processo de 

urbanização na organização territorial, o município de Canguaretama teve destaque 

por ser o município mais importante na região do estuário do rio Curimataú/Cunhaú 

no tocante ao fornecimento de diversos serviços públicos. A área urbana situa-se na 

delimitação da área de estudo e, atualmente, está havendo uma expansão dos 

aglomerados urbanos em direção ao ambiente de manguezal. 
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2.3 ASPECTOS AMBIENTAIS DA ÁREA ESTUDADA 

 

2.3.1 Geologia 

  

Geologicamente, o estuário do rio Curimataú/Cunhaú e as suas áreas 

adjacentes estão inseridos em uma faixa sedimentar. De acordo com Mabesoone e 

Alheiros (1988), situa-se entre a Bacia Potiguar e a Bacia Paraíba-Pernambuco, 

fazendo limite com Alto de Touros, compreendendo a Bacia Potiguar, ao norte, até o 

Alto de Maragogi, ao sul, na Bacia de Alagoas, com 24.000 km² até a plataforma 

continental.  

Diante dessas constatações, foram feitas revisões nos estudos de 

Mabesoone e Alheiros (1993) e a Bacia denominada de Pernambuco-Paraíba, 

atualmente, é descrita como a Bacia Pernambuco-Paraíba-Rio Grande do Norte, 

situada entre os limites de Carnaúbais e a Bacia Potiguar ao norte, compreendendo 

oito Sub-bacias, descritas a seguir: Lajes, Touros, Natal, Canguaretama, Miriri, 

Alhandra, Olinda e Cabo (Figura 3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

Figura 3: Localização da Bacia Sedimentar Pernambuco-Paraíba-Rio Grande do Norte. 

Fonte: Furrier (2006, p. 63).  
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Para Accioly (1995), na região anteriormente citada ressalta-se a descrição da 

divisão da Sub-bacia elaborada por Mabesoone, baseado no estudo dos métodos 

estruturais e geofísicos na caracterização da sub-bacia Natal e Canguaretama, 

caracterizados por sedimentos do período Cretáceo até recentemente. Na 

constituição dos sedimentos Mesozóicos na faixa da sub-bacia Natal e 

Canguaretama, insere-se uma classificação em sequência sedimentar de 

composição clástica inferior até carbonática superior, bem como a representação de 

siltitos e caucilutitos, de idade Turoniano e Santoniano.  

Segundo Bezerra et, al., (2001), descrever os padrões de drenagens dos rios 

do litoral nordestino caracteriza-se por seguirem a linha de falha nas formações de 

grabens e horsts. Em meio a essa descrição, o vale do rio Curimataú, como principal 

curso d’água da área de estudo, apresenta esse comportamento de padrão na sua 

geomorfologia fluvial, por se situar entre os limites de duas falhas, descritas pela 

formação do Graben Canguaretama. São formados por movimentos transormante 

ou paralelo, sendo constituídos por reativações no início do Plioceno e no 

cisalhamento Pré-cambriano, caracterizando a sua direção nordeste a sudoeste. 

Segundo Alheiros et, al., (1989), a Formação Barreiras é caracterizada por 

sedimentos oriundos do continente, acumulados através dos sistemas fluviais na 

deposição desses materiais no litoral, apresentando coloração vermelho-amarelada 

com granulometria variando de cascalho a areia grossa, respectivamente fina. Para 

Mabesoone et, al., (1994), essa descrição da Formação Barreiras apresenta-se 

como um pacote de sedimentos formados por estratificação sedimentar e de 

diferentes tipos de depósitos sedimentares, atribuindo a sua formação ao processo 

de acumulação e deposição de sedimentos no litoral.   

 Conforme Accioly (1995), a descrição sedimentar das áreas adjacentes do 

vale do rio Curimataú é caracterizada pela Formação Barreiras que é constituída de 

relevo acidentado, do período Terciário Superior onde se encontram as camadas 

estratigráficas heterogêneas, compostas por sedimentos com características e tons 

avermelhados ou amarelados, associados a materiais argilosos na representação 

ferruginosa decorrente do óxido de ferro. Por meio disso, a Formação Barreiras na 

área de estudo encontra-se em áreas de encostas e nos cortes verticais da rodovia 

RN-269, que liga o centro do município de Canguaretama ao distrito de Barra do 

Cunhaú (Figura 4).  

 



| 64 | 

 

       
 

Figura 4 - (A) Visão panorâmica dos depósitos sedimentares da Formação Barreiras, 
16/04/2012. (B) Afloramento da Formação Barreiras nas áreas adjacentes do estuário do rio 
Curimataú/Cunhaú, 30/10/2012. Fonte: IDEMA, 2008 e Francicélio Mendonça da Silva, 

2012.  

 

  Em relação à descrição sedimentar da área de estudo, esta é constituída de 

materiais sedimentares recentes como: os depósitos aluvionares, os flúvio-marinhos 

e os sedimentos do ambiente praial.   

 Os depósitos sedimentares aluvionares são formados por ações fluviais as 

margens dos rios ou dos cursos de drenagens, compostos de materiais de 

granulometria areno-argiloso de coloração escura e rico em matéria orgânica (Figura 

5A). No entanto, os sedimentos flúvio-marinhos são formados por materiais 

sedimentares oriundos das ações de marés e fluviais em ambiente de manguezal, 

com composição rica em matéria orgânica e de granulometria fina (silte, areia e 

argila), com forças atuantes nos carreamentos dos sedimentos até a 

desembocadura do estuário, contribuindo para a formação do ambiente praial 

(Figura 5B).  

 A deposição de sedimentos recentes na formação do ambiente praial (Figura 

5C) é constituída por processos fluviais (rios), marinhos (ondas, marés e correntes), 

e eólicos (ventos), na recarga do sistema praial de composição mineralógica de 

quartzo, feldspato, minerais pesados e bioclásticos. Segundo Muehe (1998), “São 

depósitos de sedimentos, mais comumente arenosos, acumulados por ação de 

ondas que, por apresentar mobilidade, se ajustam as condições de ondas e marés”.  

 Na constituição dos sedimentos praias em materiais consolidados se forma os 

arenitos praias ou beach rocks (Figura 5D), denominados de praias antigas na linha 

de costa, formados por cimentação de carbonatos de cálcio, de extrema importância 

como bloqueio natural para o ambiente praial. Segundo Bezerra et, al., (1998), esse 
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ambiente encontra-se ao longo da linha de costa na desembocadura do estuário do 

rio Curimataú/Cunhaú no sentido norte-sul, sendo realizadas datações através da 

utilização do método do carbono  14C as quais apresentam a idade de variação de 

6.550 a 210 anos A.P - Antes do Presente.  

 

    

    

Figura 5 - (A): Formação de depósitos aluvionares recentes, 19/11/2012. (B): Sedimentos 
flúvio-marinhos no ambiente de manguezal, 30/10/2012. (C): Deposição dos materiais 
inconsolidados no ambiente praial, 30/10/2012. (D): Arenitos praiais ou beach rocks na linha 
de costa na desembocadura do estuário do rio Curimataú/Cunhaú, 30/10/2012. Fonte: 
Francicélio Mendonça da Silva, 2012.  

 
 

2.3.2 Geomorfologia 

 

Geomorfologicamente, o estuário do rio Curimataú/Cunhaú e adjacências 

compõem diversificadas feições geomorfológicas, que compreendem as seguintes 

descrições: os tabuleiros costeiros, planície flúvio-marinha, planície fluvial, dunas 

fixas ou móveis e a faixa praial (Figura 6).  

 

A B 
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 Tabuleiros Costeiros 

 

A área estudada é formada por tabuleiros costeiros ou planaltos rebaixados 

que são relevos considerados planos e suavemente inclinados. Apresentam a sua 

altimetria elevada em direção ao continente, com origem dos seus materiais do 

Período do Terciário, atualmente denominado de Neógeno e o Quarternário, onde 

constituem os materiais da Formação Barreiras. Apresentam as feições morfológicas 

de falésias, em torno de 25 a 40 metros de altura, sendo submetidas aos processos 

costeiros caracterizados por terraço de abrasão, retrabalhadas por ação de marés 

no sopé da falésia da Formação Barreiras (ACCIOLY, 1995). Conforme Guerra e 

Guerra (2001, p.594), os tabuleiros costeiros são uma “forma topográfica de terreno 

que se assemelha a planaltos, terminando geralmente de forma abrupta” (Figura 

6A). No entanto, segundo Rossato et, al., (2003, p. 185) descreve falésia como “uma 

escarpa costeira abrupta não coberta por vegetação que se localiza na linha de 

contato entre a terra e o mar” (Figura 6B).  

 

     

Figura 6 - (A): Os tabuleiros costeiros na formação dos relevos tabulares, obtidas no 
sobrevôo aéreo em 14/03/2012. (B): Falésia nas áreas adjacentes ao estuário do rio 
Curimataú/Cunhaú, em 31/03/2010. Fonte: Frederico Fonseca Galvão de Oliveira, 2012; 
IDEMA, 2010.  

 

 Planície Flúvio - Marinha 

 

 A planície flúvio-marinha, segundo Rosseti (2008), apresenta um relevo 

suavemente plano nos leitos de ambiente flúvio-marinho. Constituem depósitos de 

sedimentos bastante finos de composição areno-argilosa, com variações de regime 

de marés, formando uma planície com solos indiscriminados de mangues. Além 
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disso, é um sistema de deposição de sedimentos, influenciado pelos fluxos de 

aporte de água salgada e doce em direção ao mar, transformando o ambiente de 

acumulação de sedimentos em uma área de deposição de materiais finos.  

 A feição geomorfológica mencionada anteriormente consiste em um ambiente 

topograficamente de relevo plano associado à vegetação de mangue (Figura 7A), 

podendo ser constituída por três zonas: supramaré, intermaré e inframaré. Nelas 

ficam depositados sedimentos de composição granulométrica de areia fina, silte e 

argila na formação de uma planície de inundação periódica (Figura 7B), decorrente 

da sazonalidade das marés, sendo, consequentemente, modificada por diversos 

avanços da atividade de carcinicultura (Figura 7C) e causando a descaracterização 

paisagística destas áreas (GARLIPP, 2006).  

 

 

 

Figura 7 - (A): Planície flúvio-marinha no ecossistema de manguezal, obtidas no sobrevôo 
em 16/04/2008. (B): Planície de inundação periódica, em 16/04/2008. (C) Área de 

carcinicultura na planície flúvio-marinha do estuário do rio Curimataú/Cunhaú, 14/03/2012. 
Fonte: IDEMA, 2008; Frederico Fonseca Galvão de Oliveira, 2012.  
 

A 
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 Planície Fluvial 

  

 A planície fluvial constitui os sedimentos aluvionares dos cursos de drenagens 

dos rios pela vazão fluvial no trecho do estuário superior, no qual a força hídrica de 

menor energia e a diminuição das ações das marés, com a composição de grãos 

silte, areia e argila, forma esse ambiente (Figura 8).  

 

 

Figura 8: Planície fluvial com a acumulação de sedimentos (aluviões) às margens dos rios, 
decorrente das ações fluviais, em 19/12/2012. Fonte: Francicélio Mendonça da Silva, 2012.  

 

 Dunas  

 

A formação dunar da área de entorno do estuário constitui-se por materiais de 

remoção ou transporte de sedimentos finos, de coloração de cinza a esbranquiçada, 

resultantes da ação dos ventos (eólicos), do material inconsolidado o qual 

condiciona a formação de dunas ao longo de todo o litoral sujeito às modificações 

temporais (Figura 9). Na área de estudo, as formações dunares próximas ao mar 

são delineadas por dunas fixas providas de cobertura vegetal e móveis desprovidas 

de vegetação, ambas com direção ao sudeste e noroeste, nas áreas costeiras ou no 

interior do continente, sob a Formação Barreiras (ARAÚJO, 2006). 

 

 

 

 

DEPOSIÇÃO DE SEDIMENTOS ALUVIONARES 
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Figura 9: Formação de dunas fixas e móveis nas áreas adjacentes ao estuário do rio 
Curimataú/Cunhaú, obtidas através do sobrevôo em 31/03/2010. Fonte: IDEMA, 2010.  

 

 Faixa Praial 

  

 A faixa praial é o ambiente de deposição de sedimentos inconsolidados 

(Figura 10A), constituídos por areia na sua composição de quartzo e feldspato, na 

transição entre o ambiente terrestre e o oceano, consequentes das ações naturais 

das forças dos ventos, ondas, correntes e marés. Por meio disso, a formação da 

faixa praial (Figura 10B) é constituída por sedimentos inconsolidados de areias 

quartzosas de composições granulométricas entre a areia fina, média e grossa, 

permitindo a proteção natural dos ambientes costeiros adjacentes e da linha de 

costa, submetida às diversas ações de ondas, correntes, marés e deriva litorânea, 

assim como a atração de atividades econômicas, lazer, recreação e o atualmente o 

setor turístico. O ambiente da faixa praial é formado pelos processos costeiros de 

intensa atuação, compreendendo os compartimentos morfológicos do pós-praia, 

estirâncio e a antepraia. Esse ambiente interage com as feições geomorfológicas da 

área adjacente à falésia, no contato com o mar como a interação com o sistema 

hídrico do estuário Curimataú/Cunhaú, no aporte de sedimentos na alimentação do 

ambiente praial e dos campos de dunas.  

 
 
 
 
 

DUNAS 
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Figura 10 - (A): Ambiente praial na desembocadura do rio Curimataú, em 31/03/2010. (B). 
A faixa praial na área de estudo, em 19/11/2012. Fonte: IDEMA, 2010 e Francicélio 
Mendonça da Silva, 2012. 
 

2.3.3 Clima 

 

Na área de estudo, os fatores atmosféricos atuantes na determinação dos 

aspectos climáticos são influenciados por fenômenos de atuação na região do litoral 

do Nordeste brasileiro, dentro dos quais se destacam os sistemas de circulação 

atmosférica e a Zona de Convergência Inter-Tropical (ZCIT).   

 Nessa mesma região anteriormente mencionada, a predominância na 

atuação do Anticiclone do Atlântico Sul, localizado no Oceano Atlântico, forma o 

clima agradável na área de estudo. Desse modo, a Zona de Convergência Inter - 

Tropical (ZCIT) alcançar o litoral do Nordeste e é caracterizada por chuvas e ventos 

alísios, originados dos dois hemisférios. Apresenta os maiores totais diários nos 

meses de fevereiro a abril, ocasionados por fatores de baixa latitude, condicionando 

as ocorrências de chuvas centralizadas.  

 Assim, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE (2006), 

o clima predominante no ambiente estuarino do rio Curimataú/Cunhaú e nas suas 

áreas adjacentes é denominado como tropical oriental, como clima semiúmido e 

caracterizado por duas estações bem definidas, ocorrendo inicialmente a chuvosa, 

nos meses de janeiro a agosto, e a seca, no período de outubro a dezembro. De 

acordo com os dados de totais diários resultantes da coleta de informações 

concretas acerca da área de estudo entre os anos de 2000 a 2009, os maiores 

índices pluviométricos têm ocorrido nos anos de 2000, 2004 e 2009, com 

respectivos índices de 2114,8 mm, 1881,2 mm e 2083,5 mm. Tais dados são 
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referentes ao município de Canguaretama, segundo informações disponibilizadas 

através da Empresa de Pesquisa Agropecuária do Rio Grande do Norte - EMPARN 

(2009), apresentando intensidade de precipitação anual conforme descrito no gráfico 

1. Neste contexto, por meio das precipitações pluviométricas apresentadas no 

gráfico 1, foi possível constatar a menor intensidade de precipitação anual, que foi 

de 936,3 milímetros registrados no período de 2001 e o maior índice pluviométrico, 

de 2114,8 mm atingido no ano de 2000.   

 

Gráfico 1: Precipitação anual entre os anos de 2000 a 2009. 

 
   Fonte: EMPARN, 2009.  

 

As temperaturas mensais ficam em torno de 31º C (máxima) e 20º C 

(mínima). No ambiente estuarino e nas adjacências os períodos chuvosos 

distribuem-se entre os meses de janeiro a agosto e o seco de setembro a dezembro. 

Os índices pluviométricos na área de estudo oscilam e apresentam uma umidade 

relativa do ar que vão de 70% a 80% (Projeto RADAMBRASIL, 1981).  

 

2.3.4 Recursos hídricos superficiais 

 

 A bacia hidrográfica do rio Curimataú tem sua nascente na Serra do Cariri 

Velho, na Chapada da Borborema, no embasamento cristalino do estado da 

Paraíba. No Rio Grande do Norte, ela adentra pelo município de Nova Cruz, na 

localidade do Boqueirão, continuando o percurso nos municípios de Montanhas, 
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Pedro Velho, Baía Formosa e Canguaretama (Figura 11). Os principais rios que 

compreendem a região estuarina são o Curimataú, o Cunhaú, o Levada, o Outeiro e 

o Espinho (Figura 12). No interior do ambiente estuarino, destacando-se os rios 

Trairi, Guaratuba e Guaratubinha que tem como o rio principal o Curimataú, o qual 

deságua no Oceano Atlântico em forma de estuário no distrito de Barra do Cunhaú, 

no município de Canguaretama. 

 De acordo com Villwock (1994), os recursos hídricos superficiais são um 

importante agente ampliador, por exemplo, do estuário do rio Curimataú/Cunhaú, 

tendo em vista o aumento da energia da onda, que acarreta nas correntes de marés 

desenvolvidas em estuários e a sua dinâmica nos transportes de sedimentos ao 

longo do ambiente costeiro. Para Miranda et, al., (2002), eles são condicionados por 

processos costeiros na dinâmica estuarina em uma escala espacial, com as 

principais forças atuantes nas variações das ondas, das marés, dos ventos, as 

descargas dos sedimentos fluviais e a pressão atmosférica.  

Desse modo, a zona estuarina do rio Curimataú/Cunhaú, em relação às suas 

condições pluviométricas e à influência das oscilações das marés, contribui para a 

maior parte do estuário perenizado, possibilitando a confluência das águas fluviais e 

marinhas, adentrando aproximadamente 15 km até o interior do estuário. 

Apresentam os riachos e córregos na formação da rede de drenagem, com 

classificações dendríticas e paralelas (QUEIROZ, 1984).  

Portanto, Souza (2004) divide o estuário do rio Curimataú/Cunhaú em relação 

à classificação articulada da calha do rio, delimitando o estuário inferior que é 

caracterizado por influência da água do mar que decorre da energia da onda e a sua 

turbulência na foz, a qual acarreta a deposição de sedimentos finos na acumulação 

de bancos de areia ou vasas1. O estuário médio constitui a parte mais influenciada 

diretamente por ações das marés na mistura da água salgada e doce, conduzindo o 

transporte de sedimentos areno-argilosos. O estuário superior, no qual se encontra a 

maior quantidade de água doce, tem uma penetração da água do mar decorrente da 

oscilação da maré.    

Portanto, a circulação hidrodinâmica no ambiente estuarino, com os fluxos 

estratificados, constitui na retração dos sedimentos dos rios e no transporte de 

                                                             
1
 “Camada ou estrato de material depositado, tendo uma espessura relativamente grande. 

Geralmente se usa este termo para os depósitos de areia estratificada” (GUERRA; GUERRA, 2001, 
p. 80). 
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materiais marinhos para o interior do estuário. Outro importante aspecto natural no 

estuário e o “prisma de maré” são atribuídos ao volume de água do mar que penetra 

no continente, adentra-o e fica retido durante a preamar, saindo na baixa-mar. Com 

isso, geram-se as correntes de maré no interior, na maré enchente, e fora do 

estuário, a maré vazante, sem a interferência do aporte fluvial. Por meio disso, a 

vegetação de mangue tem uma importante função na retenção de sedimentos em 

deposição (silte, areia e argila) em virtude das raízes aéreas, para formar barreia de 

segurança, na decantação de sedimentos mais grossos no sistema fluvial e marinho 

(SUGUIO, 2002).  

 

 

Figura 11 – (A) e (B): Desembocadura do rio Curimataú, no distrito de Barra do Cunhaú, 
14/03/2012 e 17/01/2012. Fonte: Frederico Fonseca Galvão de Oliveira e Francicélio 

Mendonça da Silva, 2012.   
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Figura 12 - (A): Rio Curimataú em direção à desembocadura, em 19/11/2012. (B): Rio 
Cunhaú, em 30/07/2012. (C): Rio Levada, em 19/11/2012. (D): Rio Outeiro, em 
19/11/2012. (E): Rio Espinho, em 19/11/2012. Fonte: Francicélio Mendonça da Silva, 
2012.  
 
 
2.3.5 Pedologia 
 

A área de estudo compreende a classificação pedológica. Segundo a 

Empresa Brasileira de Agropecuária e Pesquisa - EMBRAPA (1999), a pedologia se 
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divide em unidades constituídas dos seguintes tipos de solo: Neossolos ou Solo 

Aluvial (A), Latossolo Vermelho-Amarelo (LV), Neossolos Quartzarênicos Marinhos 

ou Areias Quartzosas Marinhas (AQm), Neossolos Quartzarênicos ou Areias 

Quartzosas Distróficas (AQ), Argissolo Vermelho-Amarelo Distrófico ou Podzólico 

Vermelho-Amarelo Distrófico (PVAd), Argissolo Vermelho-Eutrófico ou Podzólico 

Vermelho-Amarelo Eutrófico (PVAe) e, por fim os Gleissolos Tiomórficos ou Solos 

Indiscrinimados de Mangue (SM), conforme são descritos a seguir: 

 
 Neossolos Flúvicos ou Solos Aluviais (A): estes solos são encontrados nos 

vales fluviais das áreas adjacentes ao estuário do rio Curimataú/Cunhaú, com 

coloração de acinzentada a esbranquiçada, com textura argilosa, siltosa e 

arenosa, com alto percentual de matéria orgânica, com fertilidade natural alta, 

sendo principalmente utilizado na atividade do cultivo da cana-de-açúcar. 

 
 Latossolos Vermelho-Amarelo (LV): estes solos são encontrados em relevo 

suavemente ondulado predominantemente profundo e bem lixiviado, 

caracterizado por sedimentos da Formação Barreiras, com horizonte B 

latossólico, de cores amareladas decorrentes da baixa composição de óxido e 

hidróxido de ferro que formam as crostas ferruginosas, permeáveis e porosas. 

Ainda traz textura de média a argilosa, ocorrendo nas áreas de tabuleiros 

costeiros as quais são favoráveis à atividade canavieira.  

 
 Neossolos Quartzarênicos ou Areias Quartzosas Distróficas (AQ): estes são 

encontrados nas áreas adjacentes à zona estuarina de relevo plano. Elas são 

originadas dos sedimentos da Formação Barreiras com composição areno-

quartzosa, possuindo baixa fertilidade e representando um horizonte B, de 

baixa concentração de macronutrientes na sua composição sedimentar. Eles 

variam de composição granulométrica de média a fina na faixa litorânea, 

acumulados pelas ações fluviais e utilizados na agricultura com a aplicação 

de adubações para a obtenção do plantio.  

 
 Neossolos Quartzarênicos ou Areias Quartzosas Marinhas (AQm): estes são 

formados por areias originadas das ações dos ventos (eólicas), na faixa da 

linha costeira da área de estudo. Dessa forma, apresentam baixa fertilidade, 

de textura arenosa com variação granulométrica de fina a média, com 
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horizonte A incipiente, na formação de dunas fixas ou móveis, permeáveis e 

com porosidade elevada, ocasionando a infiltração de água na recarga do 

lençol freático.  

 
 Argissolo Vermelho-Amarelo Distrófico ou Podzólico Vermelho-Amarelo 

Distrófico (PVAd): estes são encontrados em relevo plano de morfologia 

ondulada, com a presença de cauliníticas, de fertilidade natural bastante 

baixa, de composição granulométrica variando de textura arenosa a média, 

com a característica de moderado a ácido.  

 
 Argissolo Vermelho-Amarelo Eutrófico ou Podzólico Vermelho-Amarelo 

Eutrófico (PVAe): estes são constituídos por argila de composição textural de 

média a cascalhenta, situados em áreas de relevo ondulado, bem moderado, 

com a vegetação de gramínea e utilização para a pastagem-pecuária.  

 
 Gleissolos Tiomórficos ou Solos Indiscriminados de Mangue (SM) do estuário 

do rio Curimataú/Cunhaú: estes apresentam características hidromórficas em 

área alagadiça ou inundada, depositados por processos fluviais e marinhos, 

com alto teor de salinidade, com decomposição de matéria orgânica, com a 

classificação de areia fina, argila e silte, sendo ocupados por vegetação de 

mangue de diversas espécies. 

 

2.3.6 Vegetação 

 

À cobertura vegetal no estuário do rio Curimataú/Cunhaú e às áreas às 

margens desse ambiente estão atribuídas as suas condições naturais marcantes na 

paisagem costeira, compreendendo as unidades fitogeográficas e destacando-se as 

principais coberturas vegetacionais da área de estudo, tais como: a vegetação de 

mangue associado ao ambiente de manguezal na planície flúvio-marinha, a Floresta 

Estacional Semicaducifólia, caracterizada por remanescentes ou fragmentos de 

Mata Atlântica, que se incorporam à vegetação de dunas, restingas; bem como a 

Floresta Ombrófila Densa e Aberta, relacionada à vegetação de tabuleiros costeiros 

(FERNANDES, 2005).  

O ambiente de manguezal do estuário apresenta diversificados tipos de 

espécies halófitas de mangues, adaptadas ao índice de salinidade oriundo das 
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interações entre águas continentais e marinhas. Eles são influenciados pelas 

oscilações das marés em direção a montante dos rios, com sedimentos e nutrientes 

até as áreas adjacentes (Figura 13).  

 

 

Figura 13: O ambiente de manguezal do estuário do rio Curimataú/Cunhaú, em 05/12/2006.  
Fonte: IDEMA, 2006.  

 

Dessa maneira, na vegetação do estuário Curimataú/Cunhaú, com base na 

autora Schaeffer-Novelli (1995), destaca-se a Rhizophora mangue, como mangue 

sapateiro ou vermelho; Laguncularia racemosa, mangue branco, manso ou tinteira; 

Avicennia schaueriana e germinans, denominado de mangue preto ou canoé; e 

Conocarpus erectus, chamado de mangue botão. 

Primeiramente, a vegetação de Rhizophora mangue é caracterizada por 

raízes aéreas, localizadas em ambientes de intensa interação, como os corpos 

d’águas nas oscilações das marés com a penetração ao interior do continente, 

sendo a espécie de maior distribuição espacial no estuário do rio Curimataú/Cunhaú 

(Figura 14A). A Laguncularia racemosa, conhecida como mangue branco, situa-se 

nas porções de topografia menos elevada ou em áreas intermediárias (Figura 14B). 

Avicennia schaueriana e germinans (Figura 14C), ou mangue preto ou canoé, com 

raízes subaéreas é encontrado em topografia menos elevada do estuário, submetido 

aos altos níveis toleráveis de salinidade. A Conocarpus erectus é espécie de 

mangue localizado ao longo das margens dos rios, chamado de mangue botão ou 

ratinho, compreendendo uma área de topografia elevada do ambiente estuarino.  

 

MANGUEZAL RIO CUNHAÚ 

RIO CURIMATAÚ 
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Figura 14 - (A) Espécie Rhizophora mangue, em 30/07/2012. (B) Laguncularia 
racemosa ou mangue branco, em 26/08/2012. (C) Avicennia germinans, em 
30/07/2012. Fonte: Francicélio Mendonça da Silva, 2012.  

 

Outro tipo de vegetação nas áreas adjacentes ao estuário é a cobertura 

vegetacional de porte arbóreo com fragmentos ou remanescente de Mata Atlântica 

(Figura 15), destacando-se a Mata Estrela como Reserva do Patrimônio Particular 

Nacional (RPPN), incluída na Reserva da Biosfera da Mata Atlântica com diversos 

tipos de espécies, como pau d’arco amarelo (Zollernía ilicifolia Vog), pau-brasil 

(Caesalpina echinata L.), sucupira mirim (Bowdichia virgilioides/HBK), jatobá 

(Hymenaea courbaril L.), pau-ferro (Cassia apoucouita Ablet), murici (Byrsonina 

crassifolia/HBK), catantuba (Piptadenia monififornio Benth), marmeleiro (Croton 

hemiargyreus Muell), pau-d’óleo (Copaífera L.), peroba (Aspidosperma dasylarpon 

DC), pau-d’arco roxo (Tabebuia avellanedae Lor) e maçaranduba (Manilka aff. 

amazônica Hub) (SILVA, 2005).  

 

 

A B 

C 
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Figura 15: Fragmentos ou remanescentes de Mata Atlântica nas adjacências do estuário do 

rio Curimataú/Cunhaú, 14/03/2012. Fonte: Frederico Fonseca Galvão de Oliveira, 2012.  

 

2.4 ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS 

 

2.4.1 Dinâmica populacional 

 

  A dinâmica populacional da área de estudo tem como base o seu processo de 

crescimento urbano e populacional, a partir de políticas públicas e de incentivos 

financeiros nos municípios de Baía Formosa e Canguaretama. Também com as 

instalações de atividades econômicas e a implantação de equipamentos urbanos de 

infraestrutura e de serviços básicos, que contribuíram para a fixação da população 

nos municípios de Baía Formosa e Canguaretama, intensificando, portanto, o 

número de habitações nos municípios anteriormente mencionados.  

 No que se refere à população concentrada no município de Canguaretama, 

esta é distribuída em uma área territorial de 245,40 km², com uma densidade 

demográfica de 125,98 hab/Km². Já em Baía Formosa, a densidade demográfica é 

de 43,90 hab/Km², distribuída espacialmente em uma área de 245,66 Km², conforme 

demonstrado na tabela 1, segundo IBGE (2012).  

 

 

 

 

FRAGMENTOS DE MATA ATLÂNTICA  
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Tabela 1 - Densidade demográfica e área territorial - 2010. 

Municípios  Densidade (Hab/Km²) Área (Km²) 

Canguaretama 125,98 245,40 

Baía Formosa 43,90 245,66 

Total 169,88 491, 06 

    Fonte: IBGE (2012).  

 

 No que diz respeito ao crescimento populacional, observe-se a seguir a tabela 

2 que apresenta os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE 

(2010), a qual primeiramente discutirá o município de Canguaretama. A sua 

população apresenta-se com um total de 30.916 habitantes, dos quais 20.235 deles 

concentram-se na área urbanizada e 10.681 na rural. Com isso, houve no período 

de 1980 a 2010 um crescimento significativo, passando de 17.980 a 30.916 

habitantes, com o acréscimo da ordem de 12.936 habitantes, equivalente, em 

termos percentuais, a 71,94 %. O município de Baía Formosa possui uma população 

de 8.573 habitantes, estando 7.128 deles localizados na área urbana e 1.445 na 

rural. No mesmo período, a população passou de 5.155 para 8.573 habitantes, 

ocorrendo um acréscimo de 3.418 habitantes ou de 66,30 %.  

 
Tabela 2 - População residente nos municípios inseridos no estuário em tela, 1980 a 2010. 

Municípios Situação de 
domicílios 

Anos 

1980 1991 2000 2010 

Canguaretama 

Urbana 7.825 14.045 16.942 20.235 

Rural 10.155 8.874 10.087 10.681 

Total 17.980 22.919 27.116 30.916 

Baía Formosa 

Urbana 3.454 5.495 6.369 7.128 

Rural 1.701 1.728 1.452 1.445 

Total 5.155 7.228 7.821 8.573 

Total 23.135 30. 142 34.832 39.489 

    Fonte: IBGE, 2010.  

 

Em meio a esse contexto, o crescimento dos municípios da região estuarina, 

descrito no gráfico 2, totaliza uma população de 39.489 habitantes em 2010, 

compreendendo uma área territorial de 491,06 Km². A população que integra os 

seus municípios, entre os anos de 1980 e 2010, apresentou um forte crescimento, 

saltando de 23.135 para 39.489 habitantes, um acréscimo de ordem de 16.345 

habitantes, correspondendo um crescimento de 70,68 %.  
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Gráfico 2: Evolução do crescimento da população residente nos municípios de 

Canguaretama e Baía Formosa entre os anos de 1980 a 2010. 

 
Fonte: IBGE - Censos Demográficos, 2012. 

 

Observe-se ainda na tabela 2 que a população residente nos municípios, na 

zona urbana, no mesmo período mencionado, obteve um crescimento de 16.084 

habitantes, com uma população, em 1980, de 11.279 habitantes a uma de 27.363, 

tornando-se predominantemente urbanizada. Quanto à zona rural dos municípios 

citados, no período referido teve um acréscimo de 270 habitantes, passando de 

11.586, em 1980, para 12.126 em 2010, somando um período de trinta anos. 

 

2.4.2 Economia 

 

A área de estudo situa-se em um ambiente de diversificadas atividades 

econômicas, destacando-se os empreendimentos de carcinicultura, a atividade da 

agroindústria da cana-de-açúcar e a pesca artesanal, enquanto principais fatores de 

uso e ocupação do solo na região em tela. O maior vínculo empregatício dos 

municípios é o serviço público na esfera estadual e municipal e a indústria 

beneficiadora (Destilaria Baía Formosa) da cana-de-açúcar na produção de álcool e, 

atualmente, na fabricação de açúcar no município de Baía Formosa, que abarca, em 

sua maior parte, a mão-de-obra local (Figura 16).  
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Figura 16 - (A): Área de carcinicultura no estuário do rio Curimataú/Cunhaú, 
30/10/2012. (B): Indústria beneficiadora na produção de álcool e açúcar, 18/11/2012. 
Fonte: Francicélio Mendonça da Silva, 2012.   

 

A atividade da carcinicultura no estuário do rio Curimataú/Cunhaú teve início 

nos anos de 1980 com a implantação do Projeto Camarão, criado pelo governador 

Cortez Pereira com o intuito de desenvolver a atividade de carcinicultura (criação de 

camarão em cativeiro) nas regiões estuarinas do estado, em razão da decadência 

da produção do sal no ambiente estuarino do rio Curimataú/Cunhaú e na 

substituição das antigas salinas pela atividade da carcinicultura.  

A carcinicultura no estado do Rio Grande do Norte e no ambiente estuarino do 

rio Curimataú/Cunhaú teve incentivos financeiros do Banco de Desenvolvimento do 

Rio Grande do Norte (BDRN), com o apoio científico da Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte (UFRN) e do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico (CNPq), também da Superintendência de Desenvolvimento da Pesca 

(SUDEPE). Por meio disso, a produção de camarão em cativeiro no estado ficou 

economicamente rentável a partir do ano de 1996, uma vez que a atividade 

carcinicultora introduziu na sua produção uma espécie exótica denominada de 

Litopenaeus Vannamei, obtendo investimentos em parceria do setor público e 

privado. 

 Diante disso, a carcinicultura, entre os anos de 1997 a 2003, destacou-se 

como o produto principal na pauta de exportação. A produção de camarão em 

cativeiro adaptou-se aos índices climáticos e aos ambientes de manguezais, bem 

como a captação de recursos hídricos às margens dos rios. A evolução espacial dos 

empreendimentos de carcinicultura começou a apresentar crescimento no ano de 

A B 
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1997, com 3.548 hectares de terras e uma produção de 3.600 toneladas de 

camarão. Já no ano de 2003, o crescimento espacial nos ambientes de manguezais 

foi de 14.824 hectares de viveiros de camarão, com uma produção de 90.190 

toneladas do produto, descrito a seguir no quadro 3 que representa a evolução da 

produção da carcinicultura em cativeiro entre os anos de 1997 a 2003. 

 

Quadro 3: Evolução do crescimento da carcinicultura no Brasil entre 1997 a 2003. 

Itens/Anos 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

Área (Hectares) 3.548 4.320 5.200 6.250 8.500 11.016 14.824 

Produção (Ton) 3.600 7.250 15.000 25.000 40.000 60.128 90.190 
Produtividade 
(Kg/ha/ano) 

1.015 1.680 1.680 4.000 4.706 5.458 6.084 

   Fonte: ABCC, 2003.  

  

 Com isso, a atividade da carcinicultura atingiu alto índice de crescimento na 

área de manguezal, causando graves impactos socioambientais os quais se 

caracterizam pela interferência dos viveiros de camarão no ambiente estuarino, que 

causam alterações no meio ambiente e extinguem principalmente os locais de 

pesca, mariscos e coleta de caranguejos, fonte de renda para as comunidades 

pesqueiras tradicionais. Esse ambiente de manguezal atualmente é submetido à 

ocupação por parte dos empreendimentos de carcinicultura, tendo por principal 

impacto ambiental a retirada da vegetação de mangue para o início das instalações 

dos tanques de camarão, causando elevado índice de degradação ambiental no ano 

inicial da elevada exportação para o mercado externo. Com as instalações dos 

empreendimentos de carcinicultura no estuário do rio Curimataú/Cunhaú, provocou-

se a devastação da vegetação de mangue e seu aterramento, constituindo uns dos 

anos de maior desmatamento ambiental na implantação da carcinicultura. 

 Ainda dentro desta perspectiva, a carcinicultura teve seu apogeu nos anos 

1990 com a sua implantação nas regiões estuarinas, chegando sua produção no 

estado do Rio Grande do Norte ao ápice em 2003. A partir de 2004, o setor 

carcinícola no Brasil enfrentou dificuldades diante da crise econômica instalada no 

setor, em decorrência inicialmente do anti-dumping, movido pelos empreendedores 

norte-americanos contra os carcinicultores brasileiros pela diminuição das taxas de 

exportação; da valorização do real frente a moeda americana; das inundações nas 

áreas de cultivo; e, principalmente, da doença da mancha branca denominada de 
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Mionecrose Infecciosa (IMN), que diminuiu as exportações, acarretando diversos 

problemas ao setor brasileiro de carcinicultura.  

 Em relação aos dados estatísticos da carcinicultura brasileira, a partir do ano 

de 2004 houve um decréscimo na produção (75.904 toneladas), em comparação 

com 2003 (90.190 toneladas). Dessa maneira, em 2010 (80.000 toneladas) iniciou-

se a recuperação da produção de camarão, direcionando a comercialização em 

maior parte para o mercado interno.  

 Atualmente, a atividade da carcinicultura no ambiente estuarino do rio 

Curimataú/Cunhaú passa por uma crise de produção devido ao surgimento da 

doença mencionado anteriormente. Com a redução na produção, alguns 

carcinicultores chegaram a abandonar as atividades no estuário, principalmente os 

pequenos produtores por sofrerem grandes dificuldades nos pagamentos dos custos 

da produção e não terem nenhum incentivo por parte do Governo Federal. Diante 

disso, mesmo assim há a expansão dos empreendimentos de carcinicultura 

atualmente através de incentivos governamentais do pacote econômico do Plano 

Safra para a aquicultura e pesca, o qual é bastante criticado pela falta de respeito 

com o meio ambiente e por propagar um discurso de desenvolvimento social para 

aquicultura familiar.  

 Nas áreas de tabuleiros costeiros apresenta-se o cultivo da cana-de-açúcar 

que teve seu auge nos anos de 1980 com os subsídios financeiros para a sua 

produção e incentivos fiscais do Programa Nacional do Álcool (PROALCOOL), no 

desenvolvimento do plantio da cana-de-açúcar e expansão espacial dessa atividade 

nos municípios de Baía Formosa e Canguaretama. Desse modo, a agroindústria da 

cana-de-açúcar é uma importante atividade econômica na região do vale do 

Curimataú, no fornecimento de empregos fixos e temporários, em decorrência da 

colheita na safra do produto, no período de setembro a fevereiro.  

Além disso, outra atividade econômica de grande importância no estuário do 

rio Curimataú/Cunhaú é a pesca artesanal, que está direcionada para a captura de 

diversas espécies de peixes, mariscos e crustáceos como para coleta de caranguejo 

denominado de uça, liberada por órgãos ambientais como a Secretaria Municipal de 

Meio Ambiente (SEMUMA) de Canguaretama e o Instituto Brasileiro de Meio 

Ambiente e Recursos Renováveis (IBAMA), que institui a proibição de diversos 

artefatos na captura do animal. Outra atividade é a captura ou a criação de ostra e 

telas ao longo das áreas dos cursos dos rios.  
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 Além delas, o destaque nos últimos anos é o turismo às margens do estuário. 

Tal atividade está associada à paisagem costeira de extrema beleza em um 

ambiente de diversidade faunística e florística, destacando-se as dunas, praias, 

falésias e o ecossistema de manguezal no desenvolvimento do turismo ecológico no 

distrito de Barra do Cunhaú e a Mata Estrela, denominada de Reserva do Patrimônio 

Particular Nacional (RPPN), no município de Baía Formosa como ponto de atração 

turística e de pesquisa científica. 

 

2.4.3 Habitação e saneamento básico 

 

No que diz respeito ao abastecimento de água, é possível observar que em 

detrimento do crescimento dos domicílios, totalizados em 9.855; 89,10 % estão 

ligados à rede pública de abastecimento de água, correspondendo a 8.781 

domicílios; 268 deles são atendidos por poços ou nascentes, ou seja, 2,72 %; e 806 

possuem outras formas de abastecimento (8,18%) (Tabela 3).  

 

Tabela 3 - Forma de abastecimento de água por domicílios - 2010. 

Municípios Domicílios 

Forma de abastecimento de Água 

Rede Geral 
Poços ou 
Nascentes 

 Outros¹ 

Canguaretama 7.684 6.810 265 609 

Baía Formosa  2.171 1.971 3 197 

Total 9.855 8.781 268 806 

(%) 100 89,10 2,72 8,18 

Fonte: IBGE - Censo Demográfico (2010). Nota¹: Rios, lagos, açudes, igarapés e               

carro-pipa. 

 

No que tange à destinação do esgotamento sanitário, é possível constatar 

que dos 9.855 domicílios dos municípios citados no ano de 2010 apenas 178 

(1,81%) deles são escoados para a rede geral da Companhia de Águas e Esgotos 

do Rio Grande do Norte (CAERN), 453 (4,60%) são lançados em fossa séptica, 

outros 8.988 (91,20%) escoam diretamente para valas, rios ou mar, condicionando a 

poluição e a contaminação dos corpos d’ água, e 236 (2,39 %) são ausentes de 

banheiros e sanitários (Tabela 4).  
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Tabela 4 - Domicílios particulados, por tipo de esgotamento sanitário - 2010. 

Municípios 
Total de 

Domicílios 

Esgotamento sanitário 

Rede 
Geral 

Fossas 
Sépticas 

Outros² 
Não tinham 
banheiro e 
sanitário 

Canguaretama 7.684 161 245 7.090 188 

Baía Formosa 2.171 17 208 1.898 48 

Total 9.855 178 453 8.988 236 

(%) 100 1,81 4,60 91,20 2,39 

    Fonte: IBGE - Censo Demográfico (2012). Nota²: Outro escoadouro: vale, rio ou mar. 

 
 
Em relação a isso, os problemas de impactos ambientais estão ligados a 

enormes desigualdades espaciais na distribuição de serviços de saneamento básico, 

principalmente ao longo das áreas adjacentes ao estuário (Figura 17), tendo em 

vista a degradação ambiental, acarretada pela contaminação e poluição dos 

recursos hídricos superficiais.  

 

    

Figura 17 - (A): Aglomerados urbanos às margens do estuário do rio Curimataú/Cunhaú. 
(B): Comunidade de pescadores com habitações precárias e sem infraestrutura de 
saneamento básico, 30/10/2012. Fonte: Francicélio Mendonça da Silva, 2012.  

 

Além disso, a maior parte do lixo produzido na área de estudo é coletada 

pelas prefeituras e depositada, majoritariamente, em lixões. Enfim, em relação ao 

equipamento de saneamento básico na área de estudo, não se dispõe de seus itens, 

como a destinação final de resíduos sólidos, o esgotamento sanitário e a drenagem 

urbana.   
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Capítulo 3: Procedimentos Metodológicos 
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Os procedimentos metodológicos empregados para a realização desta 

pesquisa consistem no levantamento da literatura na qual se buscou o aporte 

teórico, conceitual e metodológico, com base no método da análise integrada na 

perspectiva sistêmica acerca da área de estudo. Efetuou-se a aquisição de materiais 

cartográficos. Em seguida, vieram as etapas de campo e a utilização de técnicas de 

geoprocessamento como instrumento de apoio na elaboração do mapa de 

vulnerabilidade ambiental.  

A análise da vulnerabilidade ambiental na área de estudo tomou como 

referência critérios de avaliação dos aspectos ambientais e antrópicos, na 

representação da superfície terrestre. A partir disso, com base na aplicação da 

metodologia de Crepani et, al., (2001) e empregados os atributos ambientais das 

Unidades Territoriais Básicas - UTBs, objetiva-se identificar e mensurar o grau de 

vulnerabilidade ambiental referente aos indicadores ambientais e antrópicos, 

apresentando, assim, os efeitos das ações antrópicas no meio ambiente.  

A aplicabilidade do conceito de vulnerabilidade ambiental foi concretizada a 

partir da adaptação do conceito de ecodinâmica de Tricart (1977), tendo em vista a 

exposição dos ambientes, em detrimento das pressões e perturbações antrópicas 

(cobertura e uso da terra e os impactos ambientais), e as suas implicações no meio 

ambiente. Dessa maneira, para a operacionalização do conceito de vulnerabilidade 

ambiental, a concepção foi empregada de forma teórica, conceitual e metodológica, 

com base nos autores Tagliani (2003); Crepani et, al., (2001), Oliveira (2011),  Grigio 

(2003) e Costa et, al., (2003).  

Portanto, para a elaboração da dissertação foram necessárias diversas 

etapas para a sua finalização, descritas a seguir no fluxograma 1: 
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Fluxograma 1:  Os procedimentos metodológicos utilizados.  
Fonte: Francicélio Mendonça da Silva, 2013.  
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3.1 LEVANTAMENTO BIBLIOGRÁFICO E CARTOGRÁFICO 

  

O levantamento de materiais bibliográficos serviu de embasamento teórico, 

conceitual e metodológico, de forma a subsidiar os conceitos aplicados, tais como: 

vulnerabilidade ambiental, sistemas ambientais, paisagem e o ambiente estuarino. A 

discussão sobre a abordagem sistêmica na perspectiva da ciência geográfica 

permitiu a compreensão dos fatores naturais e antrópicos, aplicando a análise das 

diversificadas formas de uso e ocupação do solo. Nesse sentido, foram realizadas 

leituras com base em livros, teses, dissertações e artigos científicos.  

A pesquisa utilizou-se de dados socioeconômicos e ambientais, bem como de 

materiais cartográficos da área de estudo, adquiridos nos órgãos públicos - Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE); no Instituto Brasileiro de Meio Ambiente 

e Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), quanto à aquisição de dados 

socioeconômicos e ambientais na Superintendência Estadual do Rio Grande do 

Norte, na aquisição de Ortofotos aéreas do Programa de Desenvolvimento do 

Turismo (PRODETUR), como também de fotografias aéreas do sobrevôo no 

ambiente estuarino do rio Curimataú/Cunhaú; no Instituto de Desenvolvimento 

Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte (IDEMA), com a aquisição de 

relatórios socioeconômicos e ambientais, e fotografias aéreas dos anos de 2006, 

2008 e 2010 do Programa Estadual de Monitoramento e Fiscalização Ambiental 

Aéreo (PEMFAA); Empresa de Pesquisa Agropecuária do Rio Grande do Norte 

(EMPARN), com as informações dos dados dos totais diários; e Associação 

Brasileira de Criadores de Camarão (ABCC), com os dados quantitativos da 

atividade da carcinicultura.  

 
3.2 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ICONOGRÁFICOS 

 
No que concerne à utilização de materiais para o mapeamento e servirem de 

instrumento de apoio para o campo, a pesquisa consistiu no uso de procedimentos 

metodológicos para a efetuação do mapeamento da vulnerabilidade ambiental. 

Iniciou-se com o levantamento de materiais em gabinete e a análise em campo, 

sendo desenvolvidas em etapas, conforme descritos a seguir:  

   
a) Cartas do Projeto RADAMBRASIL, pertencentes às Folhas SB. 24/25 

Jaguaribe/Natal e elaboradas pelo Ministério das Minas e Energia, em escala 
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de 1:250.000 com o objetivo de caracterizar os aspectos ambientais 

(geologia, geomorfologia, pedologia, vegetação e os recursos hídricos 

superficiais) da área de estudo;   

 
b) Ortofotos do Programa de Desenvolvimento do Turismo (PRODETUR), do 

ano de 2006 na escala 1:25.000, georreferenciada para o sistema de 

coordenadas UTM - Projeção Universal de Mercator, Datum SAD - 69, Zona 

25 Sul, cedida pelo Núcleo de Geoprocessamento e Monitoramento 

Ambiental (NUGEMA), o qual pertencente à superintendência estadual do 

Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis 

(IBAMA).  

 

 Posteriormente, adquiriu-se material para o mapeamento em campo, com a 

utilização do Manual Técnico de Cobertura e Uso da Terra do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística - IBGE (2006) na aplicação do método de verificação das 

formas de uso e ocupação do solo, delimitando as unidades de paisagem para o 

mapeamento da superfície atual, na análise da vulnerabilidade ambiental e na 

utilização dos indicadores ambientais.  

 

3.3 ETAPAS DE CAMPO 

 

 A visitação da área de estudo teve como objetivo o reconhecimento do meio 

ambiente nas análises das informações adquiridas atráves das leituras sobre a 

temática proposta, resultando no primeiro momento na identificação dos aspectos 

naturais (geologia, geomorfologia, vegetação, pedologia e os recursos hídricos 

superficiais). A caracterização das diversificadas formas de cobertura e uso da terra, 

na identificação de impactos ambientais, correspondeu inicialmente à verificação do 

momento atual da superfície terrestre, no entendimento das interações entre a 

sociedade e a natureza, nas análises das perturbações e ameaças constantes ao 

meio ambiente.  

 Desta forma, a metodologia de listagem ou Check-list foi aplicada na 

identificação e avaliação de impactos ambientais, tendo como subsídio teórico, 

conceitual e metodológica os autores como: Bastos e Almeida (2002); Medeiros e 

Oliveira (2007) e Sánchez (2008), com o objetivo de uma análise detalhada das 
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principais ações impactantes, as alterações ambientais e as suas implicações no 

meio ambiente. Em seguida, foram utilizadas as aplicações dos atributos e 

parâmetros na avaliação dos impactos ambientais, considerando a relação entre a 

sociedade e a natureza.  

 As etapas de campo serviram de base empírica para as observações, visando 

uma melhor análise dos aspectos naturais na atribuição dos valores do grau de 

vulnerabilidade ambiental para cada tema de forma visual, decorrente das 

informações colhidas em campo. Por meio disso, visando um melhor entendimento 

da área de estudo e da identificação dos impactos ambientais e as suas implicações 

no ambiente, iniciaram-se as etapas dos trabalhos de campo no mês de julho de 

2011 e terminaram no mês de janeiro de 2013.  

 A aplicação da metodologia de identificação e avaliação dos impactos 

ambientais teve como utilização a interação entre a metodologia de listagens e a 

interação de matriz na avaliação da magnitude das ações impactantes, através das 

listagens dos principais impactos ambientais e da atribuição dos parâmetros as 

ações antrópicas, as quais foram descritas nas etapas de campo e pelas 

comunidades tradicionais de pescadores de forma detalhada e concisa. 

 A identificação de impactos ambientais se utilizou da metodologia de listagens 

e da interação de matriz nas etapas de concretização, bem como a identificação dos 

principais impactos ambientais em campo, tendo por base as ações impactantes nas 

alterações espaciais do meio ambiente. Posteriormente, a utilização da matriz de 

interação, com a aplicação de atributos ambientais, dividiu-se em caráter (positivo, 

negativo e indefinido), ordem (direto e indireto), magnitude (fraco, moderado e forte), 

duração (curta, média e extensa), escala (local e regional) e reversibilidade 

(reversível e irreversível). 

Ainda nessa etapa, houve a realização da coleta de dados primários com o 

instrumento de apoio, utilizando o GPS na identificação dos pontos de impactos 

ambientais, a ficha de caracterização do meio físico e o roteiro de campo, com a 

saída em direção ao estuário, dependendo das oscilações das marés para o acesso 

de algumas áreas do ambiente estuarino, através do transporte de canoas nas 

partes submersas do ambiente, com registros de imagens fotográficas, visando um 

melhor reconhecimento do estuário e servindo de base na identificação e avaliação 

das feições de cobertura e uso da terra, também dos impactos ambientais.  
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Para tanto, foram identificados os impactos ambientais nas áreas dos 

empreendimentos de carcinicultura por meio da observação empírica, destacando-

se as fazendas de camarão visitadas, tais como Formosa Maricultura, Salinas 

Maricultura e Marine Maricultura do Nordeste.  

 

3.4 APLICAÇÃO DE TÉCNICAS DE GEOPROCESSAMENTO 

 

Nesta etapa, para a concretização do processamento das imagens em 

gabinete, foram utilizados os procedimentos de apoio que se baseiam na utilização 

de técnicas de geoprocessamento, no intuito de identificar e avaliar a vulnerabilidade 

ambiental na área de estudo.  

Posteriormente, para o mapeamento da cobertura e uso da terra, foram 

utilizadas as imagens das ortofotos do Programa de Desenvolvimento do Turismo 

(PRODETUR), do ano de 2006 na escala de 1:25.000. Em seguida, foram lançadas 

no programa Arc Gis 9.3, licenciado do Departamento de Geografia da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), com o objetivo de vetorização das 

unidades da paisagem a fim de obter as informações dos cálculos das áreas de 

cobertura e uso da terra, principalmente a atividade da aquicultura intensiva, da 

cultura temporária de cana-de-açúcar e da área urbanizada para melhor visualização 

na representação da cobertura e uso da terra, atentando também para os impactos 

ambientais e as suas implicações na área de estudo.  

 A utilização das ortofotos do Programa de Desenvolvimento do Turismo 

(PRODETUR) serviu de base cartográfica para o mapeamento das diversificadas 

feições das unidades de paisagem, com a aplicação das categoriais de cobertura e 

uso da terra, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE (2006), 

caracterizando as categorias de mapeamento como áreas antrópicas não agrícolas 

e correspondendo na área de estudo aos espaços urbanizados e ao complexo 

industrial (área urbanizada do município de Canguaretama e o centro industrial da 

usina beneficiadora de álcool e açúcar, também o aglomerado urbano no município 

de Baía Formosa). As áreas antrópicas agrícolas são utilizadas no fornecimento de 

alimentação para o mercado interno e externo, subdividindo em classes de uso da 

terra, com a cultura temporária (plantação de cana-de-açúcar da agroindústria 

sucroalcooleira nas áreas de tabuleiros costeiros), a cultura permanente (plantação 

de coco-da-baía) e a pastagem-pecuária (na criação de gado em pasto). Outra 
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cobertura e uso da terra é a aquicultura intensiva na produção de camarão em 

cativeiro no ambiente de planície flúvio-marinha, assim como as formações 

campestres com características de vegetação rasteira e gramínea, a florestal 

apresentando a vegetação de mangues e os fragmentos ou remanescentes de Mata 

Atlântica. Desta forma, a classificação da cobertura terrestre da água representa as 

formações dos corpos d’água continentais (açudes artificiais nos lançamentos de 

rejeitos da produção da agroindústria de cana-de-açúcar e as lagoas naturais) e os 

corpos d’água costeiros (ambiente de superfície hídrico do estuário) nas trocas de 

águas com as oscilações entre a água salgada e doce, como pode ser vislumbrado 

no esquema a seguir:  

 

 

Fonte: Francicélio Mendonça da silva, 2013, adaptado do IBGE, 2006. 
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 Com isso, a aplicação da cobertura e uso da terra, segundo o IBGE (2006), 

na utilização para o mapeamento correspondeu a uma forma importante de análise 

para as avaliações da cobertura e uso da terra/uso e ocupação do solo, 

contribuindo, assim, para as relações entre os impactos ambientais em 

consequência das pressões antrópicas e das ameaças ao meio ambiente, geradas 

pelas ocupações do solo, principalmente por empreendimentos de carcinicultura, 

pela plantação de cana-de-açúcar da agroindústria e pela expansão urbana em 

direção ao sistema ambiental de manguezal.  

 

3.5 PROCEDIMENTOS TÉCNICOS - OPERACIONAIS 

  

 Para a elaboração da vulnerabilidade ambiental na área de estudo, foram 

utilizadas as seguintes etapas. Primeiramente, a elaboração dos mapas temáticos, 

condicionada pelos aspectos naturais e antrópicos (geologia, geomorfologia, 

pedologia e a vegetação/cobertura e uso da terra), objetivando a criação do mapa de 

vulnerabilidade ambiental. Em seguida, com a criação do mapa de vulnerabilidade 

ambiental, houve critérios de aplicação dos valores, tendo como subsídios a 

metodologia aplicada por Crepani et, al., (2001), Grigio (2003) e Oliveira (2011), 

Costa et, al., (2003), no intuito de compreender melhor os ambientes de 

vulnerabilidade às ações antrópicas.  

Na elaboração do índice de vulnerabilidade ambiental, tendo como base a 

metodologia empregada por Crepani et, al., (2001), adaptado do conceito da 

ecodinâmica de Tricart (1977), enfoca-se o conceito de estabilidade/instabilidade 

ambiental e se constituem as categorias morfodinâmicas no meio ambiente, 

conforme demonstrado a seguir no quadro 4. 

 
Quadro 4: Critérios de avaliação das categorias morfodinâmicas. 

Categoria 
morfodinâmica 

Relação Pedogênese/Morfogênese Valor 

Estável Prevalece a Pedogênese 1,0 

Intermediária Equilíbrio entre a Pedogênese/Morfogênese 2,0 

Instável Prevalece a Morfogênese 3,0 
     Fonte: Crepani, et, al., (2001), adaptado de Tricart (1977). 

 
Essa metodologia é aplicada na análise das unidades de paisagem e atribui 

os aspectos naturais e antrópicos como geológicos, geomorfológicos, pedológicos e 
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a vegetação/cobertura e uso da terra, para a criação das Unidades Territoriais 

Básicas - UTB, nas quais são integradas as unidades territoriais básicas com as 

ações antrópicas vetorizadas.  

Com a aplicação da metodologia, segundo Crepani et, al., (2001), atribui-se 

os critérios de avaliação das categorias morfodinâmicas, efetuando o grau de 

classificação de 21 unidades de paisagem, na determinação do grau de 

vulnerabilidade, relacionando os processos de morfogênese e pedogênese. Esse 

grau de vulnerabilidade é aplicado a valores na escala de 1 a 3, com intervalo de 0,5 

onde os valores próximos a 1 correspondem aos processos de pedogênese. Já no 

intermediário, a variação até 2 é denominada de meio integrades no equilíbrio entre 

a pedogênese/morfogênese e às situações de morfogênese atribui-se o valor 3, 

criando os critérios de vulnerabilidade ambiental e dividindo-os em categorias ou 

classes de análise, tais como: estável, moderamente estável, mediamente 

estável/vulnerável, moderamente vulnerável e vulnerável. Assim, dá-se a 

composição de multicores variando entre a composição mais intensa, para maiores 

graus de vulnerabilidade, ou seja, classificações de vulnerabilidade ambiental tais 

como muito baixa, baixa, média, alta e muito alta; e para tons menos intensos, 

ambientes de estabilidade, conforme o quadro 5 a seguir: 

 

Quadro 5: Escala de vulnerabilidade das unidades territorias básicas.  

 
           Fonte: Crepani et, al., (2001). 
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 A utilização desse modelo individualizado para cada tema (geologia, 

geomorfologia, pedologia, vegetação/cobertura e uso da terra) dá a cada um 

medidas de valores, dentre as quais, a partir dessas análises, faz a média 

aritmétrica na classificação da vulnerabilidade ambiental, conforme a equação a 

seguir, usada na análise dos critérios de avaliação do grau de vulnerabilidade 

(CREPANI, et, al., 2001).  

 Conforme a temática proposta, aborda-se a equação da escala de 

vulnerabilidade ambiental e a sua classificação. Assim, temos:  

 

V. A= G + R + S + Vg/U  
       4 

 

Diante da fórmula exposta acima, apresentam-se o significado de cada 

símbolo: V.A= vulnerabilidade ambiental, G= vulnerabilidade para o critério de 

geologia, R= geomorfologia, S= solos, Vg/U= vegetação/cobertura e uso da terra.  

 Portanto, na elaboração do mapa de vulnerabilidade ambiental da área de 

estudo, encontram-se os valores para o grau de vulnerabilidade, em detrimento a 

aplicação da metodologia de acordo com Crepani et, al., (2001); Grigio (2003); 

Tagliani (2003), e mais recentemente Oliveira (2011), tendo por base os critérios de 

atribuição dos condicionantes naturais e a identificação das ações antrópicas no 

meio ambiente. 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 4: Análise da Vulnerabilidade 

Ambiental e os Impactos Ambientais 
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4 ANÁLISE DA VULNERABILIDADE AMBIENTAL NO ESTUÁRIO DO RIO 

CURIMATAÚ/CUNHAÚ E AS SUAS ÁREAS ADJACENTES  

 
4.1 PADRÕES DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO NO AMBIENTE ESTUARINO DO 

RIO CURIMATAÚ/CUNHAÚ E AS SUAS ÁREAS ADJACENTES 

 

 A classificação da cobertura e uso da terra na identificação dos padrões de 

uso e ocupação do solo consiste, na área de estudo, em analisar os diversificados 

tipos de uso e ocupação do solo e as suas interações com os impactos ambientais 

bastante significativos, gerados pelas perturbações e ameaças espaciais nesse meio 

ambiente.   

   A classificação do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE (2006), 

na descrição da cobertura e uso da terra, contribui para a elaboração dos 

indicadores ambientais na construção do mapa de vulnerabilidade ambiental, a partir 

das diversificadas formas de uso e ocupação/cobertura e uso da terra na área de 

estudo, destacando-se as terminologias de cobertura e uso da terra: 

 
 Áreas Urbanizadas: correspondem às áreas de urbanização representadas 

por estruturas edificadas com o sistema viário bem representativo, incluindo 

diversos tipos de formas como indústrias, cidades, complexos industriais e 

rodoviais. Com isso, as áreas urbanizadas apresentam subdivisões, como a 

não lineares, constituída de vegetação esparsada, e a descontinua, com 

vegetação bastante concentrada. Corresponde, portanto, à cidade de 

Canguaretama e a ocupação da indústria de atividade de cana-de-açúcar, 

também o seu aglomerado urbano no município de Baía Formosa.  

 
 Cultura Temporária: compreende as culturas com os ciclos produtivos de 

curta duração no período de um ano para a colheita da safra, que se 

caracteriza pelo terreno para a nova plantação da mesma espécie, 

destacando-se as culturas de cereais, hortaliças, floríferas. Na área de 

estudo, em especial, a plantação de cana-de-açúcar que é destinada à 

comercialização no mercado interno e às exportações dos produtos desse 

gênero agrícola, localizada nas áreas de tabuleiros costeiros.  
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 Cultura Permanente: representa a cultura de colheitas no período longo do 

plantio da espécie de produção anual, destacando-se as laranjeiras, as 

bananeiras e, na área de estudo, a plantação de coqueirais.  

 
 Pastagem-Pecuária: área destinada à criação de gado, na qual se encontra 

a vegetação de gramínea na sua cobertura vegetacional, na comercialização 

de gado e seus derivados. A área de estudo localiza-se nas margens de rios 

ou em antigas áreas de cultivo de cana-de-açúcar.  

 
 Campestre: são áreas de fisionomia bastante diferenciada das florestais, 

caracterizadas por gramíneas e com o porte vegetacional arbustivo. Além 

disso, as formas de representação na área de estudo que se destacam são 

as formações de dunas, areias, restinga, a vegetação de mangue no seu 

porte pioneiro e os campos salinos, constituídos pelo desmatamento da 

vegetação de mangue na implantação de empreendimentos de carcinicultura 

e as áreas de abandonos na formação de campos salinos.  

 
 Florestal: são formações vegetacionais que compreendem as áreas de 

floresta de Mata Atlântica nas áreas adjacentes ao ambiente de manguezal, 

abrangendo a vegetação de mangue nos processos de interações com os 

fatores fluviais e marinhos.  

 
 Aquicultura Intensiva: são áreas de cultivo de camarão em cativeiro ou em 

reservatórios ou berçários no seu crescimento com a aplicação de ração 

balanceada, produtos químicos na conservação do animal e a utilização de 

fertilizantes para a correção dos solos e de ração na produção. Na área de 

estudo se apresentam os empreendimentos de carcinicultura no ambiente de 

planície flúvio-marinha.  

 
 Corpos D’água Continentais: são formas hídricas de influências naturais e 

antrópicas que não apresentam as interações dos fatores marinhos na sua 

formação. Entre eles estão os açudes, reservatórios artificiais, lagoas de 

distribuição de água no abastecimento da cultura de cana-de-açúcar para a 

irrigação, rios e represas.   
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 Corpos D’água Costeiros: são corpos hídricos superficiais de influência 

entre os fatores fluviais e marinhos, abrangendo os diversos sistemas 

costeiros, como o ambiente praial, sistemas estuarinos, baías e enseadas. A 

sua definição dos ambientes costeiros foi delimitada pelas interações entre a 

água doce e salgada.  

 
 O mapeamento das formas de cobertura e uso da terra tem com subsídio 

analisar a cobertura do solo no momento atual do ambiente juntamente com os 

impactos ambientais e as ameaças potenciais de degradação ambiental na área de 

estudo. Com isso, a identificação dos impactos ambientais e a análise da 

vulnerabilidade ambiental constituem a avaliação do uso e ocupação do solo no 

ambiente em questão, de forma eficiente na identificação das áreas com maiores 

fatores de impactos ambientais, em relação ao levantamento da cobertura e uso da 

terra na identificação, verificação e análise das atividades econômicas instaladas no 

meio ambiente.  

 A aplicação da identificação do uso e cobertura do solo utilizou-se de 

tipologias nas observações das feições em pleno estado de degradação ambiental, 

as quais foram essenciais na determinação das causas dos fatores de impactos 

ambientais e nas suas consequências ao meio ambiente, ocasionados pelas fortes 

pressões e perturbações antrópicas, alterando, assim, os componentes físico-

químicos e ambientais e contribuindo para a implantação de futuros prognósticos 

para a gestão ambiental, também o gerenciamento do uso e ocupação do solo; e a 

redução de áreas de vulnerabilidade ambiental.  

 Diante dessas constatações, as diversificadas formas de cobertura e uso da 

terra no ambiente costeiro e, principalmente, nos dias atuais do ambiente estuarino e 

nas suas áreas adjacentes, são indicadores da magnitude extrema dos impactos 

ambientais, acarretando, então, o desequilíbrio natural dos sistemas ambientais da 

área de estudo, gerando conflitos ambientais entre o crescimento econômico e a 

utilização dos recursos naturais pelas populações ribeirinhas na apropriação do 

território. 

 Essas interferências antrópicas na área de estudo (Figura 18) são importantes 

fatores de transformações ambientais, pois compreendem atualmente as formas de 

cobertura e uso da terra, que são caracterizados por aquicultura intensiva com 

empreendimentos de carcinicultura com a ocupação territorial de uma área de 10,54 
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Km² ou 6,54%. Nas áreas de tabuleiros costeiros, há a cultura temporária da 

atividade do cultivo da cana-de-açúcar da agroindústria sucroalcooleira, com uma 

extensão de 53,34 Km² ou 33,13. Já a área urbanizada apresenta 4,67 km² ou 2,9% 

como ponto de atração na fixação da população e, atualmente, na expansão dos 

aglomerados urbanos no ambiente estuarino com precárias condições de 

infraestruturas e sanitárias. Outras formas de cobertura e uso da terra é a inserção 

de práticas sociais de usos econômicos, destacando-se a cultura permanente com a 

plantação de coqueiros às margens do ambiente estuarino, com uma ocupação 

superficial de 7,9 Km² ou 4,91%, na introdução dessa atividade em áreas 

abandonadas pelos empreendimentos de carcinicultura que se transformaram em 

um ambiente naturalmente salino. A pastagem-pecuária ocupa uma área de 3,57 

Km² ou 2,22 %, com a disponibilidade de vegetação rasteira e gramínea, e, 

atualmente, em locais anteriormente destinados ao cultivo de cana-de-açúcar. A 

formação florestal engloba as áreas de manguezal e a Mata Atlântica, com a maior 

ocupação territorial de 60,63 Km² ou 37,65%, bem como as formações de campestre 

como dunas, restinga e a planície do ambiente salino com a vegetação arbustiva e 

arbórea, totalizando 13,41 Km² ou 8,33%. Também os corpos d’água continentais 

0,33 Km² ou 0,20%, que representa as lagoas, açudes artificiais com os 

lançamentos dos rejeitos da produção industrial da cana-de-açúcar e os corpos 

d’água costeiros com 6,63 Km² ou 4,12% (Figura 19), abrangendo o sistema 

estuarino na interação dos fluxos de água doce e salgada evidenciados, a seguir, na 

tabela 5.  

 
Tabela 5: Classes de mapeamento da cobertura e uso da terra na área de estudo. 

CLASSE  ÁREA (KM²) PORCENTAGEM (%) 

Áreas Urbanizadas 4,74 2,94 

Cultura Permanente 9,86 6,12 

Cultura Temporária  49,96 31,03 

Pastagem-Pecuária 3,09 1,92 

Campestre 15,70 9,75 

Florestal 60,34 37,50 

Aquicultura Intensiva 10,22 6,34 

Corpos D’água Continentais  0,27 0,16 

Corpos D’água Costeiros 6,84 4,24 

Total 161,02 100 

Fonte: Francicélio Mendonça da Silva, 2013.  
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Figura 18 - (A): Áreas urbanizadas no município de Canguaretama, 14/03/2012. (B): 
Cultura permanente com a plantação de coqueiros, 16/01/2013. (C): Cultura temporária da 

atividade da monocultura da cana-de-açúcar em áreas de tabuleiros costeiros, 16/01/2013. 
(D): Pastagem-pecuária na criação do gado, 14/03/2012. (E): Formações de campestres 
com vegetação rasteira, 16/01/2013. (F): A formação florestal (manguezal e a Mata 
Atlântica), 14/03/2012. Fonte: Frederico Fonseca Galvão de Oliveira, 2012 e Francicélio 

Mendonça da Silva, 2013. 
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(G): Aquicultura intensiva: ocupação por empreendimentos de carcinicultura, 
13/03/2012. (H): Corpos d’água continentais representam as lagoas e os açudes 
artificiais. (I): Corpos d’água costeiros no ambiente estuarino, 05/12/2006. Fonte: 
Frederico Fonseca Galvão de Oliveira, 2012 e IDEMA, 2006. 
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Figura 19: Mapa de Cobertura e Uso da Terra da área de estudo. Fonte: Francicélio Mendonça da Silva, 2013. 
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4.2 AVALIAÇÃO DE IMPACTOS AMBIENTAIS NO MEIO AMBIENTE ESTUARINO 

DO RIO CURIMATAÚ/CUNHAÚ E NAS SUAS ÁREAS ADJACENTES 

 

 A avaliação dos impactos ambientais no estuário do rio Curimataú/Cunhaú e 

nas áreas adjacentes constitue-se inicialmente na verificação do diagnóstico 

ambiental como fator importante da situação atual do meio ambiente analisado, na 

obtenção de compreender as interações entre as ações humanas e a natureza, em 

detrimento das pressões antrópicas no meio ambiente em discussão.  

 A metodologia aplicada na avaliação dos impactos ambientais na área de 

estudo foi de listagens ou Check-list e a matriz de interação, com subsídios teóricos, 

conceituais e metodológicos dos autores Bastos e Almeida (2002), Medeiros e 

Oliveira (2007) e Sánchez (2008), empregando os procedimentos metodológicos nas 

listagens dos principais tipos de impactos e analisando as alterações ambientais e 

as suas implicações no meio ambiente. Para Medeiros e Oliveira (2007), a 

identificação dos impactos ambientais tem como base a aplicação dos critérios de 

classificação dos atributos, parâmetros das ações antrópicas e a sua magnitude com 

as interações entre os meios físicos, bióticos e antrópicos.  

 A aplicação da metodologia de listagens ou Check-list na verificação dos 

impactos ambientais tem como aplicabilidade a avaliação ambiental da situação 

atual da superfície terrestre, consistindo, inicialmente, em uma avaliação preliminar, 

na compreensão das relações entre as perturbações ambientais e a ameaças 

constantes ao meio ambiente. Essa abordagem de listagens de impactos ambientais 

tem como suporte metodológico a quantificação e qualificação das ações 

impactantes identificadas nas etapas de campo e nos relatos de pescadores, nos 

quais se encontram diversificadas formas de uso e ocupação do solo.   

 A utilização da metodologia de matriz de interação tem como subsídio a 

complementaridade da metodologia de listagens de impactos ambientais. No que se 

refere à matriz de interação, constitui-se na apresentação dos impactos ambientais 

no grau de interferência dos sistemas ambientais, bem como as ações impactantes 

dos empreendimentos econômicos implantados, associados a descrições dos 

atributos com os parâmetros na determinação das influências desses impactos no 

grau de interações entre o meio físico, antrópico e biológico. Essa visualização da 

metodologia de matriz de interação corresponde a uma melhor identificação e 

avaliação dos impactos ambientais na análise das mudanças espaciais.   
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 Desse modo, a partir da utilização do método de matriz de interação, 

construiu-se o quadro de aplicação de critérios na avaliação de impactos ambientais 

e do valor de magnitude no ambiente na utilização de atributos e parâmetros.  

 De acordo com Bastos e Almeida (2002, p.92), “o método permite uma fácil 

compreensão dos resultados, aborda fatores biofísicos e sociais, acomoda dados 

qualitativos e quantitativos, além de fornecer boa orientação para o prosseguimento 

dos estudos e introduz a multidisciplinaridade”.  

 A aplicação dos atributos é classificada em escalas diferentes de nomeações, 

destacando-se as escalas nominais, como: caráter, ordem, magnitude, duração, 

escala e reversibilidade; e os parâmetros com características ordinais na sequência 

da hierarquia quantitativa, positivo, negativo, indefinido, direto, indireto, fraco, 

moderado, forte, curta, média, extensa, local, regional, reversível e irreversível 

(Quadro 6). 

 

Quadro 6: Matriz de análise dos critérios de avaliação dos impactos ambientais. 

OS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS E A APLICAÇÃO 
DOS VALORES DE MAGNITUDE 

ATRIBUTOS PARÂMETROS VALOR DA MAGNITUDE 

CARÁTER  Positivo + 

Negativo - 

Indefinido ± 

ORDEM Direto (D) 

Indireto (I) 

MAGNITUDE Fraco (1) 

Moderado (2) 

Forte (3) 

DURAÇÃO Curta (C) 

Média (M) 

Longa (L) 
ESCALA Local (L) 

Regional (R) 

REVERSIBILIDADE Reversível (R) 

Irreversível (I) 

Fonte: Medeiros e Oliveira (2007), Bastos e Oliveira (2002) e Sánchez (2008).  

 

 
 Essas aplicações de metodologia de impactos ambientais na identificação de 

princípios de evidências impactantes no meio físico, biológico e socioeconômico 

consideram as ações antrópicas, como forma de direcionar as avaliações das 

mudanças espaciais (MEDEIROS; OLIVEIRA, 2007).  
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 Apresenta-se a descrição dos critérios de avaliação na aplicação dos atributos 

e parâmetros da valoração dos impactos ambientais. Dessa forma, na avaliação dos 

impactos ambientais utilizou-se a aplicação dos atributos e parâmetros ambientais 

na classificação dos levantamentos da influência e do grau de intensidade, com a 

apresentação de 6 atributos e 15 parâmetros, com base teórica e conceitual em 

Sánchez (2008), com subsídio metodológico em Medeiros e Oliveira (2007): 

  
A. Caráter: Corresponde às alterações ambientais causadas pelas ações 

impactantes. 

 
1. Positivo (+): Ações antrópicas desenvolvidas em uma determinada área de 

forma benéfica ou eficaz; 

2. Negativo (-): Ações antrópicas desenvolvidas em uma determinada área de 

forma negativa na transformação do ambiente; 

3. Indefinido: (±): Ações antrópicas desenvolvidas em uma determinada área de 

forma incerta na magnitude de seu impacto ambiental. 

 
B. Ordem: Corresponde a um determinado grau de interação entre as ações 

antrópicas e as suas implicações no meio ambiente.  

 
1. Direto (D): Ações impactantes no meio ambiente de primeira ordem; 

2. Indireto (I): Ações impactantes no meio ambiente de segunda ordem e 

originadas de outras primárias e anteriores. 

 
C. Magnitude: Corresponde à dimensão das ações impactantes ou dos impactos 

ambientais em diferentes ambientes.  

 
1. Fraco (1): Correspondem aos impactos ambientais de forma incipiente na 

descaracterização do meio ambiente; 

2. Moderado (2): Correspondem aos impactos ambientais de forma a 

representar o impacto mediamente não atribuído à degradação ambiental; 

3. Forte (3): Correspondem aos impactos ambientais que descaracterizam o 

meio ambiente. 
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D. Duração: Corresponde ao tempo determinado da ação impactante no meio físico, 

biótico e socioeconômico.  

 
1. Curta (C): São impactos ambientais de duração imediata, constituindo a 

reversão da ação dos impactos após a finalização da ação; 

2. Média (M): São impactos ambientais de tempo médio após a sua ação; 

3. Longa (L): São impactos ambientais de tempo longo na sua permanecia, 

após a finalização da ação. 

 
E. Escala: Corresponde à extensão territorial da ação impactante e às ações 

causadoras desses impactos.  

 
1. Local (L): Determina a extensão espacial do impacto ambiental na área de 

influência direta e nas suas áreas de entorno; 

2. Regional (R): Determina a extensão do impacto ambiental na área de 

influência direta, como, por exemplo, a bacia hidrográfica do rio Curimataú. 

 
F. Reversibilidade: Corresponde à situação ambiental das áreas afetadas por 

ações impactantes de retornar às situações ambientais pré-existentes. 

 
1. Reversível (R): Quando, após os impactos ambientais, o ambiente volta às 

situações normais, no equilíbrio natural; 

2. Irreversível (I): Quando, após o impacto ambiental, não pode ser revertido 

para o equilíbrio natural do meio ambiente.   

  
 A avaliação dos impactos ambientais de maior magnitude na área de estudo é 

analisada pelas interferências das ações impactantes dos empreendimentos da 

carcinicultura, do cultivo da cana-de-açúcar nas áreas de tabuleiros costeiros e da 

expansão dos aglomerados urbanos às margens do ambiente estuarino.  

 Desta maneira, foram identificadas, em etapas de campo e nos relatos de 

pescadores, as principais ações impactantes, as alterações ambientais e as suas 

implicações no meio ambiente (Quadro 7). Nesse sentido, é de extrema importância 

a aplicação da matriz de interação na verificação de impactos ambientais, 

apresentando os métodos empregados na avaliação do grau de magnitude e 

enfocando a junção dos métodos na aplicabilidade do entendimento da área de 

estudo (Quadro 8).  
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Quadro 7: Os principais impactos ambientais identificados na área de estudo. 

AÇÕES 
IMPACTANTES 

ALTERAÇÕES AMBIENTAIS  IMPACTOS AMBIENTAIS E AS 
SUAS IMPLICAÇÕES 

 
Construção de viveiros 

de camarão 

- Devastação da cobertura de 
mangue; 
- Aterramento do ambiente de 
manguezal; 
- Lançamentos de efluentes 
químicos; 
- Captação de água na construção 
de canais de abastecimento dos 
tanques de camarão; 

- Descaracterização da paisagem 
estuarina; 
- Aumento da Demanda 
Bioquímica de Oxigênio – DBO; 
- Comprometimento dos recursos 
hídricos superficiais; 
- Formação de campos salinos; 

 
 

Cultura de cana-de-
açúcar  

- Desmatamento da vegetação de 
Mata Atlântica; 
- Utilização de produtos químicos 
(agrotóxicos); 

- Erosão e assoreamento dos 
rios; 
- Contaminação dos solos; 
- Contaminação das águas 
superficiais e subterrâneas; 
- Redução da biodiversidade; 

Emissões de esgotos 
domésticos  

- Lançamentos de efluentes 
químicos; 

- Contaminação e poluição de 
águas superficiais;  
- Diminuição da qualidade da 
água; 

Extração da madeira - Desmatamento da vegetação de 
mangue; 

- Perda dos habitats naturais; 
- Destruição de áreas de 
extrativismo na captura de 
peixes, mariscos e caranguejos; 

Processos erosivos e 
assoreamentos dos 

rios 

- Diminuição da cobertura vegetal; 
- Solos empobrecidos; 

- Acumulação de sedimentos nos 
canais dos rios; 
- Redução do suporte hídrico 
superficial;  

Poluição das águas do 
estuário 

- Lançamentos de dejetos químicos 
de áreas urbanizadas e dos 
empreendimentos de carcinicultura; 

- Extinção de áreas de pesca 
artesanal; 
- Diminuição dos recursos 
pesqueiros no ambiente; 
- Riscos de contaminação na 
cadeia alimentar; 

 Produção de resíduos 
sólidos 

- Disposição de lixo em áreas 
impróprias; 
- Queima dos resíduos sólidos; 
- Proliferação de insetos e roedores; 
- Acondicionamento nas raízes dos 
mangues; 

- Poluição dos corpos hídricos; 
- Transmissão de doenças; 
- Transformação da paisagem; 
- Danos ambientais à fauna e 
flora; 

Expansão das 
ocupações urbanas no 

ambiente estuarino 

- Destruição da vegetação de 
mangues. 
- Habitações sem planejamento de 
infraestrutura e saneamento básico. 

- Despejo de esgotos domésticos 
e o aumento da produção de 
resíduos sólidos; 
- Criação de pocilgas no estuário.  
 

Fonte: Francicélio Mendonça da Silva, 2013. 
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Quadro 8: Matriz de interação dos principais impactos ambientais na área de estudo. 

Fonte: Bastos e Oliveira (2002); Sánchez (2008) e Medeiros e Oliveira (2007). 

IDENTIFICAÇÃO DOS 
IMPACTOS 

AMBIENTAIS 

ATRIBUTOS DE IMPACTOS AMBIENTAIS 

CARÁTER ORDEM MAGNITUDE DURAÇÃO ESCALA REVERSIBILIDADE 

PARÂMETROS DE IMPACTOS AMBIENTAIS 
AÇÕES 

IMPACTANTES 
+ - ± (D) (I) 1 2 3 (C) (M) (L) (L) (R) (R) (I) 

CONSTRUÇÃO DE 
VIVEIROS DE 

CAMARÃO 

 ⊙  ⊙    ⊙   ⊙  ⊙  ⊙ 

CULTIVO DE CANA-
DE-AÇÚCAR 

 ⊙  ⊙    ⊙   ⊙  ⊙  ⊙ 

EXTRAÇÃO DE 
MADEIRA  

 ⊙  ⊙    ⊙   ⊙ ⊙  ⊙  

EMISSÕES DE 
ESGOTOS 

DOMÉSTICOS 

 ⊙   ⊙  ⊙   ⊙   ⊙ ⊙  

PROCESSOS 
EROSIVOS E 

ASSOREAMENTOS 
DOS RIOS  

 ⊙   ⊙   ⊙   ⊙  ⊙  ⊙ 

POLUIÇÃO DAS 
ÁGUAS DO 
ESTUÁRIO 

 ⊙   ⊙   ⊙   ⊙  ⊙ ⊙  

PRODUÇÃO DE 
RESÍDUOS 
SÓLIDOS 

 ⊙  ⊙   ⊙    ⊙  ⊙ ⊙  

OCUPAÇÕES EM 
ÁREAS MARGINAIS 

DO ESTUÁRIO 

 ⊙  ⊙   ⊙     

⊙ 

 ⊙ ⊙   
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 O ambiente estuarino do rio Curimataú/Cunhaú e as suas áreas adjacentes 

são submetidos às diversificadas formas de uso e apropriação do solo, devido às 

pressões, perturbações e exposição das ações antrópicas no seu meio ambiente. 

Dessa maneira, foram identificadas nas etapas de campo e nos relatos de 

pescadores oito (8) tipos de impactos ambientais, destacando-se as ações 

impactantes, as alterações ambientais e as suas implicações no meio ambiente.  

 Primeiramente, o desmatamento da vegetação de mangue ocorreu para a 

construção de empreendimentos de carcinicultura, ocasionando as perturbações e 

ameaças antrópicas, causadores dos principais impactos no ecossistema de 

manguezal. Desta forma, as alterações nesse meio ambiente têm como forma de 

avaliação a degradação ambiental nas análises das transformações da paisagem 

estuarina, em detrimento da implantação da atividade da carcinicultura (Figura 20).  

 

   

 
Figura 20 - (A): Área de fazenda de carcinicultura à margem direita (Baía Formosa), 
01/10/2008. (B): Viveiros de camarão à margem esquerda do estuário (Canguaretama), 
14/03/2012. Fonte: IDEMA, 2008 e Frederico Fonseca Galvão de Oliveira, 2012.  

 

 Os impactos ambientais identificados no ambiente estuarino têm como 

principal fator a ocupação do solo por parte dos empreendimentos de carcinicultura, 

resultantes de diversas ações antrópicas e de impactos ambientais. Com isso, 

identificaram-se as etapas da implantação dos empreendimentos de carcinicultura, 

operação e pós-operação, com as alterações ambientais e as suas implicações no 

meio ambiente, conforme a seguir no quadro 9. 

 

 
 

CARCINICULTURA CARCINICULTURA 

A B 
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Quadro 9: Principais impactos ambientais na implantação da carcinicultura no ambiente de 
manguezal do estuário do rio Curimataú/Cunhaú.  

ETAPAS ALTERAÇÕES AMBIENTAIS IMPACTOS AMBIENTAIS E AS 
SUAS IMPLICAÇÕES 

 
IMPLANTAÇÃO 

 - Destruição dos mangues; - Destruição dos habitats naturais, 
berçários ecológicos e redução de 

recursos pesqueiros; 

- Áreas de culturas de 
coqueirais; 

- Salinização dos solos; 

 - Redirecionamento para os 
campos salinos; 

 - Alterações das drenagens do 
estuário; 

 
 

 
OPERAÇÃO 

- Despejos de efluentes 
químicos dos viveiros; 

- Contaminação dos recursos 
hídricos e eutrofização – DBO 

(Demanda Bioquímica de 
Oxigênio); 

- Lançamentos de sedimentos 
no ecossistema de manguezal; 

- Descarte de substâncias 
químicas, matéria orgânica e 

nutriente no manguezal; 

- Utilização dos recursos 
hídricos superficiais;  

- Conflitos ambientais na captura 
de água para diversos fins sociais; 

 
PÓS-OPERAÇÃO 

 

- Áreas de empreendimentos de 
carcinicultura abandonadas. 

- Recuperação das áreas no 
reflorestamento natural ou a 

implantação de cultura permanente 
de coqueiros. 

Fonte: Francicélio Mendonça da Silva, adaptado de PAEZ-OSUNA, 2001.   

 

 Diante disso, a implantação da carcinicultura como forma de avaliação dos 

impactos ambientais consiste nas interações entre a ocupação do solo e as 

mudanças espaciais no meio ambiente, como o desmatamento da vegetação de 

mangue ao longo dos rios, a retirada da mata ciliar para o aterramento do ambiente 

de manguezal, gamboas e canais de marés na obtenção das construções dos 

diques para os viveiros de camarão na criação dos canais de drenagem artificial no 

sistema de abastecimento de água, através das oscilações das marés (Figura 21).  

   

    

DESMATAMENTOS DE MANGUES ATERRAMENTO DO MANGUEZAL 

A B 
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Figura 21 - (A): Desmatamento da vegetação de mangues para a implantação da 
carcinicultura, 01/10/2008. (B): Aterramento do ecossistema de manguezal, 14/03/2012. 
(C): Construção de diques na contenção de água no ambiente de manguezal na captação 
de recursos hídricos superficiais, 14/03/2013. Fonte: IDEMA, 2008 e Frederico Fonseca 
Galvão de Oliveira, 2012.  

 

Em relação ao aterramento do manguezal com a devastação da vegetação de 

mangue, eles constituem o desequilíbrio natural, em detrimento das funções 

ecológicas, interferindo, assim, na manutenção dos serviços naturais, segundo 

Coelho Júnior e Schaeffer-Novelli apud Meirelles et, al., (2007, p.87) e conforme 

apresentado nos tópicos a seguir:  

 
1. Fonte de matéria orgânica particulada e dissolvida para as águas costeiras 

adjacentes, constituindo a base da cadeia trófica com espécies de 

importância econômica e/ou ecológica; 

2. Área de abrigo, reprodução, desenvolvimento e alimentação de espécies 

marinhas, estuarinas, límnicas e terrestres, além de pousio de aves 

migratórias; 

3. Proteção de linha de costa contra erosão, assoreamento dos corpos d’água 

adjacentes, prevenção de inundações e proteção contra tempestades; 

4. Manutenção da biodiversidade da região costeira; 

5. Absorção e imobilização de produtos químicos (por exemplo, metais 

pesados), filtro de poluentes e sedimentos, além de tratamento de efluentes 

em seus diferentes níveis; 

C 

CONSTRUÇÕES DOS DIQUES 

CANAIS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

VEGETAÇÃO CILIAR 
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6. Fonte de recreação e lazer, associado a seu apelo paisagístico e alto valor 

cênico; 

7. Fonte de proteína e produtos diversos, associados à subsistência de 

comunidades tradicionais que vivem em áreas vizinhas aos manguezais. 

 

 Na fase de operação dos empreendimentos de carcinicultura, umas das 

principais ações impactantes são os lançamentos dos efluentes químicos dos 

viveiros de camarão (Figura 22) no ambiente estuarino, contaminando os recursos 

hídricos e tendo por base a utilização da substância química do metabissulfitos de 

sódio no período da despesca, com o fim de evitar a mancha branca ou a melanose 

do camarão. Essa substância é lançada sem nenhum tipo de tratamento prévio nos 

canais de marés. Tal descarte dos efluentes químicos no ambiente tem 

transformado rapidamente o ambiente com a Demanda Bioquímica de Oxigênio - 

DBO, reduzindo a disponibilidade de oxigênio, com as alterações na proliferação de 

microorganismos decorrentes do consumo de oxigênio.  

 

    

Figura 22 - (A): Viveiros de camarão na planície flúvio-marinha do ambiente estuarino. (B): 

Despejo de efluentes químicos diretamente nos canais de abastecimentos de água, 

25/02/2013. Fonte: Francicélio Mendonça da Silva 2013.  

 
Nesta perspectiva, com diversos impactos ambientais no ambiente de 

manguezal, nos últimos anos se constituiu um fator importante para o ecossistema: 

a recuperação das áreas de vegetação de mangues, denominadas de “mangues 

novos”. São antigas áreas de carcinicultura abandonadas com o crescimento 

bastante rápido da sua estrutura vegetacional. Essas áreas desempenham maiores 

possibilidades de circulação hídrica para a sua alimentação com nutrientes e matéria 

A B 
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orgânica. Diante dessa hipótese, são lançadas algumas linhas de pesquisa em 

relação ao aumento das áreas de mangues de forma natural e com rápido 

crescimento em detrimento do avanço do nível médio do mar no carreamento de 

materiais sedimentares, ricos em nutrientes e matéria orgânica.  

 As implicações ambientais referentes aos despejos de efluentes químicos na 

contaminação dos corpos hídricos resultam no maior fator impactante de magnitude 

para o ambiente de manguezal, tendo como consequências a diminuição dos 

recursos pesqueiros, como os crustáceos, peixes, mariscos e, principalmente a 

destruição dos locais de pesca.  

 Constataram-se em etapas de campo nos empreendimentos de carcinicultura, 

principalmente na empresa de camarão Formosa Maricultura, os lançamentos de 

efluentes químicos nos canais artificiais diretamente para o ambiente estuarino. O 

Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA (2002) estabelece a construção de 

uma bacia de sedimentação ou de decantação nesses locais para o descarte de 

efluentes químicos, para os materiais pesados entrarem no processo de decantação 

por 72 horas e, em seguida, serem lançados diretamente nos canais de 

abastecimentos de água ou a utilização do sistema de recirculação de água, que 

apresenta bastante custo de implantação para os empreendimentos de 

carcinicultura, nos lançamentos de matéria orgânica e nutrientes ao meio ambiente. 

Porém, nenhum dos empreendimentos visitados em campo observou nesse tipo de 

manejo adequado, segundo as normas do CONAMA. 

 No que tange à destruição ou desmatamento da vegetação de mangue com a 

implantação dos empreendimentos de carcinicultura e a extração da madeira para 

diversos fins comerciais, essas se apresentam com menor intensidade e magnitude 

do que a atividade da carcinicultura. Com isso, o ambiente de manguezal vem 

sofrendo algumas alterações ambientais, destacando-se a retirada das matas 

ciliares de mangue, intensificando os processos erosivos e consequentemente os 

assoreamentos dos rios.  

  Essa destruição do ambiente de deposição de sedimentos no manguezal vem 

contribuir para a intensificação dos processos erosivos e os assoreamentos dos rios 

no carreamento dos sedimentos em direção aos canais de marés, resultantes das 

áreas desprovidas de vegetação e proporcionando implicações ambientais de 

deposição sedimentar nas mudanças do nível topográfico dos leitos dos rios no 

ambiente estuarino do Curimataú/Cunhaú. 
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 Os processos erosivos e os assoreamentos dos rios no ambiente de 

manguezal atuam como processos de desequilíbrio ambiental no sistema estuarino 

de sedimentação, interferindo nas etapas de sedimentação (hidrodinâmica, 

transporte e deposição de sedimentos).  Com essas alterações do sistema 

deposicional dos sedimentos no manguezal, é possível afirmar que essas 

transformações são atribuídas aos desmatamentos das áreas de vegetação para 

ocupação do solo por parte da atividade de carcinicultura. Alguns pressupostos 

serão lançados na relação entre a formação dos bancos de areia ou vasa (depósitos 

de sedimentos inconsolidados existentes em estuários e rios) e a redução das áreas 

de mangues (Figura 23), no transporte de sedimentos pelas correntes fluviais, 

associados às cargas sedimentares até a desembocadura do estuário do rio 

Curimataú/Cunhaú. Portanto, esse ambiente é naturalmente vulnerável às 

mudanças ambientais, especialmente a sua dinâmica sedimentar.  

 

 

Figura 23: Destruição dos ambientes de sedimentação estuarina para a construção de 

viveiros de camarão e expansão da área urbana em direção ao ambiente de manguezal, 
14/03/2012. Fonte: Frederico Fonseca Galvão de Oliveira, 2012.  

 

 Outra ação impactante é a expansão das ocupações urbanas nas áreas 

marginais do ambiente de manguezal que vem trazendo sérios fatores agravantes 

ao meio ambiente e transformando novos espaços habitados (Figura 24). Com os 

avanços desses novos aglomerados urbanos em direção ao manguezal, com a 

construção de residências, a retirada da vegetação de mangue e, em seguida o 

aterramento do ambiente estuarino, apresentam-se perturbações e ameaças ao 

REDUÇÃO DE AMBIENTE DE DEPOSIÇÃO SEDIMENTAR 

OCUPAÇÃO DA CARCINICULTURA  

EXPANSÃO DA ÁREA URBANA - CANGUARETAMA 
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ambiente de ordem natural e humana. Essa ocupação constitui as transformações 

da paisagem estuarina, configurando espaços de baixos valores financeiros, 

formando áreas de classes menos favorecidas e baixo poder aquisitivo, ocupando 

esse ambiente para a sua sobrevivência cotidiana.  

 

    

Figura 24 - (A): Construção de novos espaços habitacionais, 25/02/2013. (B): Aglomerados 

urbanos às margens do ambiente estuarino do rio Curimataú/Cunhaú, 09/01/2012. Fonte: 

Francicélio Mendonça da Silva, 2013.  

 

 Nesse sentido, com a expansão urbana de forma não planejada e atualmente 

com os avanços dos aglomerados urbanos nas áreas marginais, trazem-se enormes 

ações impactantes, como as emissões de esgotos domésticos nos lançamentos de 

resíduos sanitários e residenciais (lavagens de roupas, louças e banho) in natura 

sem nenhum tratamento prévio diretamente, sendo lançado no ambiente estuarino e 

acarretando a poluição e contaminação dos corpos hídricos. Essas emissões de 

esgotos domésticos são atribuídas por causa de precárias condições de 

infraestrutura e de saneamento básico (Figura 25), principalmente nas comunidades 

do Porto, Rua do Quadro, Lagoa de São João, bem como no distrito de Barra do 

Cunhaú (Canguaretama), instalando pocilgas no ambiente estuarino. Esse sistema 

estuarino não suporta elevada carga de materiais de esgotos domésticos nos seus 

corpos hídricos superficiais, por isso acarretou transtornos com a redução dos 

recursos pesqueiros de viabilidade econômica para as populações locais.  

A B 
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Figura 25 - (A): Comunidade costeira com ausência de infraestrutura de saneamento 
básico, 09/01/2012. (B): Emissões de esgotos domésticos na comunidade de pescadores do 
Porto, 09/01/2012. Fonte: Francicélio Mendonça da Silva, 2012.  

  
 Outra ação impactante identificada é a disposição de resíduos sólidos em 

áreas inadequadas, principalmente em quintais de residências (Figura 26) pelos 

maus acondicionamentos desses resíduos às margens dos canais de marés. A 

disposição dos resíduos sólidos nas áreas de manguezal consiste em práticas 

sociais bastante inadequadas por parte da população e, principalmente, daquela às 

margens dos rios, com os elevados índices de disposição de materias de lixo na 

forma final de destinação dos resíduos sólidos, que são carreados ao ambiente de 

manguezal por conta dos regimes de marés, acumulando-se nas raízes dos 

mangues a contaminação e poluição da água.  

 

 

Figura 26 - Disposição dos resíduos sólidos nos quintais das residências, 09/01/2012. 

Fonte: Francicélio Mendonça da Silva, 2012.  

A B 



| 120 | 

 

 A agricultura de cana-de-açúcar nas áreas de tabuleiros costeiros consiste em 

uma atividade impactante na sua expansão territorial e, quanto ao uso e ocupação 

do solo, como fator predominante de impactos ambientais (Figura 27). O cultivo da 

cana-de-açúcar vem contribuindo com diversos impactos ambientais, iniciando com 

o desmatamento da vegetação nativa e atualmente com a expansão da atividade em 

direção aos fragmentos ou remanescentes de Mata Atlântica, com a devastação das 

matas preservadas na utilização de técnicas agrícolas no desenvolvimento da 

produção, associadas à aplicação de agrotóxicos nos canaviais, adubos orgânicos e 

outros tipos de substâncias químicas na contaminação e poluição dos corpos 

hídricos do ambiente estuarino. Essa utilização de substâncias químicas é 

direcionada para as águas do ambiente estuarino, tendo com consequências e 

implicações ambientais imediatas as ameaças de risco de degradação ambiental, 

trazendo sérios transtornos de ordem ambiental, social e econômica, afetando a 

população tradicional de pescadores.   

 

 

Figura 27 - Expansão do cultivo de cana-de-açúcar sobre os fragmentos de Mata Atlântica 
nas regiões de tabuleiros costeiros, 14/03/2012. Fonte: Frederico Fonseca Galvão de 
Oliveira, 2012.  
 

 A análise da vulnerabilidade ambiental se constitui na interação entre o uso e 

ocupação do solo, associados aos impactos ambientais atribuídos às ações 

antrópicas, principalmente os empreendimentos de carcinicultura, a expansão dos 

aglomerados urbanos em direção ao ambiente de manguezal, a disposição dos 

resíduos sólidos, bem como os lançamentos de efluentes domésticos e industriais, 
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as práticas agrícolas da agroindústria da cana-de-açúcar nas regiões de tabuleiros 

costeiros, exercendo fortes pressões antrópicas no meio ambiente.  

 Portanto, houve uma evolução das leis ambientais na aplicação da 

conservação e preservação do meio ambiente, principalmente nas áreas de 

manguezal. Entretanto, é possível ainda identificar diversos tipos de impactos 

ambientais nessa área denominada como Área de Preservação Permanente - APP, 

e atualmente se discute junto ao Ministério Público Estadual - MPE e ao Instituto de 

Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte - IDEMA a 

implantação de uma Área de Proteção Ambiental - APA do estuário do rio 

Curimataú/Cunhaú, constituindo um benefício incalculável de ordem ambiental, 

social e econômica na utilização dos recursos naturais de forma racional na 

disponibilidade para à população costeira.  

 

4.2.1 Carcinicultura e os conflitos ambientais 

 

 A empregabilidade do conceito de conflitos ambientais será pautada nas 

discussões da exploração dos recursos naturais, com a apropriação do solo por 

parte dos empreendimentos de carcinicultura em direção aos aglomerados urbanos 

às margens do ambiente de manguezal. Esse conflito ambiental tem como base a 

identificação e avaliação da apropriação e uso do território.   

 De acordo com Acselrad (2004, p.26),   

 

Os conflitos ambientais são aqueles envolvendo grupos sociais com modos 
diferenciados de apropriação, uso e significação do território, tendo origem 
quando pelos menos um dos grupos tem a continuidade das formas sociais 
de apropriação do meio que desenvolvem ameaçadas por impactos 
indesejáveis - transmitidos pelo solo, água, ar e os sistemas vivos-
decorrentes do exercício das práticas de outros grupos.  

 

 No ambiente estuarino do rio Curimataú/Cunhaú é desenvolvida a atividade 

econômica da carcinicultura, que vem apresentando um crescimento bastante 

significativo para o mercado interior, mas continua gerando diversos tipos de 

conflitos ambientais, interferindo no desenvolvimento de outras atividades 

econômicas, como a pesca artesanal tradicional, em razão da diminuição dos 

estoques pesqueiros, bem como a passagem dos pescadores para os arcadouros 
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ou locais de pescas e a contaminação dos corpos d’água por efluentes químicos 

lançados dessa atividade.   

A atividade da carcinicultura no ambiente estuarino é bastante conflituosa. 

Com isso, foram identificadas nas etapas de campo e nos relatos de pescadores 

diversos conflitos de usos e apropriação do solo no ambiente, tais como a 

interrupção dos acessos dos pescadores aos locais dos arcadouros para as 

embarcações o que consiste na proibição do acesso ao ambiente de manguezal 

para as áreas de pescas, ocasionando o deslocamento por parte dos pescadores ao 

seu destino que contornam os empreendimentos de carcinicultura até chegar a sua 

área desejada. Por meio disso, os pescadores têm sido prejudicados em relação ao 

desenvolvimento de sua atividade pesqueira tradicional, por causa da utilização de 

algumas áreas de pescas.   

 Além disso, outro fator conflitante entre a carcinicultura e as comunidades de 

pescadores é o avanço dos empreendimentos de carcinicultura em direção às 

comunidades costeiras de pescadores nas áreas de suas residências, constituindo 

pontos negativos ao principiar um processo de expulsão dessas populações 

costeiras, principalmente nas comunidades do Cercado Grande e do Porto no 

município de Canguaretama (Figura 28).   

 

   

Figura 28 - (A): A comunidade costeira de pescadores denominada de Cercado Grande às 
margens dos empreendimentos de carcinicultura, 14/03/2012. (B): A comunidade do Porto 
com a expansão dos viveiros de camarão da empresa Formosa Maricultura em direção as 
habitações, 25/02/2013. Fonte: Frederico Fonseca Galvão de Oliveira, 2012 e Francicélio 

Mendonça da Silva, 2013.  

 

 Nesta mesma perspectiva, um ponto de conflito ambiental são os impactos 

gerados pela atividade da carcinicultura no lançamento de efluentes químicos dos 

viveiros de camarão da substância denominada de “Metabissulfitos de sódio”, no 
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momento da despesca do camarão. Em relação a esse impacto ambiental sobre os 

recursos pesqueiros, ele é bastante significativo nas áreas de manguezal em tela, 

devido aos lançamentos constantes dos resíduos químicos no estuário nos últimos 

30 anos desde a implantação da atividade econômica no estuário, contribuindo para 

a diminuição da captura de caranguejos, mariscos e crustáceos e para a diminuição 

significativa desses estoques, devido à intensidade, magnitude, duração, que vem 

comprometendo o equilíbrio natural do ecossistema de manguezal.  

 A implantação da atividade da carcinicultura e a fixação de habitações nas 

áreas marginais têm agravado diversos conflitos ambientais diante dos interesses de 

apropriação de áreas na exploração de recursos naturais, contribuindo, assim, para 

as mudanças ambientais na paisagem estuarina. Nesse ambiente estuarino, 

encontram-se as populações tradicionais costeiras (Figura 29) de baixo poder 

aquisitivo fixadas por motivo de subsistência e a outra parcela da sociedade, os 

donos dos empreendimentos de carcinicultura, na apropriação do solo na 

disponibilidade de recursos naturais explorados por uma atividade econômica como 

a criação de camarão em cativeiro. Portanto, a contradição socioespacial entre as 

classes de pescadores fixados nas áreas marginais e no ambiente estuarino de 

manguezal e a atividade empresarial da carcinicultura reside no fato que uma é para 

a sobrevivência diária e a outra o acúmulo de riqueza com o discurso capitalista de 

desenvolvimento econômico para a região.   

 

    

Figura 29 - (A) e (B) Desigualdade socioespacial na comunidade costeira de pescadores no 

entorno do ambiente estuarino com ocupações precárias nas áreas que margeiam os 
empreendimentos de carcinicultura localizados na comunidade do Porto, 09/01/2012 e 
25/02/2013. Fonte: Francicélio Mendonça da Silva, 2012/2013.  
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4.3 ANÁLISE DA VULNERABILIDADE AMBIENTAL 

 
 A concretização da vulnerabilidade ambiental na área de estudo tem como 

base a aplicação da metodologia de Crepani et, al., (2001) no concerne que aos 

valores dos atributos ambientais. Embasea-se na Teoria da Ecodinâmica de Tricart 

(1977), com o aporte na metodologia efetuadas por Tagliani (2003), Grigio (2003), 

Oliveira (2011) e Costa et, al., (2001) com descrição das ações antropogênicas na 

determinação do fator para a elaboração do mapa de vulnerabilidade ambiental.  

 Nesse sentido, foram elaborados os mapas dos aspectos naturais e as ações 

antrópicas (geologia, geomorfologia, pedologia, vegetação/cobertura e uso da terra) 

na obtenção de melhor representação dos ambientes vulneráveis, elaborando-se o 

mapa de vulnerabilidade ambiental e estabelecendo as ações antrópicas de maior 

ou menor magnitude espacial no meio ambiente.   

 Na caracterização dos critérios da geologia da área de estudo, os depósitos 

recentes de praias e dunas, flúvio-marinhos, segundo Crepani et, al., (2001), são 

valores atribuídos aos elementos, correspondendo ao valor 3 e caracterizados pelo 

pouco grau de coesão dos depósitos, com o estabelecimento dos agentes 

modificadores do ambiente no processo de erosão. Isso ocasiona um ambiente 

estável, em que predomina a pedogênese para a Formação Barreiras com o valor 

1,5; aos depósitos colúvio-eluviais e paleodunas atribui-se o valor 2 que corresponde 

a materiais pouco consistentes ou não consolidados, de sedimentos siliclásticos, 

encontrados em ambientes de equilíbrio entre a pedogênese e morfogênese, 

indicando valores intermediários os depósitos aluvionares com valor 2,5, descrito no 

quadro 10 a seguir: 

 
Quadro 10: Graus de vulnerabilidade ambiental para a geologia.  

ATRIBUTOS AMBIENTAIS GRAU DE VULNERABILIDADE 

GEOLOGIA 

Formação Barreiras 1,5 

Depósitos Colúvio-Eluviais 2,0 

Depósitos de Paleodunas 2,0 

Depósitos Aluvionares  2,5 

Depósitos Flúvio-Marinhos 3,0 

Depósitos de Praia Recentes e Dunas 3,0 

Fonte: Adaptado de Crepani et, al., (2001).  
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Os aspectos geomorfológicos correspondem à caracterização de informações 

da morfologia do relevo. Para a elaboração desse tema, foi empregada a abordagem 

apenas de ocupação do relevo terrestre da área de estudo (Quadro 11). Desse 

modo, caracteriza-se como o relevo suavemente baixo e ondulado, com as formas 

tabulares e topos aplainados para os relevos com dissecação nos ambientes de 

tabuleiros costeiros, atribuindo valor igual a 1,5, em relação a menor intensidade de 

dissecação (OLIVEIRA, 2011). Enquanto para as feições geomorfológicas de dunas 

fixas apresenta-se o relevo de equilíbrio entre os processos de pedogênese e 

morfogênese, as dunas móveis, planície flúvio-marinha, planície fluvial e a litorânea, 

caracterizadas por valor 3, devido ao crescente morfodinâmica o qual sobrepõe os 

processos de morfogênese ao de pedogênese (CREPANI, et, al., 2001).  

 
Quadro 11: Graus de vulnerabilidade ambiental para a geomorfologia. 

ATRIBUTOS AMBIENTAIS GRAU DE VULNERABILIDADE 

GEOMORFOLOGIA 

Tabuleiros Costeiros 1,5 

Dunas Fixas 2,0 

Dunas Móveis 3,0 

Planície Flúvio-Marinha  3,0 

Planície Fluvial 3,0 

Planície Litorânea  3,0 

Fonte: Adaptado de Crepani et, al., (2001) e Oliveira (2011).  

 

 Quanto ao desenvolvimento da vulnerabilidade para o tema de pedologia, 

segundo os autores Crepani et, al., (2001) e Oliveira (2011), os Latossolos 

Vermelho-Amarelo caracterizam o ambiente de processo pedogenético, sendo 

bastante desenvolvidos e intemperizados, estáveis; de valor 1, são pouco 

susceptíveis a erosão. Podzólico Vermelho-Amarelo Distrófico (PVAd) ou Argissolo 

Vermelho-Amarelo Distrófico e Podzólico Vermelho-Amarelo Eutrófico (PVAe) ou 

Argissolo Vermelho-Distrófico a que se aplicam o valor 2 apresentam o meio 

integrades, com meio ambiente em equilíbrio entre os processos de 

pedogênese/morfogênese. Aos solos Aluviais ou Neossolos (A), Areias Quartzosas 

ou Neossolos Quartzarênicos (AQ), Areias Quartzosas Marinhas ou Neossolos 

Quartzarênicos Marinhas (AQm) e os Solos Indiscriminados de Mangue ou 

Gleissolos Tiomórficos (SM) são atribuídos valores 3, portanto são solos jovens e de 
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recente deposição, pois a erosão é mais intensa, em consequência da coesão e do 

material inconsolidado, conforme o quadro 12.  

  
Quadro 12: Graus de vulnerabilidade ambiental para a pedologia. 

ATRIBUTOS AMBIENTAIS GRAU DE VULNERABILIDADE 

PEDOLOGIA 

Latossolos Vermelho-Amarelo (LV) 1,5 

Solos Aluviais (A) 3,0 

Areias Quartzosas Marinhas (AQm) 3,0 

Areias Quartzosas (AQ) 3,0 

Podzólico Vermelho-Amarelo Distrófico 2,0 

Podzólico Vermelho-Amarelo Eutrófico 2,0 

Solos Indiscrinimados de Mangue (SM) 3,0 

Fonte: Adaptado de Crepani et, al., (2001) e Oliveira (2011).  

 

 No que se refere à vegetação/cobertura e uso da terra, primeiramente a 

vegetação está associada à densidade vegetacional e às ações antrópicas. Segundo 

Crepani et, al., (2001), a vegetação de mangue e a de Mata Atlântica representam a 

terminologia denominada de florestal, correspondendo ao valor 3, por causa da 

baixa densidade vegetacional referente às ações humanas em direção a essas 

vegetações, a expansão da cultura temporária de cana-de-açúcar, bem como da 

cultura permanente do coco-da-baía e da atividade de carcinicultura. A denominação 

de campestre consiste em formações de campos de dunas, salinos e vegetação 

rasteira, apresentando valor 2 que corresponde a um meio ambiente bastante 

equilibrado em relação as ações antrópicas.  

 Para Grigio (2003), apresenta-se bastante vulnerável a atividade da 

aquicultura intensiva, a área urbanizada e a cultura permanente de coco-da-baía, 

constituindo valor 3. Na área de vegetação de mangue, ocorre o avanço de atividade 

econômica da carcinicultura, devido ao desmatamento do ecossistema de 

manguezal, a área urbanizada, pela ausência de vegetação e a impermeabilização 

do solo. Além disso, a cultura permanente caracteriza-se pelas ações antrópicas no 

meio ambiente estuarino e nas suas áreas adjacentes. A cultura temporária de coco-

da-baía corresponde ao valor de 2,5, constituindo um ambiente com características 

bastante antropomorfizadas, entre a intermediária e a instável. De acordo com 

Oliveira (2011), a pastagem-pecuária corresponde às áreas para a criação de gado, 

apresentando o valor 2,0, com o meio ambiente em equilíbrio, denominado de meios 



| 127 | 

 

integrades, referente à atuação humana nesse ambiente. Portanto, os corpos d’água 

continentais apresentam no ambiente de estudo os açudes artificiais e as lagoas 

naturais e de irrigação para a atividade da cana-de-açúcar, com valor 3, conforme a 

utilização antrópica para diversos usos e o corpos d’água costeiros, com valor de 

2,5, por apresentarem o ambiente de interação com os processos naturais, descritos 

no quadro 13 a seguir.  

 

Quadro 13: Graus de vulnerabilidade ambiental para cobertura e uso da terra.  

ATRIBUTOS AMBIENTAIS GRAU DE VULNERABILIDADE 

VEGETAÇÃO/USO E OCUPAÇÃO DO SOLO 

Florestal 3,0 

Campestre 2,0 

Aquicultura Intensiva 3,0 

Área Urbanizada 3,0 

Cultura Permanente 3,0 

Cultura Temporária 2,5 

Pastagem-Pecuária 2,0 

Corpos D’água Continentais 3,0 

Corpos D’água Costeiros 2,5 

Fonte: Adaptado de Crepani et, al., (2001), Grigio (2003) e Oliveira (2011).  

  

 A partir disso, foi realizada a elaboração dos mapas temáticos (Figuras 31,32 

e 33) para a representação da intensidade dos ambientes em relação às ações 

antrópicas, mostrando a identificação dos ambientes de maior vulnerabilidade 

ambiental na área de estudo. Em função dessas constatações, efetuaram-se as 

integrações ou cruzamentos dos mapas, no intuito de analisar os ambientes de 

maior vulnerabilidade às ações antropogênicas de forma integrada com a atual 

conjuntura da superfície terrestre.  
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Figura 30 - Mapa de Geologia da área de estudo. Fonte: Francicélio Mendonça da Silva, 2013. 
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Figura 31 - Mapa de Geomorfologia da área de estudo. Fonte: Francicélio Mendonça da Silva, 2013. 
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Figura 32 - Mapa de Pedologia da área de estudo. Fonte: Francicélio Mendonça da Silva, 2013.
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Com isso, de acordo com Crepani et, al., (2001), Grigio (2003), Oliveira (2011) 

e Costa et, al., (2001) no subsídio da sua metodologia, efetuou-se a integração 

desses critérios de avaliação do grau de vulnerabilidade dos atributos de geologia, 

geomorfologia, pedologia, vegetação/cobertura e uso da terra, para a criação do 

mapa de vulnerabilidade ambiental, utilizando os procedimentos operacionais de 

ponderação de fatores, dentro os quais indica a importância dos fatores diante dos 

diversos itens empregados através da álgebra dos mapas, na atribuição dos pesos 

na ponderação do maior valor atribuído para o tema em relação à ação antrópica. 

Com esse cálculo de álgebra dos mapas, estabelece-se melhor a distribuição dos 

pesos para cada tema, permitindo a espacialização das áreas de vulnerabilidade 

ambiental, conforme a equação apresentada, no quadro 14:  

 
Quadro 14: Distribuição dos pesos para os cálculos de cada tema.  

FATOR 

Geologia Geomorfologia Pedologia 
Vegetação/cobertura e 

uso da terra 

0,1 0,2 0,2 0,5 

EQUAÇÃO 

(0,1X[tema 1]+0,2x[tema2]+0,1x[tema3]+0,6x[tema4]) 

Fonte: Costa et, al., (2001), Grigio (2003) e Oliveira (2011).  

 

Onde:  

 

Tema 1: Mapa de Geologia; 

Tema 2: Mapa de Geomorfologia; 

Tema 3: Mapa de Pedologia; 

Tema 4: Mapa de Vegetação/Cobertura e Uso da Terra.  

 

Em seguida, no programa do Arc Gis 9.3 foram convertidos os arquivos dos 

temas (geologia, geomorfologia, pedologia e vegetação/cobertura e uso da terra) de 

vetores para o formato Raster, na utilização da ferramenta Raster calculator no 

menu do Spacial Analys para uma melhor distribuição dos ambientes vulneráveis. 

Em seguida, para a obtenção dos cálculos das áreas de vulnerabilidade ambiental, 

foi feita a reclassificação para a visualização da dimensão espacial em Km², com os 

resultados de quatro classes de vulnerabilidade ambiental e sem ocorrência da 

classe de vulnerabilidade muito baixa menor ou igual a 1,3.  
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Em função dessas constatações, os resultados das integrações ou 

cruzamentos dos mapas constataram os ambientes de maior vulnerabilidade às 

ações antropogênicas de forma integrada com a atual conjuntura da superfície 

terrestre.  

 Diante dessa aplicação, no programa do Arc Gis 9.3 foram encontradas 

classes de variações de vulnerabilidade ambiental, para melhor compreender os 

ambientes de vulnerabilidade ambiental na área de estudo, atribuindo a classificação 

dos critérios e estabelecendo diversas hierarquias de classes, descritas em 

sequência no quadro 15: 

 

Quadro 15: Descrições das classes de vulnerabilidade ambiental.  

CLASSES DE DETERMINAÇÃO DA VULNERABILIDADE AMBIENTAL 

CLASSES GRAU DE 
VULNERABILIDADE 

DESCRIÇÃO 

1 MUITO BAIXA Menor ou igual 1,3 

2 BAIXA 1,4 a 1,7 

3 MÉDIA 1,8 a 2,2 

4 ALTA 2,3 a 2,5 

5 MUITO ALTA 2,6 a 3,0 

Fonte: Francicélio Mendonça da Silva, 2013, adaptado de Crepani et, al., (2001). 

 

Portanto, com a integração dos condicionantes naturais e as ações antrópicas 

no ambiente estuário e as áreas adjacentes (geologia, geomorfologia, pedologia, 

vegetação/cobertura e uso da terra), contribuiu-se para a identificação e avaliação 

dos espaços de vulnerabilidade ambiental na área de estudo.  
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Figura 33 - Mapa de vulnerabilidade ambiental da área de estudo. Fonte: Francicélio Mendonça da Silva, 2013. 
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 A vulnerabilidade ambiental da área de estudo distribui-se em vulnerabilidade 

baixa, média, alta e muito alta, com a ausência dos corpos d’água costeiros (6,63 

Km²) com 0,98 Km², não correspondendo à vulnerabilidade ambiental em relação ao 

cruzamento dos mapas temáticos na área de estudo (Tabela 6).  

 
Tabela 6: Área ocupada pelas classes de vulnerabilidade ambiental. 

CLASSES  ÁREA (KM²) PORCENTAGEM (%) 

MUITO BAIXA - -  

BAIXA 0,98 0,64 

MÉDIA  29,26 18,95 

ALTA 54,34 35,20 

MUITO ALTA 69,80 45,21 

TOTAL 154,39 100 

 
 As áreas de vulnerabilidade ambiental baixa encontram-se na menor 

dimensão espacial (0,98 Km² ou 0,64%) da área de estudo, localizada em ambientes 

de formação campestre, constituídos por vegetação rasteira predominantemente 

(Figura 34). Esse ambiente situa-se nas regiões de tabuleiros costeiros, com 

relativas ações humanas nessas áreas, com baixas pressões e perturbações 

antrópicas às margens da planície flúvio-marinha, envolvendo a plantação de cana-

de-açúcar e os fragmentos ou remanescentes de Mata Atlântica. Também as áreas 

de dunas fixas e móveis.  

 

  

Figura 34 - Formação de ambiente campestre com a predominância de vegetação rasteira, 
16/01/2013. Fonte: Francicélio Mendonça da Silva, 2013. 
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 A vulnerabilidade ambiental média localiza-se na interface entre os ambientes 

de baixa e alta, situados em áreas com 29,26 Km² ou 18,95%. Com pressões e 

perturbações ambientais de baixa intensidade antrópica em algumas áreas do 

ambiente em tela, distribuídos em ambientes de dunas fixas, tabuleiros costeiros 

com as plantações de cana-de-açúcar (Figura 35A), estando relacionados com as 

áreas de fragmentos ou remanescentes de Mata Atlântica, no contato com os 

empreendimentos de carcinicultura. A formação de campestre (Figura 35B), no 

contato com a vegetação de Mata Atlântica e de mangue na desembocadura do rio 

Curimataú, e, por fim, a pastagem-pecuária (Figura 35C), na criação de gado.  

 

 

    

Figura 35 - (A): Plantação de cana-de-açúcar nas áreas de tabuleiros costeiros, 16/04/2008. 
(B): Formação de campestre nas áreas próximas a desembocadura do rio, 14/03/2012. (C): 
Pastagem-Pecuária na criação de gado, 14/03/2012. Fonte: IDEMA, 2008 e Frederico 

Fonseca Galvão de Oliveira, 2011.  

 

 A vulnerabilidade ambiental alta concentra-se em uma área de 54,34 Km² ou 

35,20%, localizada em ambientes com os fragmentos ou remanescentes de Mata 

C 

PLANTAÇÃO DE CANA-DE-AÇÚCAR 

A 

PASTAGEM-PECUÁRIA 

FORMAÇÃO DE CAMPESTRE 

B 
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Atlântica (Figura 36A) que margeiam o ambiente de manguezal e as áreas 

urbanizadas no município de Canguaretama. A cultura temporária de cana-de-

açúcar em direção aos fragmentos ou remanescentes de Mata Atlântica no território 

de Baía Formosa está associada aos Solos Aluviais, Podzólico Vermelho-Amarelo 

Distrófico e Eutrófico. Apresenta-se a formação de campestre em locais 

denominados de campos salinos os quais correspondem às áreas abandonadas por 

antigos empreendimentos de carcinicultura na planície flúvio-marinha e as áreas de 

dunas fixas e móveis sobre a Formação Barreiras. Além disso, as unidades 

geomorfológicas na área de estudo localizam-se nos ambientes de planície 

litorânea, associadas às Areias Quartzosas Marinhas, aos tabuleiros costeiros às 

margens da vegetação de mangue e à planície fluvial (Figura 36B) na sua intensa 

dinâmica ambiental de transporte e acumulação de sedimentos, enquadrando-se na 

sua cobertura e uso da terra novas áreas urbanizadas com loteamentos residências 

e, por fim, a cultura permanente de coqueirais às margens da área urbanizada de 

Canguaretama.  

 

   

Figura 36 - (A): Expansão da atividade da cana-de-açúcar em direção aos fragmentos de 
Mata Atlântica. (B): Planície fluvial às margens dos rios, 14/03/2012. Fonte: Frederico 
Fonseca Galvão de Oliveira, 2012.  
  

 As áreas de vulnerabilidade ambiental muito alta compreendem a maior 

extensão espacial com 69,80 Km² ou 45,21% no ambiente de planície flúvio-

marinha, onde estão localizados os empreendimentos de carcinicultura com maior 

magnitude de impactos ambientais e com fortes pressões antrópicas, destacando-se 

também as áreas de urbanização, principalmente a expansão dos aglomerados 

urbanos na criação de novos espaços habitados em direção ao ambiente de 

manguezal, estando entre eles as comunidades costeiras tradicionais de pescadores 

A B 

FRAGMENTOS DE MATA ATLÂNTICA 
PLANÍCIE FLUVIAL 
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e, atualmente, as ocupações irregulares às margens desse ambiente, que geram, 

dessa forma, conflitos ambientais discutidos anteriormente. A concentração da área 

urbanizada fica às margens da desembocadura do rio Curimataú no ambiente 

geomorfologicamente de planície litorânea onde se localiza o distrito de Barra do 

Cunhaú. Já o ambiente de manguezal e a Mata Atlântica com a Reserva do 

Patrimônio Particular Nacional - RPPN apresenta pressões e perturbações 

antrópicas bastante significativas no meio ambiente, sendo influenciados pela 

expansão das lavouras de cana-de-açúcar. As áreas de dunas fixas (às margens da 

cultura de cana-de-açúcar e coco-da-baía) e a plantação de coco-da-baía como 

cultura permanente implantada nas áreas marginais do ambiente estuarino (Figura 

37).   

  

 

Figura 37 - Representação dos ambientes de vulnerabilidade ambiental, 14/03/2012. Fonte: 
Frederico Fonseca Galvão de Oliveira, 2012.  

 

 Portanto, a análise da vulnerabilidade ambiental tem como base um 

importante recurso de gerenciamento costeiro e tomada de decisões na implantação 

de políticas públicas na organização do território. Com a elaboração dos mapas 

temáticos e a integração da vegetação/cobertura e uso da terra na determinação dos 

ambientes de vulnerabilidade ambiental, contribui-se para o gerenciamento do uso e 

ocupação do solo, do ponto de vista da conservação e preservação do meio 

ambiente.   

CARCINICULTURA MANGUEZAL 

ÁREA URBANIZADA MATA ATLÂNTICA 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

 Diante do exposto acima, constatou-se que a análise da vulnerabilidade 

ambiental, a partir da perspectiva da interação entre as ações antrópicas e o meio 

ambiente de forma bastante impactante, concretiza-se por cruzamentos de 

componentes naturais e antrópicos no desenvolvimento da proposta conceitual, 

teórica e metodologia da dissertação. Com a aplicação do conceito de 

vulnerabilidade ambiental, verificaram-se na área de estudo as transformações 

ambientais, as quais são atribuídas às ações humanas, tanto nas alterações 

ambientais e quanto nas implicações no meio ambiente em tela.  

 Desta forma, com os resultados obtidos nos cruzamentos dos mapas 

temáticos na determinação do grau de vulnerabilidade ambiental, constituiu-se na 

interação entre os condicionantes naturais e a cobertura e uso da terra, tendo como 

principais fatores de impactos ambientais os empreendimentos de carcinicultura, a 

expansão da monocultura da cana-de-açúcar no ambiente naturalmente vulnerável 

(fragmentos ou remanescentes de Mata Atlântica) e o crescimento urbano em 

direção ao meio ambiente de manguezal.  

 Com isso, a identificação e avaliação dos impactos ambientais apontaram 

diversificadas ações impactantes no processo de alterações ambientais e as 

implicações no meio ambiente, constituídas através da construção de viveiros de 

camarão com os lançamentos de efluentes químicos, acarretando a poluição e 

contaminação da água. A redução da vegetação de mangue pela parcela mínima da 

sociedade para os diversos fins junto à implantação dos viveiros de camarão 

agravam a intensificação dos processos erosivos e o assoreamentos dos rios. A 

ausência de um sistema de saneamento ambiental que contribua para as emissões 

de esgotos domésticos e a disposição inadequada dos resíduos sólidos ocasiona, 

assim, transtornos de ordem ambiental, social e econômica para as futuras 

gerações.  

 Em relação à empregabilidade da metodologia com base em Crepani et, al., 

(2001) e subsídios em Tagliani (2003), Grigio (2003), Oliveira (2011) e Costa et, al., 

(2001), com ela se alcançaram resultados satisfatórios na análise ambiental em 

detrimento das ações antrópicas da área de estudo. Com isso, ficarão sugestões e 

recomendações para o aperfeiçoamento da metodologia em pesquisas futuras na 

reavaliação e na atribuição dos pesos na visão empírica do ambiente no grau de 
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interferência das ações antrópicas. Diante disso, é de fundamental importância esse 

critério de avaliação, mas deve-se avançar nas discussões sobre a aplicação dos 

pesos de forma concreta com dados mais precisos no estabelecimento do grau de 

vulnerabilidade ambiental.    

 Com as diversas ações impactantes no meio ambiente em tela, faz-se 

necessária uma maior intensificação por parte dos órgãos ambientais competentes 

na fiscalização dos empreendimentos econômicos e na liberação de ocupações em 

áreas legalmente protegidas por lei, com apresentação de EIA/RIMAs, ou seja, 

Estudos de Impactos Ambientais e Relatório de Impactos Ambientais, que 

congreguem os principais tipos de impactos ambientais e suas possíveis agressões 

ao meio ambiente, na redução ou mitigação de uma eventual situação de risco 

potencial, criando, dessa forma, futuros cenários de monitoramento ambiental.  

 Conclui-se que a aplicabilidade do conceito de vulnerabilidade ambiental na 

sua operacionalização traz através da metodologia a definição de classes de 

vulnerabilidade que contribuem para a análise ambiental das intervenções 

antrópicas no meio ambiente, como uma ferramenta importante para as tomadas de 

decisão no gerenciamento dos ambientes costeiros e estuarinos. Portanto, percebe-

se a necessidade de implantação e de recuperação ambiental nas áreas 

degradadas, principalmente por empreendimentos de carcinicultura, com o objetivo 

de reflorestamento do meio ambiente e a proibição de qualquer tipo de degradação 

ambiental que venha a interferir no desenvolvimento das funções ecológicas, sociais 

e econômicas.   
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ANEXO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES 

DEPARTAMENTO DE GEOGRAFIA 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA EM GEOGRAFIA 

 

FICHA DE CARACTERIZAÇÃO DO MEIO FÍSICO 

 

I - FICHA DE CAMPO N°:  

RESPONSÁVEL:  

PERFIL OU PONTO DE OBSERVAÇÃO: 

DATA: 

 

II - UNIDADE GEOAMBIENTAL: 

REGIÃO NATURAL: 

GEOSSISTEMAS: 

GEOFÁCIES: 

GEÓTOPOS: 

LOCALIZAÇÃO:  

TOPONÍMIA: 

COORDENADAS UTM: 

CONDIÇÕES DE ACESSO: 

 

III - SITUAÇÃO:  

CARACTERÍSTICAS TOPOGRÁFICAS: 

COMPARTIMENTAÇÃO DO RELEVO:  

ALTITUDE:  

DECLIVIDADE: 

BACIA HIDROGRÁFICA: 

VEGETAÇÃO PRIMÁRIA:  

USO ATUAL:  

 

IV – GEOLOGIA: 

LITOLOGIA 

UNIDADE LITOESTRATIGRÁFICA: 

OBSERVAÇÕES: 

 

V - GEOMORFOLOGIA: 

1. FORMA DAS VERTENTES:  

2. CLASSES DE DECLIVIDADE:  

3. PEDIPLANOS E PEDIMENTOS:  

4. FEIÇÕES DE DISSECAÇÃO:  

5. FEIÇÕES RESIDUAIS:  

6. FEIÇÕES DE DISSOLUÇÃO:  
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VI – RECURSOS HÍDRICOS SUPERFICIAIS:  

1. NOME DO RIO: 

2. PONTO DO CURSO:  

3. BACIA HIDROGRÁFICA:  

4. LARGURA DO VALE:  

5. PROFUNDIDADE DO VALE:  

6. MATERIAIS DAS BORDAS:  

7. REGIME FLUVIAL:  

8. FORMAS DE VALE: 

9. CANAL FLUVIAL:  

10. PADRÃO DE DRENAGEM:  

 

VII - PROCESSOS MORFODINÂMICOS: 

1. INTEMPERISMO:  

2. AÇÕES PLUVIAIS:  

3. MOVIMENTOS DE MASSA:  

4. AÇÕES FLUVIAIS:  

 

VIII - FORMAÇÕES SUPERFICIAIS E PROCESSOS PEDOGENÉTICOS: 

1. NATUREZA DO MATERIAL:  

2. ESPESSURA: 

3. CARACTERÍSTICA DO MATERIAL:  

4. COMPOSIÇÃO:  

5. CONSISTÊNCIA:  

6. PERMEABILIDADE:  

7. OBSERVAÇÃO:  

8. PROFUNDIDADE DO N. A:  

9. PROCESSOS PEDOGENÉTICOS:  

10. EROSÃO DOS SOLOS:  
 - EROSÃO LAMINAR: 
- EROS. EM SULCOS:  
- FREQUÊNCIA:  
- PROFUNDIDADE:  

11. CLASSES DE EROSÃO:  

IX - COBERTURA VEGETAL 

1. ASPEC. FISIO. E FLORÍSTICOS:  

2. ESTADO DE CONSERVAÇÃO:  

X - CARACTERÍSTICAS DA COBERTURA E USO DA TERRA:  

1. URBANIZAÇÃO (DENSIDADE) 

2. PROBLEMAS CAUSADORES DA VULNERABILIDADE:  

3. VULNERABILIDADE AMBIENTAL:  

    FONTE: SOUZA (2005).  
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