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APRESENTAÇÃO 

 

 

 A tese tem como título “ESTUDO GEODINÂMICO DA PAISAGEM COSTEIRA 

ORIENTAL DO RIO GRANDE DO NORTE”, e é composta conforme padronização 

aprovada pelo colegiado do DDMA local, por uma introdução geral e caracterização 

geográfica da paisagem estudada, um capítulo onde todo este espaço é caracterizado 

geomorfologicamente através da interpretação de fotografias aéreas e mais um outro capítulo 

no qual foram analisadas amostras coletadas nas atividades de terreno desenvolvidas no 

capítulo anterior. Os resultados obtidos nas atividades de terreno e laboratório indicaram as 

características ambientais específicas da paisagem estudada, típicas de ecossistemas 

intergrades, onde se manifestam com maior intensidade estágios geodinâmicos de tensão 

ecológica. Todo este espaço foi ocupado intensivamente a partir da década de 1970, tal como 

foi estudado no quarto capítulo, provocando conflitos ambientais. O estudo está paisagem é 

plano de especificidades todas funcionando como complicadores, quando se trata de projetar 

modelos de monitoramento. Neste sentido consideramos que, pelos resultados obtidos, todos 

vinculados com a proposta inicial do estudo, o método e técnicas de abordagem utilizados 

demonstraram ser bem adequados aos propósitos da pesquisa. 

 Pouca bibliografia foi encontrada sobre a totalidade do que foi estudado. Os estudos 

consultados e citados durante a revisão bibliográfica permanecem como referências factíveis 

até agora. Existem publicações recentes é fato, e consultamos tais referências, mas nada 

encontramos que pudesse ser acrescentado. 

Este estudo desenvolveu-se entre os anos de 1974 até 2014, através de um controle 

operacional intenso sincrônico e diacrônico no qual, além de analisarmos imagens de satélite, 

mais disponíveis que as antigas fotografias aéreas usadas, entrevistamos dezenas de pessoas 

residentes em todos os espaços visitados que estão situados tanto na fachada oriental 

estudada, quanto na fachada setentrional do estado do Rio Grande do Norte. Desta forma 

projetamos, executamos e concluímos este estudo, com propósito de contribuir de prestar 

alguma contribuição sobre o tema. 
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QUERER É PODER 

(Poema anônimo traduzido sem rima) 

 

Você poderá se achar que pode 

Se você achar que está perdido, já perdeu 

Se você pensar que é incapaz, já está inválido 

Se você deseja vencer, 

Mas acha que não pode, 

Já perdeu. 

Em todos os pontos deste planeta 

Você sempre terá dificuldades, 

O sucesso começa com a vontade 

Tudo depende do seu estado mental, 

Muitas corridas são perdidas, 

Mesmo sem haver obstáculos. 

Muitos covardes desistem, 

Antes de começar. 

Pense com grandeza, e você crescerá 

Pense com pequenez, e não você será. 

Pense ser capaz, e você o será 

Tudo que você quiser, 

Depende do seu estado mental. 

Se você pensar que não tem classe, 

Não a terá mesmo. 

Pensando alto você subirá, 

Tornando-se seguro de você mesmo, 

Na certeza muitas vitórias terá. 

Os embates da vida, 

Nem sempre são vencidos, 

Pelos mais fortes e mais ligeiros. 

Porém cedo ou tarde, 

Muitas vitórias são ganhas 

Por aqueles que pensam que podem vencer. 
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INTRODUÇÃO GERAL E REVISÃO TEÓRICA: FUNDAMENTAÇÃO CIENTÍFICA 

 

 Uma paisagem geográfica está em equilíbrio, quando todos os seus componentes estão 

interagindo entre si de forma hierarquizada. O conceito de paisagem é integrador, e requer 

para o seu estudo o conhecimento detalhado dos seus componentes, estabelecendo-se análises 

de correlações quantitativas e qualitativas entre os componentes físicos e antrópicos que a 

compõem. No caso específico tratamos de um ambiente costeiro, cuja evolução ocorre a partir 

de uma quantidade importante de variáveis relacionadas com processos de grande intensidade, 

dos três grandes domínios dos quais se origina; o domínio climático, o domínio oceânico e o 

domínio continental, ao que podemos acrescentar o domínio antropogênico.  

De acordo com Howard (1973), os níveis de ajustamento de variáveis de um sistema 

em equilíbrio podem ser avaliados através de dois fatores:  

1) Se as condições externas são constantes, as variáveis internas deverão ser 

constantes.  

2) Se os valores de uma condição externa mudam no espaço e no tempo, uma 

correlação de baixa variação entre o valor e a condição externa e as 

propriedades do sistema se manifesta. 

 

Um sistema pode em certas condições, se ajustar a um novo regime se ele segue as 

modificações das condições externas. Desta forma, o seu comportamento é determinado pela 

comparação das taxas de modificação das condições externas, e pela sua capacidade de se 

adaptar. 

Estudamos desta forma um sistema geográfico que passou por intensas modificações 

das suas condições externas, que provocaram sérias alterações no seu feedback direcionando-

o não para um processo de bifurcação, e redirecionamento, um geossistema costeiro, para um 

geossistema urbano e agrícola 

 Os mecanismos responsáveis pela interação dinâmica entre os sistemas continental, 

climático, oceânico e biológicos, incluindo o humano não funcionam de forma linear, eles 

obedecem a uma dinâmica caótica, onde as intensidades dos processos envolvem com 

velocidades diferentes podendo ser percebidos, na maioria das vezes, apenas a partir das suas 

resultantes. Esta situação cria diferentes tipos de arranjos paisagísticos, em cada etapa da sua 

evolução que não se repetem o que impede generalizações através de semelhantes 

paisagísticas ou de correlações arbitrarias. 
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Figura 01 - Dinâmica dos sistemas naturais. 

Fonte: MARTINS DA SILVA, L. S. (1998) 
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Tricart (1977), ressaltou que os meios onde “a morfogênese é o elemento 

predominante da dinâmica natural, ao qual outros elementos estão subordinados”, são 

considerados altamente instáveis. Neste caso, um ambiente cuja estrutura é dominantemente 

sedimentar, formada a partir de pediplanos erodidos e dunas litorâneas que depende de 

processos morfodinâmicos constantes por serem sazonais.  

Jarrett (1977, 1991), utilizou esta proposta para estudar as mudanças ocorridas nos 

perfis praias da região costeira da Carolina do Norte (USA). Logo depois estudou o 

desenvolvimento do balanço sedimentar como referência para o estabelecimento de limites de 

magnitude da evolução dos processos remoção e deposição de sedimentos dentro e fora de 

cada célula delimitada em um espaço costeiro/litorâneo. Da Motta (2013), estudando o 

balanço de sedimentos arenosos no litoral médio do Rio Grande do Sul, ressaltou a 

importância das correntes de deriva litorânea neste processo de balanço sedimentar. 

Anteriormente Kamphuis (1991), desenvolveu um modelo experimental para avaliar o 

volume de areia transportada de acordo com os parâmetros de oscilação das ondas e correntes 

em função do tamanho do grão de areia, da declividade da praia e do ângulo de quebra da 

onda. Em 2001, Lima desenvolveu um modelo para avaliar os padrões de deriva de litoral 

durante tempestades ocorridas na Holanda e nos EUA, para depois comparando os resultados 

a partir de referências obtidas no “Shore Protection Manual (1984)”.  

Adams e Inman (2011), estudaram as divergências existentes nas direções da deriva 

litorânea nas praias de Santa Bárbara e Torrey Pines (EUA), e constataram que sob a 

influência do El Niño e de ciclones ocorreram oscilações na dinâmica da deriva litorânea que 

influíram no balanço sedimentar dos locais estudados. Conclusão semelhante foi apresentada 

por Splinter (2012), quando relacionou o trabalho sedimentar das ondas com as variações 

climáticas que ocorrem no sudeste de Queensland, Austrália. 

Os estudos citados ressaltam uma etapa inicial do balanço sedimentar, relacionada com 

a dinâmica dos grãos em ambiente submerso, mas do meio líquido existem outros fatores a 

serem considerados que são a gravidade, a declividade do terreno fora do perfil da praia e os 

ventos. Todas estas referências, relacionadas aos mecanismos do balanço sedimentar, são na 

realidade o processo que trabalha os grãos de areia na modelagem de uma praia arenosa com 

ou sem dunas. Na esteira do balanço sedimentar, estão os demais mecanismos responsáveis 

pela estruturação de um geossistema costeiro, incluindo sua dinâmica florística e faunística. 

Apesar dos componentes modulares de força que atuam neste sistema de balanço 

sedimentar serem poderosos, os mecanismos que conduzem a interação dos mesmos são 

extremamente sensíveis a qualquer tipo de interferência.  
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 Ortlieb (1986), diz que o erro típico das projeções qualitativas é admitir que os fatores 

e processos tectônicos são os mais importantes para as pesquisas sobre a evolução das 

paisagens. Na realidade este tipo de estudo deve considerar as relações entre fatores 

eustáticos, as variações dos níveis dos oceanos, e isostáticos, o estado de equilíbrio 

gravitacional e suas alterações entre a litosfera e astenosfera, ou sejam as variações de 

densidade relativa do material mais denso da astenosfera e o peso das placas, das 

modificações atmosféricas além das consequências das variações das atividades solares. A 

reconstituição das paleopaisagens também dependem do conhecimento das flutuações do 

geoide, considerando as de formações da litosfera, do mando superior e das respostas do 

fundo do oceano e da margem continental, sempre submetida a sobrecargas e descargas de 

massas d’água, principalmente nas regiões vizinhas ao plateau continental e golfos muito 

fechados. 

 

OBJETIVOS  

 

Considerando que pesquisar um tema geográfico é uma questão de método 

escolhemos como objetivos para este trabalho: 

GERAL:  

 Caracterizar a geodinâmica paisagística da costa oriental do Rio Grade do 

Norte. 

 

ESPECÍFICOS: 

 Caracterizar os principais processos morfogenéticos e morfodinâmicos deste 

espaço costeiro estudado, identificando os seus limites de riscos e de suporte 

em cada unidade de paisagem para atividades de ocupação e exploração 

humana sustentável ou predatória. 

 Identificar em quais momentos tais limites foram atingidos nas unidades de 

paisagens deste geossistema, durante cada etapa histórica do seu processo de 

ocupação, bem como quais as consequências que se manifestaram mais 

evidente no contexto geossistêmico estudado. 

 Elaborar um modelo de ocupação e de monitoramento ambiental sustentável 

para o espaço estudado, capaz de mitigar a descaracterização acentuada do 

ecossistema regional, bem como de amenizar o agravamento dos conflitos 
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ambientais surgidos, a partir da recente recolonização do espaço geográfico 

estudado. 

 

Baseados nestes propósitos optamos por um método de estudo capaz de nos permitir 

maior aprofundamento sobre o tema da forma que se segue. 

 

METODOLOGIA GERAL 

 

Consideramos três níveis de abordagens: 

 

 A partir de uma intensa revisão bibliográfica, sobre os processos cumulativos 

de ocorrências quaternárias e antropogênicas, procurou-se entender as relações 

de causas e de efeitos responsáveis pelo estado de desagregação geossitêmica, 

em que se encontra atualmente este espaço geográfico. Em seguida formulou-

se conclusões iniciais sobre possíveis formas de mitigar os danos já existentes, 

bem como projetou-se soluções iniciais para o problema. 

 

 Com área teste delimitada no espaço entre as praias de Pirangi do Norte, Tibau 

do Sul e Genipabú, quando podemos desenvolver procedimentos de terreno, 

laboratório e gabinete, de forma sicrônica e diacrônica a partir da interpretação 

de fotografias aéreas obtidas nos anos de 1950 e 1979, bem como de imagens 

de satélite recentes. O controle de terreno foi intenso quando coletamos 

amostras de sedimentos, fizemos fotografias horizontais e fizemos entrevistas 

com as populações autóctones. Os resultados obtidos nesta etapa de trabalho, 

nos permitiram, juntamente com as análises de laboratório do material 

sedimentar coletado, elaborar uma carta geodinâmica do espaço teste, 

caracterizando unidades e subunidades de paisagens a partir da identificação 

dos seus agentes e fatores morfogenéticos, sem os quais não é possível 

delimitar os seus limites de carga aos processos de ocupação e exploração 

antrópica. Tais referências foram importantes para identificar os danos trazidos 

pela atual recolonização regional tanto para o aspecto natural quanto no 

antrópico.  
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 Transgredindo taxonomia espacial e temporal adotada nos níveis de abordagem 

anteriores, consideramos as características de cada etapa de ocupação antrópica 

na região da sua fase pré-colonial, colonial e pós-colonial, procurando 

identificar que tipos de degradação ambiental provocaram, bem como quais os 

tipos de conflitos ocorridos em cada período. Podemos, desta forma, identificar 

as relações de causas e de efeitos em cada etapa histórica da ocupação deste 

espaço, o que nos serviu como referência para avaliar a gravidade da situação 

atual e desta forma, sugerir soluções adequadas para um tipo de exploração 

sustentável deste geossistema. Não arbitramos ou direcionamos perguntas e 

respostas uma vez que dispusemos de mais de três décadas para conviver com 

a população da paisagem estudada. As informações, as aspirações, os atritos e 

conflitos, decepções e privações, foram se manifestando espontaneamente, na 

proporção em que evoluía a apropriação do seu espaço. 
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ANÁLISE DIMENSIONAL DA PAISAGEM COSTEIRA ESTUDADA 

 

RESUMO  

 

A fachada oriental do Estado do Rio Grande do Norte, foi ocupada de forma intensiva e 

predatória a partir da década de 1970, em consequência de estímulos governamentais voltados 

para a exploração da indústria do turismo. Faltou, no entanto, o embasamento necessário para 

a execução do projeto de forma adequada às limitações geossistêmicas do espaço alvo. Desta 

forma nos propusemos a acompanhar processo utilizando diferentes modelos de observação, 

análise e síntese de resultados obtidos neste estudo durante 35 anos. Esperamos, desta forma, 

criar uma referência necessária a uma posterior abordagem sobre o tema, capaz de atender a 

necessária dinâmica para este tipo de proposta. O estudo desenvolveu-se através de uma 

abordagem que estuda, descreve e pontualiza as formas, e os processos morfogenéticos e 

morfodinâmicos da paisagem, sistematizando suas relações de causas e de efeitos, bem como 

os seus limites espaciais e temporais.  

 

Palavras-Chave: Ocupação Intensiva e Predatória, Indústria do Turismo, Geossistema, 

Sustentabilidade ambiental. 

 

 

ABSTRACT   

 

The Eastern part of the State of Rio Grande do Norte has suffered intense and predatory 

occupation since the 1970s, driven by government initiatives designed to exploit the tourism 

industry. However, these initiatives lack the planning necessary to carry out a project that 

acknowledges the geosystemic limitations of the targeted area. Based on this situation, we 

propose to accompany this process, using a variety of models for observing, analyzing and 

synthesizing results obtained in a longitudinal study, spanning 35 years. We hope, then, to 

create a much needed reference for the earlier approach to this issue – one which addresses 

the dynamic needed for this type of proposal. The study was developed from an approach that 

investigates, describes and identifies the forms and the morphogenetic and morphodynamic 

processes of the landscape, systematizing their relationships of cause and effect, as well as 

their spatial and temporal limits. 

 

Keywords: Eastern part of the State of Rio Grande do Norte, geosystemic, morphgogenetic, 

morphodynamic. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

 A característica dominante do relevo da fachada oriental do nordeste brasileiro, são 

suas largas superfícies estagiadas no sentido decrescente do oeste para o leste, com evidentes 
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processos de dissecação, produzidos em diferentes etapas de aplainamento. A estrutura do 

cristalino tem um relevo mais diferenciado, enquanto que a bacia sedimentar é composta por 

formas denominadas regionalmente de “Tabuleiros”, vales etuarinos, dunas parabólicas 

transgressivas típicas de ambientes litorâneos e longos calçadões recifais. 

             Mabesoone e Castro (1975), estudaram os seus sedimentos correlativos, por acharem 

ser a melhor maneira para se entender a evolução deste   relevo, concluíram que ele passou 

por quatro fases de aplainamento: 

 A primeira durante o Jurássico  

 A segunda entre o Albiano e o Oligoceno 

 A terceira no Pleistoceno Inferior 

 A última entre o Riss e o Wurn Wisconsiniano Inferior e Superior.  

 

 Anteriormente King (1956), havia se interessado pelos processos da sedimentação nas 

depressões das falhas tectônicas, enquanto que Mabesoone e Castro (1971), estudaram a 

importância dos processos paleoclimáticos secos e úmidos, responsáveis pela formação de 

peneplanos e de pediplanos, na região em questão. Posteriormente ordenou-se a evolução 

geomorfológica desta região, quatro etapas genéticas: 

 A primeira de degradação com intensos processos de erosão, transporte e 

sedimentação. Se manifestando com recuos de escapamentos seguidos de 

processos de sedimentação em clima seco, ou de denudação das escarpas em 

clima úmido.  

 A segunda de agradação, na forma de uma planície de erosão e diminuição dos 

processos de erosão e de transportes. 

 A terceira de compensação isostática, com surgimento da massa continental, 

seguida de basculamento. Esse processo epirogênico, provocou uma nova etapa de 

degradação. 

 A última fase se manifestou através da tectônica, com rupturas de zonas de tensão 

e formação de falhas. 

  

 Os sedimentos correlativos se acumularam a partir da ruptura do equilíbrio estrutural 

da “Superfície Sul-Americana”, provocado pelo seguimento epirogênico que direcionou dos 

mesmos para os vales fluviais. O deposito correlativo mais espesso é o da formação 

“Guararapes”, formada através da acumulação de sedimentos transportados pela drenagem 
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dos rios e pelas corridas de lama, durante um tipo de clima seco. Para Mabessone e Castro 

(1975), os detritos transportados foram retirados dos solos mais atingidos, após o 

soerguimento da “Superfície Sul-Americana”. 

 Depois que as fontes de detritos acabaram, e o cristalino aflorou, os processos de 

erosão e transportes intensivos foram substituídos pelos processos de exumação. Foi, 

portanto, através desta interpretação que Mabesoone e Castro, admitiram que a “Superfície 

Sertaneja”, é uma superfície de exumação, enquanto que os “Tabuleiros” são glacis de erosão, 

ou pediplanos, datando do Pleistoceno Inferior. 

 Os sedimentos correlativos dos “Tabuleiros”, têm um tipo de solo ferralítico que para 

Mabesoone, Campos e Silva e Beurlen (1972), trata-se de uma fase de alteração, que eles 

denominaram “Intemperismo Riacho Morno”, já citado neste estudo. Bigarella e Andrade 

(1975), chamaram a mesma unidade de “Formação Riacho Morno”. Sobre esta estrutura 

sedimentar ocorrerem eventos posteriores responsáveis pela nova feição paisagística do 

espaço estudado, a partir a deposição intensa de sedimentos arenoso-quartzosos disponíveis a 

partir de mini glaciações cenozoicas. 

Poucos foram, no entanto, os estudos sobre as dunas e os recifes regionais. 

 

OBJETIVOS  

 

Considerando que pesquisar um tema geográfico é uma questão de método 

escolhemos como objetivos para este trabalho: 

GERAL:  

 Caracterizar a evolução da geomorfologia regional através da interpretação de 

fotografias aéreas obtidas em diferentes épocas. 

 

ESPECÍFICOS: 

 Caracterizar os principais processos morfogenéticos e morfodinâmicos deste 

espaço costeiro estudado, identificando os seus limites de riscos e de suporte em 

cada unidade de paisagem para atividades de ocupação e exploração humana 

sustentável ou predatória. 

 Identificar em quais momentos tais limites foram atingidos nas unidades de 

paisagens deste geossistema, durante cada etapa histórica do seu processo de 

ocupação, bem como quais as consequências que se manifestaram mais evidente 

no contexto geossistêmico estudado. 
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 Elaborar um modelo de ocupação e de monitoramento ambiental sustentável para 

o espaço estudado, capaz de mitigar a descaracterização acentuada do ecossistema 

regional, bem como de amenizar o agravamento dos conflitos ambientais 

surgidos, a partir da recolonização do espaço geográfico estudado. 

 

Baseados nestes propósitos optamos por um método de estudo capaz de nos permitir 

maior aprofundamento sobre o tema da forma que se segue. 

 

METODOLOGIA GERAL 

 

Baseados nestes propósitos optamos por um método de estudo capaz de nos permitir 

maior aprofundamento sobre o tema da forma que se segue em três níveis de abordagens: 

 

 Nível Descritivo (Multidisciplinar): A partir de uma intensa revisão bibliográfica, 

sobre os processos cumulativos de ocorrências quaternárias, procurou-se entender as 

relações de causas e de efeitos, responsáveis pelo estado de desagregação 

geossitêmica, em que se encontra atualmente este espaço geográfico. Em seguida 

formulou-se conclusões iniciais sobre possíveis formas de mitigar os danos já 

existentes, bem como projetou-se soluções iniciais para o problema. 

 

 Nível Analítico (Interdisciplinar): Com área teste delimitada no espaço entre as 

praias de Pirangi do Norte, Tibau do Sul e Genipabú, quando podemos desenvolver 

procedimentos de terreno, laboratório e gabinete, de forma sicrônica e diacrônica a 

partir da interpretação de fotografias aéreas obtidas nos anos de 1950 e 1979, bem 

como de imagens de satélite recentes. O controle de terreno foi intenso quando 

coletamos amostras de sedimentos, fizemos fotografias horizontais e fizemos 

entrevistas com as populações autóctones. Os resultados obtidos nesta etapa de 

trabalho, nos permitiram, juntamente com as análises de laboratório do material 

sedimentar coletado, elaborar uma carta geodinâmica do espaço teste, caracterizando 

unidades e subunidades de paisagens a partir da identificação dos seus agentes e 

fatores morfogenéticos, sem os quais não é possível delimitar os seus limites de carga 

aos processos de ocupação e exploração antrópica. Tais referências foram importantes 

para identificar os danos trazidos pela atual recolonização regional tanto para o 

aspecto natural quanto no antrópico.  
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 Um Nível Dinâmico (Transdisciplinar): Transgredindo taxonomia espacial e 

temporal adotada nos níveis de abordagem anteriores, consideramos as características 

de cada etapa de ocupação antrópica na região da sua fase pré-colonial, colonial e pós-

colonial, procurando identificar que tipos de degradação ambiental provocaram, bem 

como quais os tipos de conflitos ocorridos em cada período. Podemos, desta forma, 

identificar as relações de causas e de efeitos em cada etapa histórica da ocupação deste 

espaço, o que nos serviu como referência para avaliar a gravidade da situação atual e 

desta forma, sugerir soluções adequadas para um tipo de exploração sustentável deste 

geossistema. 

 

 

Figura 01 - Modelo teórico da metodologia aplicada neste trabalho. 

Fonte: MARTINS DA SILVA, L. S. (1998) 

 

CARACTERIZAÇÃO GEOGRÁFICA 

 

O espaço geográfico estudado, com 3.370 Km², nas coordenadas de sul e Oeste, está 

limitado pelos municípios de Touros, ao Norte, e pelo estado Paraíba ao Sul; ao oeste, pelos 

Municípios de lelmo Marinho, São Pedro, Bom Jesus, Januário Cicco, Lagoa Salgada, 

Serrinha, Santo Antônio, Nova Cruz e Montanhas, bem como perlo Oceano Atlântico ao 
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Leste. Este espaço representa toda a fachada costeira e litorânea do Rio Grande do Norte, no 

Nordeste Brasileiro, com 17 municípios, totalizando 91% da Superfície do Estado.  

 De acordo com o Gere-Seplan (1975), 40% população do Rio Grande do Norte vive 

nesta região, situada na flexuba da América do Sul, podendo ser considerada como a posição 

geográfica mais oriental do hemisfério Sul, e dispõe genericamente de um relevo com três 

níveis dominantes:  

 Entre 130 e 180 metros; as formas muitos dissecadas das estruturas mais antigas 

pré-cambrianas.    

 Entre 60 e 80 metros; as formas onduladas e também erodidas da superfície dos 

"Tabuleiros" com dois níveis estratigráficos relativamente conhecidas.  

 Entre 20 e 60 metros; as dunas e falésias esculpidas pelo mar em fases pré-glaciais 

na estrutura dos “Tabuleiros”.  

 

 

Figura 02 - Projeção teórica da paisagem estudada antes da sua ocupação. 

Fonte: MARTINS DA SILVA, L. S. (1998) 
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Figura 03 - Posição geográfica da fachada oriental do Rio Grande do Norte –  

Nordeste Brasileiro, com destaque para os espaços definidos como “área teste”. 

Fonte: MARTINS DA SILVA, L. S. (1998) 

 

A ESTRUTURA E O RELEVO  

 

A estrutura do espaço estudado é composta por afloramento do cristalino Pré-
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Cambriano na sua parte mais elevada, ao oeste, sob forma de granito dispostos irregularmente 

em formas circulares e lineares que acompanha a orientação da tectônica regional, margeado a 

piemonte por terrenos datados do cretáceo ao holeceno, após a ruptura gondwaniana e a 

abertura do oceano Atlântico, que compõem uma parte da zona de transição entre as bacias 

sedimentares "Potiguar" e "Costeira". Os sedimentos superiores da "Bacia Potiguar" ocupam 

uma posição nordeste/sudeste a partir das cidades de Touros e Pureza, ao lado da margem 

continental, e desaparecem ao sul do rio Ceará Mirim, sob espessos pacotes de estrato areno-

argilosos e argilo-arenosos da Formação “Barreiras”. Este material aflora novamente ao sul 

das cidades do Natal e de Parnamirim, com denominação local de Calcário "Oiteiro" e 

"Miriri”. As formações sedimentares pliopleistocênicas do espaço estudado pertencem a 

formação “Barreiras” e são representadas na região pelas formações Potengi, Macaíba, Riacho 

Morno e Guararapes.  

A partir de 1982, Nogueira concordando com Mabesoone, Campos e Silva e 

Beurlen (1972), Mabesoone e Castro (1977), propôs uma estratigrafia para então Formação 

“Barreiras” no espaço delimitado para nossos estudos, referenciando-se em discordância 

erosivas e em paleosolos quaternários da seguinte forma:  

 A Formação "Serra dos Martins" inferior, com fácies arenosas e conglomerados 

com cimentação ferruginosas (em alguns casos), denominados "Interperismo 

Cuite", correspondendo ao fim do Mioceno, com, de acordo com Costa & Salim 

(1972), baseada em perfurações artesianas, 60 metros de espessuras.  

 A Formação "Guararapes" unidade média, composta por sedimentos arenosos e 

argilosas com cores variegadas e discordâncias de erosão. Esta formação ocupa a 

fachada oriental norte-riograndense com denominação local de " Tabuleiros".  

 A Formação "Macaíba" Superior, com cor dominantemente branca, formada por 

sedimentos arenosos e argilosos, repousando sobre uma base de cascalho, este 

material, encontrado principalmente no grabens da fachada oriental do Rio Grande 

do Norte é identificado também nas falésias vivas e mortas da mesma região. 

 

Bigarella (1971), havia proposto:  

 A Formação "Guararapes" como parte mais inferior da estratigrafia, composta por 

sedimentos clásticos, grosseiros e finos cascalho de quartzo e feldspatos, 

coloração vermelha-violeta. Ela capeia o cristalino com discordância, ou depósitos 

do terciário superior correspondentes aos sedimentos correlativos do pediplano 
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"Pd2", da Superfície Sul- Americana" proposta por King.  

 A Formação “Riacho Morno" média, é composta por sedimentos acumulados 

durante o desenvolvimentos da superfície dos "Tabuleiros" ou o pediplano "Pd1".  

 A Formação "Potengi" superior, composta por depósito arenosos de origem eólica 

com cor vermelha e amarela, separadas localmente por discordância erosivas bem 

como paleosolos com idade quaternária.  

 

As formações recentes mais importantes são as paleodunas e as neodunas com   

datações hipotéticas. Campos e Silva (1966), propôs duas gerações de dunas; a primeira 

constituída por areias vermelhas ou avermelhadas, fixadas por vegetação natural, e a segunda 

por areias com coloração amarela. Costa (1972), propôs uma divisão e datação para ás dunas 

desta região da seguinte forma:  

 As dunas antigas, edificadas no final do Pleistoceno Inferior, intensamente 

erodidas, têm uma coloração avermelhada, são densamente vegetadas e suas 

alturas variam entre 40 e 60 metros.  

 As dunas intermediárias, edificadas em período de intensa umidade, têm 

sedimentos amarelos e altura variando entre 80 e 120 metros.  

 As dunas do Pleistoceno Superior, com morfologia mais suave, sedimentos 

esbranquiçados e amarelos, ocupam os limites entre o espaço costeiro e o 

litorâneo.  

 As dunas atuais com cor esbranquiçadas, móveis e posicionadas comumente no 

topo das dunas intermediárias.  

 

As dunas demonstram a permanente influência dos ventos alísios nas suas diferentes 

etapas morfogenéticas, em diferentes etapas de períodos frios e quentes bem como das 

oscilações dos níveis oceânicos. Tais processos aumentavam, diminuam ou interrompiam, o 

transporte de sedimentos, responsáveis pela edificação dos corpos dunares que aumentavam 

ou diminuíam na mesma proporção.  

Périn (1982), estudou sedimentos destas dunas através da granulometria e da 

morfoscopia. Para ele existem dois tipos de dunas com idades diferentes, formas lineares, 

paralelas e topos côncavos. Para ele, as dunas mais antigas se formaram em condições 

paleoclimáticas semiáridas, com ventos internos na direção sudeste. É possível que o fim 

deste período de edificação dunar foi decorrente do esgotamento das fontes de areias no 
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clímax de uma transgressão marinha, com fusão de glaciers, após o último período glacial de 

grandes latitudes durante o Holoceno. Logo que o clima mudou, os ventos diminuíram e a 

umidade aumentou, criando condições para o desenvolvimento de uma densa vegetação, 

responsável pela estabilidade das dunas mais antigas. As areias dessas dunas têm coloração 

ocre escuro, com tonalidades vermelhas. Périn (1982), propôs que uma terceira e uma 

segunda geração de dunas, situadas próximas do litoral, que se formaram durante curtos ciclos 

de transgressão/regressão. O clima desta época era seco com ventos intensos e o nível do mar 

permanecia baixo, nesta época o litoral foi se desenvolvendo a partir da deposição de densos 

pacotes de areias, submetidas a processos de deflação. De acordo com este autor, tais 

características se modificaram talvez no máximo dunkerquiano, em decorrência de uma curta 

transgressão, que submergiu as fontes de areias, este episódio aconteceu sob condições 

climáticas muito severas.  

Outro tipo de estrutura que se destaca na região estudada são os recifes também 

conhecidos no espaço litorâneo de outros Estados do nordeste brasileiro. As principais 

referências bibliográficas sobre o estudo desses recifes remontam a Darwin (1841), que 

apresentou hipótese sobre suas características areníticas ou coralineas. As espessuras de 

recifes de Pernambuco e da Bahia, registraram densos blocos recifais com até 4 metros de 

espessura. Branner (1902), estudou genericamente toda a fachada litorânea, que vai do estado 

do Ceará até o sul do estado da Bahia (Porto Seguro), chegando à conclusão que os recifes 

estudados foram cimentados a partir de carbonato de cálcio (CaCO3), depositado pelo CO2 da 

água do mar. Décadas depois Ottmann (1960), tal como Andrade (1955), defendeu a 

hipótese que os recifes  formaram-se na zona de “avant-côte”, ou sítios da zona de” bas-de-

plage”, tendo como referência a presença de areias ricas em carbonato sob a linha das marés. 

O material analisado foi retirado no litoral do Estado de Pernambuco. Posteriormente, 

Laborel (1965), propôs três níveis de alinhamentos de recifes, sendo os dois primeiros 

separados em cerca de 50 metros e os dois últimos em cerca de 200 a 300 metros. 

Finalmente Morais (1970), propôs três tipos principais de recifes, a partir de uma 

correlação feita entre amostras coletadas na Praia de Meireles (CE), nas praias de Natal (RN) 

e nas praias de Recife (PE), com as seguintes características: 

 Beach-Rock: Arenito quartzoso calcífero, cimentado por calcita microcristalina, 

criptocristalina ou spática (de origem marinha); 

 Arenito Ferruginoso: Relacionado com a “Formação Riacho Morno”, da 

Formação Barreiras, apresentando granulação média e fina, cor castanha 

avermelhada de origem continental. Este tipo de arenito apresenta uma 
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microfácies compostas de arenito ferruginoso calcífero que indica uma transição 

de uma fácies continental para uma fácies marinha. 

 Calcário: Encontrado algumas vezes na maré baixa, pertence as formações “Maria 

Farinha” e “Gramame”, de origem marinha. 

 

Para Branner (1902), estes recifes podem ser datados do Plioceno, mas para 

Mabesoone e Morais (1964), eles datam do Holoceno, enquanto que Laborel (1965), propõe 

como data de formação destes recifes a época da Transgressão Flandriana. 

 

Tabela 01 - Comparação sobre as propostas de datação da Formação Barreiras. 

Autor Ano Divisão Geologia Litologia Estratigrafia Posicionamento 

de Camada 

Branker, J.C 1902 Barreiras Cenozóico - Argilas e 

conglomerados, pouco 

consolidados 

- 

Leonardos, O.H., 

Oliveira, A.I. 

1943 Série Parreiras - - - - 

Negel, W. 1957 Formação Barreiras - - - - 

Bigarella, J.J  

Andrade, G.O. 

1964 Grupo Barreiras: 

Formação 

Guararapes (Inferior) 

Formação Riacho 

Morno (Superior) 

Pleistoceno 

------------- 

- 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

Campos e Silva, A. 1966 Grupo Barreiras: 

Formação 

Guararapes 

Formação Riacho 

Morno 

Formação Macaíba 

Pleistoceno 

------------- 

- 

------------- 

Pleistoceno 

Médio 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

Campos e Silva, A. 1969 Grupo Barreiras: 

Formação 

Guararapes 

Formação Riacho 

Morno 

Formação Macaíba 

Formação Potengi 

Pleistoceno 

------------- 

- 

------------- 

- 

------------- 

Pleistoceno 

Médio 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

Mabesoone, J.M. 

Campos e Silva, A.  

Beurlen, K. 

1972 Grupo Barreiras: 

Formação Serra do 

Martins (Inferior) 

Formação 

Guararapes (Média) 

Formação Macaíba 

(Superior) 

Período final 

do Mioceno e 

todo o 

Plioceno-

final do 

Terciário e 

início do 

Quaternário 

------------- 

Pleistoceno – 

Quaternário 

------------- 

Reativada no 

Pleistoceno 

médio 

Intemperismo Cuitá 

Cresta ferrugínea 

--------------------------- 

Interperalismo Riacho 

Morno 

--------------------------- 

Acumulações locais 

situadas em antigos 

grabens 

Fácies arenosa, até 

conglomerárica, com 

cimento ferruginoso. 

---------------------- 

Sedimentos arenosos 

até argilosos de 

colcração varieçada. 

Discordâncias erosinais, 

seixos quartzosos nos 

leitos dos rios. 

----------------------Cores 

esbranquiçadas 

sedimentos areno-

argilosos e argilo-

arenosos, com seixos na 

base. 

- 

---------------------- 

Recobre a 

“Superfície dos 

tabuleiros” e a 

sertaneja. 

---------------------- 

Ocorre nos grabens 

de Natal, 

Parnamirim e na 

costa. 

Bigarella, J.J 1975 Grupo Barreiras: 

Formação 

Guararapes 

(Inferior) 

Formação Riacho 

Morno 

Formação Potengi 

Pleistoceno 

------------- 

- 

------------- 

Quaternário 

(...) 

------------- 

Quaternário 

(...) 

Corresponderia ao Pd2 

(Bigarella – AB’SABER, 

1964) ou a superfície 

Sulamericana (King, 

1972) 

--------------------------- 

Sedimentos do pediplano 

Pd1, idem, idem, ou 

superfície dos tabuleiros 

e dos pediplanos Pd0, 

Pd1, ou ciclo polifásico 

paraguassú (idem, idem). 

--------------------------- 

Situa-se no paleossolo da 

área. 

Sedimentos clássicos 

grosseiros e finos, com 

seixos de quartzo e 

feldspatos, com seres 

avermelhada e violeta. 

---------------------- 

- 

---------------------- 

Capósinos arenosas, 

dissipados da origem 

eólica. Coloração 

avermelhada e 

amarelada, separadas 

paraguassú (idem, 

idem). 

Capeia com 

inconformidade 

erosiva o cristalino 

Pré-Cambriano ou os 

depósitos do 

Terciário Superior 

(Ferração Maria 

Farinha). 

------------------------- 

- 

------------------------- 

- 
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OS ELEMENTOS DO CLIMA  

 

O clima desta região se caracteriza pelas temperaturas elevadas, com amplitudes 

térmicas anuais nos limites de 6ºC. Esta homogeneidade relativa da temperatura contrasta 

com a variabilidade espacial e temporal das chuvas, que se precipitam entre valores médios de 

1.600mm na região costeira, e não passam de 400mm anuais no interior, a poucos quilômetros 

de distância. Somam-se a tais características e especificidades climáticas, a convergência 

intertropical, os albedos elevados, as penetrações dos sistemas frontais e as linhas de 

instabilidade. De uma maneira geral, as características do clima desta região podem ser 

explicadas pelas interferências da topografia regional, com a vizinhança da chapada da 

Borborema, a proximidade com o oceano Atlântico e a baixa latitude. Gaussen (1957), 

baseando-se no ritmo e nas relações entre as temperaturas e as chuvas anuais, como referência 

para determinar as épocas favoráveis, para o desenvolvimento da vegetação, sugeriu que o 

mês quente apresenta uma temperatura média superior a 20ºC. O índice xerotérmico 

representa uma estimativa de dias secos do ponto de vista biológico, durante o período de 

observação. 

Para Gaussen, o clima regional pode ser, classificado da seguinte forma: 

 

ÍNDICE XEROTÉRMICO 

300 > X > 200  100 > X > 40 

200 > X > 180  200 > X > 180 

180 > X > 100  180 > X > 100 

Figura 04 – Distribuição do clima no Estado do Rio Grande do Norte, de acordo com Gaussen (1954). 

Fonte: GAUSSAN (1954). 
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Através de uma divisão do clima terrestre em quatro grandes grupos, subdivididos em 

onze tipos principais, Köppen apud Vianello (1991), formularam uma modelo de análise de 

classificação quantitativa e qualitativa, competente para estudar proporcionalmente a 

evolução dinâmica do clima e, desta forma o estado do Rio Grande do Norte, situou-se: 

 

 

Figura 05 – Distribuição do clima no Estado do Rio Grande do Norte de acordo com Köppen. 

Fonte: VIANELLO (1991). 

 

Apesar das vantagens do modelo de Köppen (apud Vianello, 1991), ele recebe críticas 

por ser omisso na definição de critérios e precisões quanto a seleção de dados de temperaturas 

e de chuvas em diferentes zonas climáticas. 

Anteriormente, Thornthwaite (1944), havia introduzido o balanço hídrico, com 

avaliação da evapotranspiração potencial (ETP). Esta proposta foi melhorada posteriormente 

por ele (1955), quando acrescentou a profundidade, o tipo e a estrutura do solo, com o 
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propósito de avaliar sua capacidade de estocagem máxima de água. Para Thornthwaite os 

climas úmidos podem ter estações secas, bem como os climas secos podem ter estações 

úmidas. Acrescenta-se as suas propostas subdivisões baseadas nos índices de eficiência 

térmica (ET), iguais a evapotranspiração potencial (ETP). 

O projeto RADAM/BRASIL (1981), aplicou a proposta de Thornthwaith (1955), 

para o nordeste brasileiro, identificando, desta forma, um tipo de clima regional úmido e sub-

úmido forte e médio, bem como um clima sub-úmido em nível forte e fraco, para o espaço 

estudado. 

De acordo com este estudo, o clima regional úmido e sub-úmido com referências 

espaciais mesoclimáticas forte e média, se situam em zonas específicas do nordeste brasileiro, 

dentre as quais a cidade de Natal (RN). 

As chuvas que se precipitam nesta região atingem de 800 a 1.750mm por ano, 

enquanto que as temperaturas médias variam entre 24º e 25ºC.O clima regional sub-úmido 

tem como referência espacial o mesoclima forte e o fraco, se posiciona numa linha forte e o 

fraco, se posiciona numa linha contínua do litoral norte e nordeste, avançando em direção do 

interior com índices de umidade positivos. O excedente hídrico varia entre 100 e 400mm 

durante três a quatro meses, enquanto que o déficit hídrico varia de cinco a seis meses, com 

um total inferior entre 350 a 750mm.Para os técnicos do projeto RADAM/BRASIL (1981), o 

clima anual da cidade de Natal (RN), pode ser considerado como característico de toda a 

região em questão, ressaltando-se que os dados climatológicos analisados pelo estudo vão de 

1926 a 1971. 

Desta forma, os resultados obtidos conduziram as seguintes conclusões, sobre o 

comportamento sazonal do clima regional: 

 De Fevereiro a Julho: estação das chuvas; 

 De Agosto a Janeiro: estação seca; 

 De Janeiro a Fevereiro: déficit hídrico de 118mm; 

 De Março a Julho: excedente hídrico de 388mm 

 De Agosto a Setembro: as reservas de água diminuem; 

 De Outubro a Dezembro: início do déficit hídrico. 

 

AS CHUVAS 

 

 As chuvas se precipitam na região estudada em quantidades superiores a 700mm, 

podendo ir até 1.750mm por ano, vão até 1.000mm na fronteira com o estado da Paraíba, onde 

as massas de ar úmido são bloqueadas pela chapada da Borborema. 
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 Algumas vezes, como entre os anos de 1984 e 1993, a média das precipitações anuais 

sobre a cidade de Natal (RN), atingiu 1.745mm, com fraco coeficiente de variação na ordem 

de 28%. 

As menores precipitações pluviométricas deste período com valores médios de 

1.155mm aconteceram em 1984, enquanto que as maiores, com 2.438mm, aconteceram em 

1986, de acordo com os dados da estação climatológica do departamento de geografia do 

CCHLA/UFRN. Apenas a 100km do litoral, em direção ao interior, as características sub-

úmidas do clima costeiro/litoral evoluem até uma condição semiárida, com chuvas inferiores a 

500mm por ano. Este fenômeno se desenvolve em decorrência também da evolução 

topográfica regional, a exposição das vertentes ao sol influenciam na temperatura e na 

quantidade de umidade do solo. Os solos das encostas íngremes drenam bem a água, causando 

frequentemente estresse de umidade para as plantas nas encostas, ao mesmo tempo em que as 

terras baixas vizinhas são saturadas pelas águas. Nos casos específicos das regiões áridas e 

semiáridas, os córregos e rios intermitentes dos vales mantém florestas ribeirinhas 

desenvolvidas, altamente contrastantes com o entorno paisagístico desértico. Este fenômeno 

acontece nas altitudes das encostas onde não acontece resfriamento adiabático. As encostas 

mais expostas ao sol têm sua vegetação muito alterada por adaptações necessárias a 

quantidade diária de insolação recebida. Não existem estudos específicos sobre este 

fenômeno, na região estudada. Na maioria das vezes, as referências usadas são de trabalhos 

feitos no hemisfério norte, no entanto, alguns aspectos ali constatados podem ser 

considerados, principalmente quando tratamos das fragilidades de encostas com maior 

permanência de exposição a intemperismos. 

De acordo com Nimer (1979), esta região é também atingida por um enfraquecimento 

do sistema atmosférico no interior da região, enquanto que a concentração das repercussões 

dos sistemas frontais, decorrentes da presença dos alíseos setentrionais, que provocam o 

aumento das chuvas no litoral. Para Souza (1997), a ZCIT pode penetrar pelo litoral oriental e 

setentrional, mas não é suficiente para atender toda a região Nordeste do Brasil. Aouad 

(1986), acredita que isto faz parte das situações características de transição do clima no estado 

do Rio Grande do Norte. Ocorrem, no entanto, exceções como, por exemplo, na cidade de 

Touros (RN), situada em plena flexura continental da América do Sul, onde os alíseos são 

fracos, e a região sub-úmida se reduz a menos de 40 quilômetros de largura, interferindo, 

inclusive na pluviometria local que é dominantemente inferior a 750mm por ano. 

É importante se ressaltar que a partir deste ponto da fachada continental norte-

riograndense, as dunas barcanas, típicas de região desértica, passam a predominar sobre as 



34 

 

dunas parabólicas transgressivas litorâneas, dominantes na fachada oriental do estado, ou por 

melhor dizer, o único tipo de família dunar ali existente. As chuvas da região estudada, são 

decorrentes dos ventos alíseos, e das massas polares vindas do sul, bem como a Massa 

Equatorial Continental de Oeste, além das chuvas de convecção. As massas úmidas são 

bloqueadas pela Chapada da Borborema, com seus 600 metros de altura, fenômeno que 

permite a condensação e o aumento das chuvas nas regiões costeiras e litorâneas. Mas quando 

essas massas penetram pelo sul, o Planalto da Borborema impede a penetração para o norte, 

fazendo com que as chuvas diminuam, momento em que mal chegam a 600mm de 

precipitação ao sul de Natal (RN.) 

O Departamento Nacional de Obras de Saneamento – DNOS (1964), constatou, após 

uma análise de dados pluviométricos anuais entre 1956 e 1962, bem como do registro das 

chuvas entre 1914 e 1938, pela divisão de águas do Departamento Nacional de Produção 

Mineral (DNPM), que os períodos de chuvas não são os mesmos para a região 

costeira/litorânea, bem como para o interior.  Se posicionarmos geograficamente os 

municípios de onde foram coletados os dados meteorológicos, veremos que eles ocupam 

posições paralelas e intermediárias entre a costa e o litoral sub-úmido e o interior semiárido, 

como se fosse um espaço de transição. 

 

Tabela 02 – Espaço intermediário de chuvas entre as regiões sub-úmidas e semiárida. 

ESTAÇÕES 

METEOROLÓGICAS 

CHUVA  

ÉPOCA MÉDIA ANUAL 

(mm) 

MÁXIMA 

3 meses 

Baraúna 834 368  

Taipu 742 362 Março 

São Paulo do Potengi 629 316 Abril 

Serra Caiada 571 300 Maio 

João Câmara 513 290  

Fonte: DNOS (1964). 

 

Este tipos de clima lembram a classificação de Köppen (apud Vianello, 1991), que 

propões o “clima tropical chuvoso, com verão seco e chuva durante o outono, para a fachada 

costeira e litoral”, e um “clima semiárido e muito quente no interior. Köppen não delimitou, 

no entanto, o espaço de transição entre a região sub-úmida e a região semiárida, identificada 

pelo DNOS (1964, 1976)”.   

 Os analistas do DNOS encontraram irregularidades em uma revisão de dados sobre os 

coeficientes pluviométricos, tal como aconteceu com os técnicos do projeto 

RADAM/BRASIL (1981), porque os valores entre os anos de 1914 e 1960 estavam 
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incompletos. Mesmo assim, elaboraram a tabela seguinte objetivando formular algum tipo de 

referência: 

 

Tabela 03 - Distribuição de chuvas na região costeira litorânea do Estado do Rio Grande do Norte, entre os anos 

de 1914 e 1960. 

ESTAÇÕES 

METEOROLÓGICAS 

CHUVAS ANUAIS 

Média Anos secos Anos úmidos Registros de extremos 

    Máximo anual Mínima anual 

Natal 1.450 1.059 1.791 2334/1935 935/1930 

Canguaretama 1.354 1.055 1.978 1978/1924 601/1932 

São José de Mipibu 1.257 990 1.625 1.967/1935 474/1938 

Ceará - Mirim 1.066 746 1.578 1.754/1914 438/1930 

Macaíba 1.025 679 1.550 1.696/1940  

Touros 975 659 1.315 1.607/1914 558/1923 

Nova Cruz 875 466 1.559 1.564/1914 400/1930 

Taipu 742 524 1.456 1.456/1924 336/1953 

Padre Miguelinho 715 354 1.185 1.252/1914 211/1915 

Serra Negra do Norte 713 130 917 1.230/1925 83/1915 

Santana dos Matos 705 46 2.060 2.060/1924 46/1919 

Fonte: DNOS (1964). 

 

 O conceito que considera o espaço estudado como uma zona de evolução climática, 

fica reforçado quando consideramos a dificuldade, para estabelecer um ritmo para os períodos 

citados e a quantidade de chuvas que se precipita na região. 

 Na realidade, os ensaios de classificação citados, apresentam falhas quando ocorrem 

alterações nas intensidades dos processos da circulação atmosférica, promovendo ciclos 

incomuns não conhecidos até os dias de hoje. 

 As relações de causalidade entre a dinâmica do clima sub-úmido e semiárido, que se 

exprime através da quantidade de chuva que se precipitam de forma inconstante durante 

séculos, e a existência de um espaço de transição sugerem a existência de uma dinâmica 

climática regional que depende da variação de fatores ainda desconhecidos.  No entanto é fato 

que é exatamente a partir desta característica que a fachada costeira/litorânea do Estado do 

Rio Grande do Norte, não é uma região que possa ser considerada como conhecida. Cabe-nos 

neste trabalho, desenvolver esforços para compreender, pelo menos, parte dela, na sua parte 

oriental. 

 

AS TEMPERATURAS  

 

 A região Nordeste do Brasil, não apresenta grandes variações na distribuição de 

isotermas, apesar da sua grande dimensão geográfica que vai do Equador aos trópicos. 
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A temperatura média anual varia entre 24º e 28ºC sobre todas as superfícies, sejam as 

mais elevadas no interior ou as planícies costeiras. Esta característica térmica decorre da 

posição da região numa latitude inferior a 13º sul, bem como pela influência do Oceano 

Atlântico, responsável pela penetração de anticiclones frios do Pólo Sul. Em decorrência da 

baixa latitude, os dias são mais longos e a insolação mais prolongada.  As chuvas são mais 

intensas nos períodos mais quentes. As mínimas elevadas acontecem na região costeira/ 

litorânea e o gradiente da temperatura é fraco, em decorrência da penetração dos anticiclones 

do sul, que diminuem a temperatura do ar continental.   

 A ação do anticiclone polar começa a se manifestar no Nordeste brasileiro a partir da 

latitude 10º Sul, com fortes nebulosidades, ventos fracos a moderados, seguidos de chuvas 

esparsas. As temperaturas médias mensais variam na região estudada durante os anos de 1984 

a 1993. De acordo com dados obtidos na estação climatológica do Departamento de Geografia 

do CCHLA da UFRN, esta diferença ficou entre os 22º e 27,9ºC. Normalmente a amplitude 

térmica do dia não supera os 10ºC, enquanto que a anual se aproxima dos 5ºC. Trata-se 

portanto, de um domínio quente, situado nas latitudes onde o sol passa duas vezes por ano na 

linha do Zênith.   

As amplitudes térmicas anuais do interior dificilmente superam os 2ºC. 

Os dados sobre as temperaturas do nordeste brasileiro não são completos, desta forma, 

é difícil obter uma avaliação da evolução da temperatura regional nos últimos 100 anos. 

Mesmo assim, observando-se dados obtidos entre 1933 e 1962, pode-se constatar que 

as temperaturas do espaço costeiro/litorâneo desta região estão mais elevadas, ao ponto de 

chamar atenção nos últimos anos. Para Nimer (1979), esta pequena variação de amplitudes 

térmicas, que caracteriza o nordeste brasileiro é típica nas regiões de baixa latitude, que têm 

temperaturas menores entre junho e julho, com muitas chuvas. Nesta época o sol está longe do 

Zênith, seus raios incidem com menor potência em relação aos outros meses, e o anticiclone 

subpolar aumenta suas penetrações na região costeira/ litorânea. 

Este processo começa quando as correntes atmosféricas vindas do sul, pelo oeste do 

continente, passam pelos Andes, provocando forte advecção de ar tropical na zona pré-frontal, 

responsável pelo aquecimento do Nordeste brasileiro. Sob inversão anticiclônica no centro de 

ação do Atlântico Sul, a pressão atmosférica aumenta e a ação dos ventos de sudeste, leste e 

nordeste, se intensificam. Durante o período correspondente ao verão, o frio avança pelo 

nordeste quando eles são atingidos pelos efeitos do continente e começam a se dissipar, 

enquanto sua ramificação oriental, evoluída em frontogênese sobre o oceano vai até o litoral, 

não penetrando no interior, e manifestando um comportamento quase estacionário.  
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Para Nimer (1979), se este front não se dissipar, avança como um front quente, depois 

de ter desenvolvido ondulações de instabilidade no interior. Durante a estação das chuvas o 

anticiclone Polar, o mais forte, atinge o front frio que penetra na região nordeste, ao longo de 

todo o seu litoral nas latitudes próximas de 10º Sul, é quando as temperaturas do dia são mais 

baixas, da mesma forma que a amplitude térmica mensal. Esta anomalia não é importante se 

considerarmos que, apesar das latitudes equatoriais da região nordeste brasileiro, a média 

mensal mais baixa do solstício de inverno é inferior as médias mensais dos meses equinociais 

do outono.  

 

OS VENTOS 

 

 Os ventos que sopram na fachada costeira/litorânea do Estado do Rio Grande do 

Norte, têm juntamente com o oceano, uma função importante nos processos mortogenéticos e 

morfodinâmicos da sua paisagem.  Eles penetram até o interior da região, depois de diferentes 

etapas de integração com diferentes tipos de paisagens, promovendo auto regulações 

proporcionais as demandas dos espaços, a partir da menor ou maior resposta dos seus feed-

backs. 

 Nos espaços costeiros e litorâneos os ventos produzem vagas e processos de 

movimento de massas de mar, que chegam até a margem continental tocando a zona de 

“avant-côte”, provocando turbilhonamentos responsáveis pela erosão, pelo transporte e pela 

acumulação de areias no fundo e superfície. Este trabalho que se produz a partir de intensas 

trocas de energia, altera o formato das praias, edifica falésias e dunas, invade ou bloqueia 

estuários e lagunas.  Quando a velocidade do vento é suficiente, podem ocorrer processos de 

corrosão, deflação e interiorização do transporte de material arenoso para o interior. Da 

relação entre estes processos dominantemente eólicos/marinhos, e outros, continentais, se 

desenvolve o balanço sedimentar, típico nas regiões de fachada continental arenosas. 

 Para que se entenda a importância dos ventos sobre a superfície marinha e terrestre, 

deve-se conhecer os movimentos atmosféricos, bem como as relações entre o fluxo e as 

características da superfície, responsáveis pelas modificações da circulação atmosférica 

através do cisalhamento. Este processo se torna ainda mais importante, quando tratamos de 

estudos aplicados de planejamento e monitoramento ambiental do espaço costeiro e litorâneo.   

De acordo com Ceballos (1982, 1987), apesar das constatações de semelhanças entre 

os valores médios anuais de potência e de direção dos ventos, na maior parte da fachada 

continental do nordeste brasileiro, os anemógrapos instalados na cidade de Natal (RN), e de 
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Ceará-Mirim (RN), bem como em Fortaleza (CE), apresentaram diferenças significativas em 

um período analisado de 20 anos, o que demonstra a grande dificuldade para se estabelecer 

um modelo sobre a dinâmica eólica regional, não importando em qual nível taxonômico.   

Nimer (1979), lembra da importância da grande quantidade de diferentes sistemas de 

correntes atmosféricas de perturbação que se confrontam no nordeste brasileiro, trazendo 

consequências notáveis para os ventos de leste, que chegam através do anticiclone semifixo 

do Atlântico Sul, com temperaturas e unidades elevadas em consequência da evaporação da 

água do mar. 

 Para Nimer (1979), os sistemas de circulação atmosférica responsáveis pela dinâmica 

do clima regional são: 

 As Correntes de Perturbação do Sul (FP) 

 As Correntes de Perturbação do NORTE (CIT) 

 As Correntes de Perturbação de Leste (WE) secundária 

 As Correntes de Perturbação de Oeste (IT) secundária 

 

Mas Reis (1976), sugere que as correntes responsáveis pela dinâmica do clima 

regional são: 

 A Massa Equatorial Atlântica (mEa) 

 A Convergência Intertropical (CIT) 

 O Front Polar Atlântico (EPA) 

 

Pode-se admitir que próximo à superfície os ventos são dominantemente horizontais, 

exceto nas vertentes, onde ele acompanha a inclinação do terreno. A velocidade vertical do 

vento é indicada pelo sentido e extensão dos vetores verticais, enquanto que a divergência 

horizontal é uma propriedade bidimensional definida por vetores horizontais. Por isso, quando 

ocorre convergência horizontal haverá divergência vertical e o inverso para divergência 

horizontal. A terra é o limite dos movimentos do ar e, mesmo com as variações dos 

movimentos tangenciais, o componente de movimento normal à superfície, deve cessar no 

solo. Desta forma, a partir de um determinado nível, o movimento vertical do vento no solo é 

zero, fazendo com que apenas os ventos mais fortes possam ter velocidade apreciável nos 

solos íngremes. Isto nos permite concluir que a convergência horizontal à superfície sofre 

influência dos movimentos ascendentes e alargamento vertical nas colunas de ar, da 

divergência horizontal, bem como dos movimentos descendentes e encurtamentos da coluna 
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de ar. Ou seja, numa atmosfera estável o alargamento vertical é desestabilizante e o 

encurtamento cria estabilidade. 

O movimento do ar é efetivamente uma função do espaço e do tempo podendo ser 

estudado por meio de variáveis físicas. A componente vertical do movimento não é mesurável 

e é deduzida pelos movimentos horizontais ou, indiretamente, referenciada nas configurações 

de condições de tempo, bem como por súbitas mudanças nas características atmosféricas.  

Mas o curso do fluxo e sua velocidade é definido pelo traçado de linhas de correntes e 

isotácticas, podendo-se usar, inclusive, curvas isogônicas, ou isoietas da direção do vento.  No 

entanto o mais importante no caso específico deste tipo de empreendimento é o conhecimento 

da natureza dos atritos sofridos pelos ventos, em função das características fisiográficas 

regionais. As circulações locais decorrentes de convecções atingem muitas vezes níveis 

atmosféricos superiores descaracterizando a padrão comportamental dos ventos. Este 

fenômeno não foi, aparentemente, frequente na região delimitada para a implantação do 

projeto em pauta. 

 O campo de vento estudado mantém um padrão comportamental a nível de direção de 

fluxo e velocidade regular há mais de dez mil anos.  As divergências de fluxo dos ventos são 

um agente importante para a determinação da distribuição vertical da temperatura e da 

umidade. Próximo ao solo, onde as relações entre divergência e movimento vertical são mais 

definidas, as configurações de divergências horizontais estão também associadas a algumas 

configurações de tempo da seguinte forma: 

 Convergência: Transporte ascendente umidade, resfriamento adiabático, 

condensação, nuvens e precipitação. 

 Divergência: Secamento geral da atmosfera inferior. 

 

Como na maioria das vezes a direção do movimento vertical que atua logo acima da 

superfície se estende por quase toda a troposfera, o sentido predominante do movimento 

vertical na troposfera, poderá ser reduzido caso ocorra  divergência próxima ao solo, tal como 

acontece no Rio São Francisco nos períodos mais secos, ou na região enfocada neste trabalho, 

tanto durante a glaciações quaternárias, quanto nos dias de hoje, sob a influência das 

correlações geográficas entre as regiões sub-úmidas de transição e semiárida. A fachada 

oriental do Estado do Rio Grande do Norte tem uma grande disponibilidade de ventos por ser 

uma área de divergências climáticas, com substanciais reflexos tanto na estruturação das suas 

primeiras paisagens, bem como no sequenciamento evolutivo das mesmas. Mesmo 

considerando suas relações tropicais que tipificam perturbações frontais não dominantes em 
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baixas altitudes e as linhas de convergências que possuem, mais ou menos, configurações 

características das condições atmosféricas, barotrópicas, deve-se ter em conta os campos de 

divergências, como diferentes das análises, frontal e de pressão. 

 Desta forma, considerando tais especificidades climáticas, somadas às características 

morfológicas do terreno, composta por restingas, dunas parabólicas, lagoas permanentes e 

intermitentes, gamboas, praias suaves e escarpadas, que “eventualmente” imporiam 

retardamentos ou acelerações no movimento do ar ou encurralariam massas rasas de ar nos 

terrenos côncavos e vales, ou produziriam variações na radiação, podendo inclusive provocar 

pequenos redemoinhos e turbilhonamentos locais, optamos pela utilização de um enfoque 

dinâmico, seguramente mais adequado para o propósito deste estudo. 

 Nimer (1979), admite que a subsidência constante estimula a inversão de temperatura, 

e limita a umidade na camada superior. Esta situação muda quando as correntes atmosféricas 

de perturbação do sul, os fronts polares, chegam no litoral, e quando às correntes de 

perturbação chegam do norte, a partir dos movimentos da ZCIT, com chuvas e ventos. Esta 

depressão equatorial está sempre submissa as oscilações e seus movimentos meridionais se 

produzem geralmente durante o mês de março e abril. A correntes de perturbação de leste, de 

acordo com Nimer, são responsáveis pelo desaparecimento da inversão térmica superior, bem 

como da mistura de ar das duas camadas que compõem os ventos alíseos, responsáveis pela 

abundancia das chuvas. 

 Serra, A. (1945), constatou que existem certas relações entre as perturbações dos 

alíseos de leste/sudeste, e o anticiclone polar de posição marítima.  Para ele, as pressões de 

leste se desenvolvem, quando as pressões da zona equatorial caem e se elevam em seguida.  

Esta situação corresponde a chegada de um frente fria nos trópicos. Este fenômeno se 

manifesta a partir do litoral do Rio Grande do Norte até o estado do Rio de Janeiro. 

 As variações horizontais de temperaturas, são em princípio fracas nos trópicos em 

relação às regiões temperadas. É por isto que os ventos não se manifestam variações verticais 

importantes, e a ação do cisalhamento vertical diminui desta maneira. Os movimentos 

atmosféricos da camada planetária limite, têm suas origens na superfície das terras e atingem 

até dois ou três quilômetros de altitude, de acordo com Vianello (2002). Eles representam 

10% da massa atmosférica e variam de acordo com a rugosidade da superfície, aumentando 

proporcionalmente a proximidade do vetor de força do vento na superfície, ao mesmo tempo 

que do gradiente da temperatura do solo e do módulo da velocidade do ar. Quando este 

fenômeno acontece numa região com vegetação densa, a altitude de anulação do vento é 

determinada pela altura das árvores. As forças friccionais quase anulam as forças do vento na 
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superfície devido a rugosidade do terreno, e reduzem pela metade o vento gradiente criando, 

desta forma, inclinações entre 30º e 40º nas isóbaras. 

 Os movimentos de convecção provocados pelo esquentamento da superfície, 

aumentam consideravelmente a camada do limite planetário. 

 De acordo com Mainguet (1983), o processo de deflação, transporte e corrosão, se 

desenvolve quando os ventos são eficazes. Para se caracterizar um vento eficaz é necessário 

se quantificar o balanço da velocidade de alimentação, de transporte e de erosão, ao mesmo 

tempo em que se deve conhecer o tipo de ação específica do vento: é a definição de eficácia. 

Tais resultados devem conduzir a um princípio geral de classificação necessário para que se 

avalie os níveis dinâmicos de uma paisagem arenosa seja desértica, costeira ou litorânea. 

 Para Wolman e Miller (1974), as forças e processos, controlados por influência 

atmosférica são muito variáveis, mas é a frequência dos ventos, que representa a base da 

edificação das estruturas que compõem tais paisagens; bem mais que as atividades 

espasmódicas. Algumas concentrações arenosas estimulam intensas acumulações arenosas, 

tanto no litoral quanto no espaço costeiro, sejam zonas de deflação, campos dunares ou vales 

fluviais. Quando o vento chega na parte baixa do litoral, composta por falésias, o fluxo é 

dividido em dois, seguindo curtos diferentes, ou seja, o fluxo principal segue seu percurso 

original, com sérias alterações na sua força, e o fluxo secundário segue uma linha paralela a 

linha de praia. 

 

 

Figura 06 - Divisão do fluxo do vento, face a existência de um obstáculos naturais. 

Fonte: MARTINS DA SILVA, L. S. (2010) 
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 As dunas são muito vulneráveis às modificações das correntes eólicas. De acordo com 

Bandeira, é muito difícil se avaliar quando e por que um regime característico de ventos 

muda. Este ponto de partida, necessário para as pesquisas com vistas ao monitoramento dos 

espaços dunares, demandam uma grande quantidade de dados específicos, que infelizmente 

não existem na região estudada. No caso específico deste estudo, obtivemos dados das 

seguintes fontes: 

 Estação Climatológica do Departamento de Geografia do Centro de Ciências 

Humanas Letras e Artes, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, 

posicionada a 05º55’ S/ 32º12’ W, com 48,60m de altitude. Período: 1984 a 

1992. 

 Estação automática da empresa Hidroconsult S.A., instalada no Forte dos 

Reis Magos, margem direita da desembocadura do estuário do Rio Potengi, a 

05º 45’ 23’’ S, com altitude de 4 metros. Período: 1977 e 1978. 

 Estação Meteorológica da Secretaria de Agricultura do Estado do Rio Grande 

do Norte (nº 82598), posicionada a 5º 46’ S e 35º 12’ W, na altitude de 18 

metros. Período: 1912 a 1917, 1921 a 1922, 1924 a 1942. 

Os dados da estação climatológica do DG/CCHLA/UFRN, nos permitiram 

correlacionar os seguintes dados: 

 

Quadro 01 - Distribuição de direções e de velocidade dos ventos a partir de dados da estação climatológica do 

DG/CCHLA/UFRN. Período: 1984 a 1992. 
Meses 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 

 DP VM DP VM DP VM DP VM DP V

M 

DP V

M 

DP V

M 

DP V

M 

DP V

M 

Janeiro SE 5.2 E/ 

S 

3.7 SE- 

E 

4.6 SE/ 

E 

4.7 E/ 

SE 

3.9 E/ 

SE 

4.0 E/ 

SE 

4.6 E/ 

SE 

4.7 E 4.0 

Fevereiro SE 5.5 E/S 

E 

6.3 SE-

E 

3.3 4.3 4.0 SE

-E 

4.0 E/S

E 

3.6 SE 4.2 E 5.2 SE 4.7 

Março E/S 

E 

3.8 SE 

/S 

2.0 SE/ 

S 

2.4 SE/ 

E 

3.0 E 3.1 E/ 

SE 

3.1 SE/

E 

4.7 SE 4.3 SE 4.4 

Abril SE/ 

S 

3.3 S/ 

E 

2.3 SE/ 

S 

3.2 SE/ 

S 

4.0 SE/ 

S 

3.4 SE/ 

S 

3.1 SE 4.6 SE 6.1 SE 4.5 

Maio SE/ 

S 

6.4 SE 

/S 

2.2 SE/ 

S 

3.3 SE/S 3.8 SE 3.6 SE/ 

E 

5.1 SE

E 

4.0 SE 4.2 SE 4.3 

Junho SE/ 

S 

4.7 SE 

/S 

3.6 S/S 

E 

4.0 SE 4.4 SE/ 

S 

3.4 SE/

S 

3.1 SE 

S 

4.6 SE 4.6 SE 4.1 

Julho S/S 

E 

5.7 S/S 

E 

1.3 SE/ 

E 

3.8 SE 3.5 SE/ 5.8 SE/

E 

3.1 SE/ 

E 

4.2 SE 5.0 SE 4.5 

Agosto SE/ 

E 

6.0 SE 

/E 

3.3 SE/ 

S 

3.6 SE 4.1 SE 5.9 4.2 SE SE 4.4 SE 5.5 SE 4.7 

Setembro SE/ 

E 

5.3 SE 

/E 

4.3 SE/ 

S 

5.3 SE/ 

E 

4.3 SE 5.7 SE/ 

E 

4.1 SE/ 

E 

5.0 SE/

E 

5.5 SE 5.0 

Outubro SE/ 

E 

5.3 E/ 

SE 

4.4 SE 4.0 E 4.2 E 4.6 SE/ 

E 

5.2 SE/ 

NE 

7.8 SE/ 

E 

5.3 SE 5.0 

Novembro SE/ 

E 

5.0 SE 

/E 

4.9 SE/ 

E 

4.6 E 4.0 SE 4.5 E/ 

SE 

4.0 SE/ 

E 

5.0 E/S

E 

4.7 SE 4.9 

Dezembro SE/ 

E 

4.2 E/ 

SE 

4.5 SE 4.2 E 4.3 E 3.7 E/ 

SE 

3.9 E/ 

SE 

7.9 E/ 

NE 

4.6 SE/ 

E 

5.0 

DP – DIREÇÃO PREDOMINANTE.     VM – VELOCIDADE MÉDIA 
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Quadro 02 - Distribuição mensal da direção dos ventos de acordo com os dados da estação climatológica do 

DG/CCHLA/UFRN – Período: 1984 a 1992. 

ANOS JAN. FEV. MAR. ABR. MAI. JUN. JUL. AGO. SET. OUT. NOV. DEZ. 

1984  SE E/SE  SE/S  S/SE  SE/S    

1985  E/SE SE/S S/E SE/S  S/SE SE/E  E/SE SE/E E/SE 

1986  SE/E  SE/S  S/SE SE/E SE/S  SE SE/E SE 

1987 SE/E   SE/S SE/E  SE  SE/E  E  

1988 E/SE SE/E E SE/S SE SE/S  SE  E SE E 

1989  E/SE  SE  SE SE/S S/SE  SE/E  E/SE 

1990 SE  SE/E SE SE/E SE/S SE/E SE SE/E SE/NE SE/E E/SE 

1991 E/SE  E   SE    SE/E E/SE E/NE 

1992 E     SE      SE/E 

  

Quadro 03 - Percentagem de ventos dominantes e total de ventos registrados pela estação climatológica do 

DG/CCHLA/UFRN.  Período: 1984 a 1992. 

VENTOS REGISTRADOS 

ANOS % D % D % D % D % D 
Total de 

Ventos 

Velocid. 

Média 

1984 42.7 SE/E 24.0 SE/S 17.71 SE 9.4 S/SE 63 - 60.4 5.03 

1985 44.3 E/SE 29.0 SE/E 18.3 SE/S 3.0 S/SE - - 42.7 3.6 

1986 38.1 SE/S 35.4 SE/E 17.8 SE 8.7 S/SE - - 46.3 3.8 

1987 41.3 SE/E 25.7 E 24.7 SEE 8.2 SE/S - - 48.6 4.1 

1988 49.4 SE 22.1 E 13.2 SE/S 7.8 SE/E 7.6 E/SE 51.6 4.3 

1989 40.0 E/SE 26.7 S/S 20.0 SE/E 6.7 SE 6.7 S/S 46.5 3.9 

1990 37.5 SE/ 29.1 SE 12.9 E/SE 12.8 SE/NE 7.5 SE/S 61 5.1 

1991 52.0 SE 24.4 E/SE 8.9 SE/E 7.7 E/NE 7.0 E 59.7 5.0 

1992 83.6 SE 9.1 SE/E 7.3 E     55.1 4.6 

  

 A média utilizada foi de três registros por dia, e tais valores bem representaram a 

característica da ação dos ventos na região costeira estudada. Pode-se observar que a 

distribuição dos ventos variou bastante apesar do vento leste ser dominante. Mesmo assim as 

correntes de perturbação atuaram sensivelmente, sendo difícil se determinar suas causas. Os 

anos que registraram as velocidades de ventos mais elevada foram 1984, 1990 e 1991, com 

ação mais prolongada e eficaz dos ventos de Sudeste. 

 De acordo com Serra, os alíseos de leste e de sudeste estão relacionados com o 

anticiclone polar e correspondem a chegada de frentes frias. Pode-se dizer, no entanto, que os 

ventos úmidos de sudeste, mais intentos durante o mês de agosto e setembro, estão 

relacionados com a MTA, que penetra sobre a fachada litoral, em um espaço compreendido 

entre a Praia de Baia Formosa e a Praia de Touros, no estado do Rio Grande do Norte. 

 Para Santana (2007), o ano de 1986 manifestou uma dinâmica eólica com influência 

de ventos com diferentes direções, apesar da dominância ser este/sudeste. Esta situação 

repetiu-se também em 1985, 1988, 1989 e 1990. Os ventos sul, trazendo chuvas, temperaturas 

baixas bem como elevação de umidade e de pressão, se manifestaram em 1984, 1985, 1986 e 

1990, caracterizando a presença da RFF. 
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 O controle das correntes da ZCIT produz o fenômeno da precipitação de chuvas. Ele 

se manifesta com os ventos do norte, de nordeste, de oeste e de sudoeste na região em 

questão, tal como não aconteceu nos anos em que foram feitos os registros estudados. 

 A predominância de ventos de sudeste e a vizinhança com o oceano condicionam a 

unidade desta região, bem como lhe confere extrema complexidade para ser entendido. O 

problema para seu entendimento não está nas suas diferenças térmicas, mas e principalmente 

nas variações comportamentais das suas estações. A velocidade média anual do vento nos 

anos chuvosos varia entre 3.6 e 5.03 metros por segundo, enquanto que nos menos chuvosos 

pode ficar entre 4.6 e 5.1 metros por segundo.  

Se confrontarmos os valores dos ventos que participam dos processos morfogenéticos 

da região estudada, obtidos na cidade de Natal (RN), encontramos dificuldades para 

determinar algum tipo de lógica, sendo mais evidente a existência de um comportamento 

caótico, com forte atrator direcional leste e sudeste. A fachada continental estudada, 

caracteriza-se por dispor de ecossistemas aparentemente simples, produzidas por uma 

quantidade extremamente grande de processos, que atuam em quantidade e intensidades 

igualmente grandes.  

 Na maioria dos estudos feitos sobre a região em questão, aspectos como a dinâmica 

atmosférica e de superfície do clima, ou são estudadas separadamente, ou são integradas, com 

inclusão eventual da superfície, apenas formalmente, a partir de definições e/ou citações. 

 

HIDROGRAFIA 

  

O conjunto das bacias hidrográficas da fachada oriental do estado do Rio Grande do 

Norte, já mereceram a atenção de muitos estudos, dentre os quais desatacamos, de acordo com 

a tabela abaixo os seguintes: 
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Tabela 04 - Estudos sobre as bacias hidrográficas da fachada oriental Norte-Rio-Grandense. 

ESTUDO ANO QUANTIDADE DE BACIAS PROPOSTAS 

 “Diagnóstico estrutural do 

Estado” 

 IDEC/SEPLAN/RN 

1975 

01 – Maxaranguape 

02 – Ceara-Mirim 

03 – Potengi 

04 – Jundiaí 

05 – Trairí 

06 – Jacú 

07 – Curimataú 

 

  “RADAM/BRASIL” Ministério 

das Minas e Energia 
1981 

01 – Bassin jumelée Ceará-Mirim 

02 – Bassin jumelée Potengi 

03 – Bassin Jumelée Jacú 

04 – Bassin Jumelée Curimataú 

 

 “Bacias hidrográficas – Vazões 

estimadas pelo índice 

pluviométrico” 

SEPLAN/IDEC/RN 

1985 

01 – Maxaranguape 

02 – Ceara-Mirim 

03 – Potengi 

04 – Pirangi 

05 – Trairi 

06 – Jacú 

07 – Curimataú 

 

 “Sistema Hidrográfico do Estado 

– Divisão das Bacias 

hidrográficas” – S.R.H.P.E. 

SEPLAN – RN 

1994 

01 – Punaú 

02 – Maxaranguape 

03 – Ceara-Mirim 

04 – Rio Doce 

05 – Potengi 

06 – Pirangi 

07 – Trairi 

08 – Jacú 

09 – Catu 

10 – Curimataú 

11 – Guajiru 

12 – Ecoulement Diffus 

 

Na maior parte dos estudos consultados, suas características descritivas evidenciam 

valores sobre a hidrodinâmica e hidrografia de cada bacia, obtidos nos últimos anos, sem 

realces para a evolução de tais sistemas no passado, nem muito menos, projeções para o 

futuro a médio e longo prazo. Apesar de trabalhos já publicados, sobre a influência da 

tectônica no modelado das bacias hidrográficas desta fachada continental, pouco se fez no 

sentido de entender suas relações a nível de contexto paisagístico global, contribuindo, desta 

forma, para uma melhor compreensão sobre sua evolução. 

 Os estuários existem, principalmente onde as desembocaduras dos rios têm 

direção NE, a partir do controle tectônico do seu percurso. 

 Quando a desembocadura do rio tem direção SE, seu leito é bloqueado por dunas, 
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o que provoca um redirecionamento de percurso, criando, algumas vezes, 

paralelismo entre o fluxo do rio e a linha de costa. 

 Quando a desembocadura do rio tem direção leste, seu percurso meândrico é 

mantido até o perfil de praia, não permitindo, como no caso anterior, a formação 

de estuário. 

 

Figura 07 - Distribuição das bacias hidrográficas da fachada oriental do Rio Grande do Norte. 

Fonte: SEPLAN/RN (1994). 
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Tal como em qualquer tipo de paisagem, a drenagem da região estudada tem 

especificidades que demandam avaliações sobre seu percurso, de montante a jusante. 

 Mas, no caso especifico do espaço questionado, integram-se fatores endógenos e 

exógenos de maneira para e bastante curiosa. 

 Dentre alguns aspectos a serem considerados, ressaltamos que: 

 Na maioria dos casos, as montantes das bacias estão posicionadas na região 

semiárido do interior e fluem para jusantes posicionadas em regiões sub-úmidas 

onde, algumas vezes, são invadidas pelo mar, formando estuários. 

 As falhas que mais interferiram, na confirmação da drenagem desta região soa do 

tipo “tração”, relacionadas com o falhamento de patos. 

 As desembocaduras dos rios principais das bacias hidrográficas da fachada 

oriental norte-rio-grandense, desempenham, até o presente, importante função de 

auto-regulação nas relações entre o clima regional, o continente e o oceano. 

 O bloqueio de componentes das bacias, muitas vezes confunde os estudiosos a 

ponto de omitir ou projetar novos sistemas, quando na verdade isto não acontece. 

  

A dinâmica do percurso da drenagem destas bacias, que têm suas montantes nas 

regiões semiáridas, com litologia granítica ou calcária, manifesta perdas por infiltração, 

percolação ou evaporação intensa. Mas a vazão inicial diminui progressivamente, bem como a 

capacidade de erosão, quando atinge a região da jusante. Os rios da região estudada têm, de 

acordo com os estudos do S.E.P.L.A.N. (1994), um débito líquido maior, que a carga de 

material em solução durante a estação chuvosa. As fontes de sedimentos produzem diferentes 

quantidades de areia, argila ou silte que são transportados em maior ou menor quantidade, de 

acordo com a origem das suas fontes. 

 O estudo do projeto RADAM/BRASIL (1981), distribui a drenagem oriental Norte-

Riograndense em quatro bacias gêmeas principais: 

 A bacia gêmea do Rio Ceará-Mirim, com 4.421 Km². 

 A bacia gêmea do Rio Potengi, com 5.000 Km². 

 A bacia gêmea do Rio Jacú, com 5.940 Km². 

 A bacia gêmea do Rio Curimataú, com 5.150 km². 

 

 A bacia gêmea do Rio Ceará-Mirim, tem um tipo de drenagem dentrítica na montante, 

com tendência para um tipo de modelo paralelo na jusante. Seu percurso é W/E, mas a bacia 
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tem direção dominante SW/NE, tendo como principais tributários os rios “Dois Irmãos”, 

“Tatú” e “Maxaranguape”. De acordo com o relatório do projeto RADAM/BRASIL (1981), a 

contribuição anual desta bacia é de 71.361.000m3 de água com um volume específico anual 

de água de 61.380m3/Km2. 

 A bacia hidrográfica gêmea do Rio Potengi, tem uma largura média de 40 km, ao sul 

da bacia do Rio Ceará-Mirim, e tem tipo de drenagem semelhante a jusante da bacia do Rio 

Ceará-Mirim. Seus afluentes da margem esquerda são os rios “Pedra Preta”, “Pedra Branca” e 

“Camaragibe”, e o da margem direita principal é o Rio Jundiaí. 

 Os analistas do projeto RADAM/BRASIL (1981), consideram os rios “Pium” e 

“Trairi” como componentes da Bacia do Rio Potengi. A contribuição desta bacia hidrográfica 

é de 71.430m3/Km2 / ano, com um volume total de 357.300m3 por ano. 

 A bacia hidrográfica gêmea do Rio “Jacú”, tem uma superfície de 5.940 Km2 e um 

percurso muito irregular, com 70km de largura na sua extremidade ocidental, 30km no seu 

curto médio e 45km no interior. A montante desta bacia é mais elevada que a das outras bacias 

da região, e sua topografia varia com alternâncias entre as partes nas elevadas dos altiplanos, 

os vales e as superfícies muito erodidas das colinas, chamadas localmente de “serras” e 

“morros”.  O relevo da jusante é ondulado. O projeto RADAM/BRASIL (1981), havia 

integrado com realce, no passado, o rio “Trairi” a esta bacia, bem como a Lagoa do Bonfim.

 A bacia hidrográfica Gêmea do rio “Jacú” possui um débito específico médio de 

37.160m3/Km2 anual com um volume anual de 220.810.000/m3. A bacia hidrográfica Gêmea 

do Rio Curimataú, ocupa uma superfície de 5.150Km2, representando 160.260m3/Km2 de 

débito específico anual, com um total de 825.400.000m3/ano. Sua largura média de percurso 

W/E, atinge em média 30Km, e os seus principais afluentes são os rios Calabouço e Pipari. A 

bacia do Rio Camaratuba, situada ao sul do Curimataú, foi integrada pelos técnicos do 

RADAM a bacia deste último rio citado. 

 Existem muitas lagoas na região, algumas integradas as citadas bacias hidrográficas, 

tais como a de Papari, Bonfim, Papeba, Guaraíras e Boa Cica, que integram o sistema 

“Trairi”, dentre outras com características semelhantes. Tais lagoas, aliás, tem diferentes 

origens, considerando que podem ter sido formadas a partir de: Dolinas; Falhas tectônicas; 

Colmatagem; Lagunas e Espaços interdunares. 

Salim (1974), estudou as relações existentes entre os vales estruturais da fachada 

oriental norte-riograndense  com a drenagem dos rios Maxaraguape, Ceará-Mirim, Jundiaí, 

Potengi, Trairi, Jacú e Curimataú. Ele identificou seus curtos W/SW, E/NE e W/E, 

considerando seus rios principais controlados por grabens, e seus tributários instalados em 
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lineamentos estruturais, principalmente nas fraturas. A idade aproximada dos grabens, de 

acordo com Salim (1974), é mais recente que a formação Guararapes, e mais velha que a 

formação Macaíba. Os vales principais dos rios citados, apresentam características específicas 

de largura e inclinação de vertentes, responsáveis pelo aumento da penetração das águas 

marinhas até 20Km, dentro de alguns estuários, tais como dos já citados.  

Bezerra (2001), desenvolveu uma análise de correlações entre as unidades 

cronoestratigráficas de superfície e subsuperfície da fachada oriental estudada, considerando, 

inicialmente, o grupo barreiras, as dunas e os sedimentos aluvionares recentes, e depois, o 

cristalino (Complexo Caicó), os arenitos e carbonatos cretáceos, bem como os bassaltos do 

vulcanismo Macau.  

 Os dados obtidos permitiram a identificação das relações entre os carbonatos e a 

densidade de drenagem nos sentidos N 45º W à N 60º W e N 60º E, sugerindo, desta forma, 

três direções de falhas principais para esta região: 

 N 40º - 60º E: Que controla os rios Potengi e Jacu, no sentido NE/SW, 

responsáveis também pelos processos de submersão e de formação das lagoas de 

“Guarairas” e “Papari”, bem como de zonas de inundação de SW na cidade de 

Natal (RN), elas exercem um controle importante sobre o grupo barreiras, através 

de basculamentos de blocos com direção se, que pode ser considerado como 

origem das falésias.  

 N 40º - 50º W: É a direção que controla deflexões importantes nos rios, impondo-

lhes direcionamento se (Rio Doce, Rio Potengi, Rio Pium, Rio Trairi), bem como 

as concentrações de pequenos lagos e depressões secas. 

 NNE: É a direção menos evidente deste estudo. Ela corresponde a orientação da 

linha de praia de quase todo o espaço estudado, bem como as deflexões dos rios e 

segmentações das bacias hidrográficas. 

  

Na sequência Bezerra (1993), admitem que as três orientações atingem o “Grupo 

Barreiras” através de zonas de cisalhamento com deslocamento horizontal transversal, 

principalmente na falésia de “Tabatinga” e na “Ponta do Bacupari”. Este estudo destaca que a 

carta residual admite a existência de duas direções de descontinuidade gravimétrica 

importantes, identificadas através de formas isogâmicas, ou seja, com mesmo valor de 

gravidade. Anteriormente Rand e Manso (1990), haviam identificado dois máximos 

gravimétricos principais, delimitados por anomalias positivas, na região da cidade de Natal e 

na falésia de Tabatinga, bem como dois mínimos gravimétricos, também importantes, na Praia 
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de Pirangí, se prolongado até o Município de Parnamirim, também conhecido como Eduardo 

Gomes.  

 O estudo de Bezerra (2001), é importante porque reforça a quantidade de dados sobre 

o controle tectônico da drenagem da fachada oriental Norte-Rio-Grandense, já estudada por 

Salim (1974).   

Anos depois obtivemos, a partir da interpretação de fotografias aéreas, resultados mais 

detalhados que nos indicaram: 

 N 40º - 60º E: Grabens NE/SW; 

 Os rios: Punaú Guajirú, Jundiaí, Pium, Baldum, Catú e curimataú; 

 Os lagos: Guarairas, Extremoz; 

 As falésias: Touros, Pititinga, Maxaranguape, Pitangui, Genipabu, Praia do Meio, 

Ponta Negra, Barreira do Inferno, Cotovelo, Pirangí do Sul, Tabatinga, Pipa, Baia 

Formosa, entre outras; 

 N 40º - 50º W: Os grabens SE/NW; 

 Os Rios: Trairi, Drenagem assoreada de Timbó, outros rios menores; 

 Os estuários: Punaú, Maxaranguape, Rio Doce, Pium, Trairi, Catú; 

 Lagoas: Paparí, Papeba.   

 

Dois aspectos contrastantes com tais proposições prenderam nossa atenção: 

 

 Os estuários com percurso SE/NW, estão na sua maioria bloqueados por areias 

dunares. O que caracteriza um controle indireto da tectônica, uma vez que 

interfere também neste fenômeno a concordância da direção do leito do estuário 

com a direção dos ventos dominantes. Esta situação estimula a penetração do 

material arenoso transportado pelos ventos, formando acumulações que bloqueiam 

a desembocadura do Rio, tal como já foi dito anteriormente, forçando-o a imigrar. 

Os estudos consultados não chegam a acrescentar grandes informações sobre os 

aspectos hidrodinâmicos das bacias hidrográficas do espaço estudado, mesmo 

quando somamos a estes a delimitação das regiões das jusantes das bacias 

hidrográficas, da fachada oriental Norte-Rio-Grandense, que são atingidas pelas 

águas marinhas, das marés, pelos técnicos desta instituição denominados de vales 

úmidos. 
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OS SOLOS 

 

 Os solos do Nordeste Brasileiro foram divididos por Lepsch (2005), em duas sub-

regiões específicas, como consequência dos tipos de clima dominantes que são:  

 A primeira sub-região está no domínio semiárido, que integra as regiões do agreste e 

do sertão, chamado “polígono das secas”.  Os solos dominantes são do tipo bruno não cálcico, 

pouco profundos, algumas vezes com pacotes de cascalhos ou superfícies pedregosas. Os 

orunosolos argilosos, os solonetz salinos e os solos aluvionares diversos, são encontrados nas 

partes mais baixas da topografia regional.   

 A segunda sub-região, está situada na fachada sub-úmida do espaço costeiro-litorâneo 

regional, e é composta por solos do tipo latosolo vermelho-amarelo, podzol tropical 

vermelho-amarelo distrófico, solos Salinos costeiros, areias quartozosas e solos 

hidromórficos, dominantes em vários quilômetros do espaço citado, indo do Estado do Rio 

Grande do Norte ao Estado da Bahia.  

 Este estudo, tal como outros consultados, apenas descreve os solos do nordeste 

brasileiro, sem considerar seus aspectos funcionais no contexto paisagístico regional, ou seja, 

abordagens exploratórias sem caráter de detalhamento. É bem verdade que o estudo dos solos, 

não é o que se pode considerar como um procedimento fácil.  A pedologia foi estruturada 

como ciência a poucas décadas, existem vários sistemas de classificação de solos, e a cada dia 

surgem mais outras causando, desta forma, situações conflitantes. Por exemplo, utiliza-se no 

Brasil, além da proposta de Lepsch (1982), já citada anteriormente, as propostas da 

organização para a agricultura e para a alimentação das nações (FAO), propostas da Rússia, 

do Canadá, da França, da América do Norte.  As mais usadas, são entretanto, as de Baldwin 

(1938), adotada pelo “U.S. departamento of agriculture, soil and men”, bem como a de 

Camargo (1986), que foram substituídos pelo sistema de classificação proposto pelo 

EMBRAPA (2006). 

 Os estudos sobre os solos do Rio Grande do Norte continuam sendo os da 

SUDENE/DNPEA (1971), e do projeto RADAM/BRASIL (1981). 

 De acordo com o estudo da SUDENE/DNPEA (1971), solos da região em questão são 

terciários do tipo lato solos vermelhos – amarelos distróficos, de acordo com este trabalho, os 

solos formados nos pediplanos do Grupo Barreiras, são podzolos vermelho-amarelo plínticos, 

os solos brunos não cálcicos, variação taipú, e as areias quartzosas distróficas, nas fases 

“cerradas” e “caatinga” ao lado dos já citados latosolos. 

 Os datados do Holoceno estão nas praias, nas dunas, nos aluviões, nos terraços 
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fluviais, nos estuários, nos arrecifes, ou nos sedimentos argila siltosos, algumas vezes 

arenosos e nos solos indiscriminados dos mangues. 

 Os aluviões não consolidados têm origens diversas, tais como os solos aluvionares 

eutróficos, os solonetz e os vertisolos, bem como os solontchaks com textura indiscriminada, 

os solos gley eutróficos indiscriminados, e os solos orgânicos eutróficos, ou de vaza. 

 O estudo da SUDENE/DNPEA (1971), estabeleceu uma relação entre os solos do Rio 

Grande do Norte e as regiões bioclimáticas propostas por Gaussen, com os seguintes 

resultados: 

 

Tabela 05 - Correlação entre tipos de solos do rio grande do norte, e as regiões bioclimáticas do estado, proposta 

por Gaussen. 

TIPOS DE SOLO REGIÃO BIOCLIMÁTICA (GAUSSEN) 

 Solonetz solódicos. 
 Sub-região bioclimática hemiherética sub-

desértica ou semi-árida. 

 Planosolos solódicos, ou antigos solonetz ou 

Sólon a bt nátrico (Duchaufour, 1984). 

 Sub-região bioclimática bath 

xerotermomediterrânea (mediterrânea quente ou 

“nordestina”, com seca média). 

 Podzolos vermelho-amarelo com equivalência 

eutrófica;  

 Solos bruno não cálcicos, variação “taipú”. 

 Sub-região bioclimática 3bth termomediterrânea 

média (mediterraneana quente ou “nordestina” 

com seca média). 

 Latossolo vermelho-Amarelo distrófico; 

 Podzolos vermelho-amarelo; 

 Solos aluvionares eutróficos indeterminados; 

 Solos gley eutróficos; 

 Solos orgânicos eutróficos.  

 A sub-região 3eth termomediterraneana atenuada 

(mediterraneana quente ou “nordestina”,com 

seca atenuada). 

 Solos aluvionares eutróficos. 
 A sub-região 4aTh termoxeroquímica acentuada 

(tropical quente), com seca atenuada. 

 Latosolos vermelho – amarelo distróficos. 
 Sub-região 4bTh termoxeroquímica (tropical 

quente com seca média). 

Fonte: SUDENE / DNPEA (1971). 

  

Para Dochaufour (1979), os planosolos são hidromórficos “caracterizados por 

fenômenos de redução ou segregação local do ferro, ligados a uma saturação temperaria ou 

permanente de água que provoca um déficit de oxigênio.” 

 Este tipo de solo está relacionado com as condições físico-químicas das estações, com 

evolução muito específica, onde os materiais argilosos são submetidos a um tipo de 

pauperização na superfície, e a uma hidromorfia, por saturação, nos polos capilares. 

 Os planosolos solódicos, antigos solonetz ou solon a Bt nátrico, evoluíram com a 

perda do íon Na+, e com a acidificação da superfície do perfil. Para Douchafour (1984), os 

planossolos são mais encontrados nas regiões de savanas, pradarias e estepes, com estações 

contrastantes, ou, de forma mais rara, em climas temperados com tendência continental. 
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 O início da planossolização é o empobrecimento do solo com a formação de estratos 

superficiais muito estreitos. 

 Os planossolos que se encontram no oeste da região estudada, nos municípios de 

Lagoa de Pedra, Brejinho, Passagem Várzea, Espírito Santo, São Gonçalo do Amarante, 

Macaíba e Ceará Mirim, se caracterizam pela associação de podozols vermelho-amarelo 

pliintitos, isto é, trata-se de um solo zonal composto por areias quartozolas, pobres em argila e 

ferro, que se sobrepõem a um horizonte hidromorfo e apresenta manchas ocres, brancas e 

vermelhas. 

 Os podzols vermelho-amarelo com equivalência eutrófica a plíntica, provêm de 

estruturas pré-cambrianas e de sedimentos tércio-quaternários do grupo barreiras, de acordo 

com os estudos consultados. 

 O material de origem destes solos, de acordo com os estudos consultados, pode ser 

considerado, em princípio, como pseudo-autoctones oriundos de saprólitos de rochas do tipo 

gnaiss à biotita e amfibólio, hornblenda plagioclástica, gnaiss à biotita plagioclástica, embora 

que o mais frequente dos minerais seja o quartzo, principalmente nos horizontes superficiais. 

 Apesar de representar de 45% a 75% na fração arenosa, o quartzo diminui nos 

horizontes subjacentes ao mesmo tempo em que aumentam as porcentagens de feldspatos 

potássios, de anfibolitos e de biotitas. 

 O relevo dominante da região dos planossolos é ondulado com cristas arredonadas e 

vertentes com declividade suave. 

 Os planossolos compõe o grande grupo da subordem dos solos hidromórficos de 

pântanos, brejos, áreas unidas e planícies, de acordo com a arranchamento dos grandes grupos 

de solos proposto por Baldwin (1938), e modificado por Thorp e Smith (1949). 

 De acordo com a classificação Brasileira (VIEIRA e SANTOS, 1987), Vieira (1996), 

faz parte da classe dos solos podzolizados, temperados frescos, de clima úmido a fresco, com 

vegetação caducifólia.  

 Os solos com horizonte B textual e as argilas não hidromórficas, com uma fase de 

associação de solo bruno não cálcico variação ‘Taipu”, se situa a oeste do município de 

Maxaranguape. Esta fase formou-se a partir dos sedimentos do grupo barreiras, sob influência 

de sedimentos calcários, vindos da formação jandaíra. 

 De acordo com os estudos da SUDENE/DNPEA (1971), eles são encontrados nas 

superfícies suavemente onduladas dos tabuleiros, enquanto que os vertisolos estão nas partes 

mais baixas do terreno. O clima da região onde eles são encontrados é o mesmo da região dos 

planossolos, de acordo com a classificação de Gaussen, e a vegetação local é do tipo 
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“Caatinga” hipoxerófila à arbórea florestal densa. 

 A composição mineralógica da fração de solos brunos não cálcicos apresenta entre 90 

e 99% de quartzo. 

A ilmenita e a goetita são encontradas em pequenas proporções, ao mesmo tempo em 

que pode-se observar trações de feldspato potássico, zircon, turmalina e apatita, bem como 

fragmentos de calcário arredondado. 

 Nos vertissolos, as concressões ferruginosas com goetita se manifestam em grandes 

quantidades ao lado do quartzo, bem como de concressões de calcário. As menores 

porcentagens são de turmalina, de ilmenita e de magnetita. 

 Os solos com horizonte B, latossolos não hidromorficos, são representados pelos 

latossolos vermelho-amarelo distróficos em duas fases: 

 A primeira representada pela floresta subperenifólia; 

 A segunda representada pela floresta subcaducifólia. 

  

De uma maneira geral eles ocupam, de acordo com os estudos consultados, uma larga 

faixa de terras ao oeste nos limites da região estudada, após os planos solos, e as argilas da 

variação taipú, em altitudes elevadas. 

 Estes solos, encontrados, nos municípios de Maxaranguape, Ceará-Mirim, São 

Gonçalo do Amarante, Macaíba, Eduardo Gomes (Parnamirim), Vera Cruz, São José do 

Mipibú, Nísia Floresta, Monte Alegre, Lagoa de Pedra, Brejinho, Ares e Goianinha, São mais 

profundos se mais porosos que os demais da região.   

 O material que constitui os solos em questão, são originados do grupo Barreiras, e dos 

sedimentos residuais do “Seridó”, ligados a “Serra do Martins” de acordo com as já citadas 

referências.  Eles estão muito alterados e apresentam uma composição dominante de 

sesquióxidos e argilas a 1:1, normalmente kaolinitas. 

 O relevo apresenta, algumas vezes, grandes depressões chamadas localmente 

“embaciamentos”. A formação de um superfície multiconvexa acontece a partir da 

movimentação de material através de soluções ou falsas soluções (Gels), que penetram em 

depressões formadas no cristalino ou sobre pacotes arenosos interiores. Este tipo de solo 

provoca um grande escoamento superficial, e a hidrólise se desenvolve pela percolação da 

água, com componentes orgânicos que desencadeiam rápidas alterações nos minerais. 

Ressalte-se a função de simplificação deste processo, responsável pela formação de óxidos de 

alumínio e de ferro, bem como da neoformação da kaolinita. Os transportes de partículas 

muito finas pelas águas podem ser consideráveis, e elas percolam até encontrarem o lençol 
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freático. 

 Este processo é importante nos meios tropicais unidos, porquê é responsável pela 

captura de argilas, e pelos escoamentos hipodernicos, muito abundantes após as chuvas, 

quando eles transportam a Kaolinita para as regiões de jusante, sua distribuição é feita pelo 

lençol de inundação das regiões, mais baixas, o que pode ser considerado como ponto de 

partida para a formação clássica de um perfil de solo laterítico, que se desenvolve através da 

erosão química, responsável pela dissolução de minerais. 

 Se o processo provoca a diminuição da porosidade nos horizontes argilosos, em 

consequência das saturações, ocorre um grande desenvolvimento na formação de goetita, que 

substitui a hematita vermelha, formando os horizontes amarelos com manchas vermelhas. 

Estes processos dinâmicos interferem de forma muito complexos nos processos 

morfogenéticos da região, com manifestações do tipo desmoronamentos, desabamentos e 

movimentos de massa, enquanto que “as corridas de lama e os deslizamento em lâmina são 

excepcionais, pois os primeiros, só aparecem sobre rochas básicas ou de formação vulcânica 

recente (cinzas), e os segundos não afetam os solos pouco especo em forma de inselbergs. 

 A análise mineralógica das rochas e das areias constata uma grande quantidade de 

quartzo hialino nestes solos, com traços ferruginosos, bem como de turmalina, magnetita, 

staurolita, anfibólio e iemenita, de acordo com os estudos da SUDENE/DNPEA (1971). 

 Estes solos têm um ciclo longo, característico das regiões com clima quente, onde a 

pedogênese não é interrompida por períodos frios e está sempre submetida a fases secas ou 

úmidas. Nestas condições os materiais mais antigos são melhores conservados pela ausência 

do frio, enquanto que as alterações geoquímicas são importantes, bem como as neoformações 

de argila e os processos de cristalização de óxidos de ferro.  As alterações do clima quente 

comportam duas fases; um curta e uma longa.  No caso específico do espaço estudado é a 

segunda fase, ou tipo de alteração climática, que pode ser considerada como a mais 

importante.  

 A ausência de uniformidade na velocidade de formação dos solos decorre da 

composição dos materiais, da ação do clima e das características da drenagem regional. Foi 

nos vales da região estudada, que as ações conjugadas de lenções de enchentes, bem como dos 

fluxos quase permanentes, e descargas, asseguraram a evacuação dos produtos de alteração, 

contribuindo para o recuo das vertentes, conservando suas convexidades. As consequências 

das alterações climáticas quentes e unidas influíram tanto na formação do solo, quanto na 

caracterização da vegetação da região estudada. 

 Para os técnicos da SUDENE/DNPEA (1971), é evidente a existência de uma faixa de 
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transição entre os solos com vegetação do tipo subperenifolia e os solos com vegetação 

subcaducifolia. Muitas vezes, a temperatura dos solos é mais importante que a temperatura do 

ar, para a vegetação, principalmente por que ela manifesta os efeitos locais da insolação, que 

se relaciona também com a topografia do terreno, provocando toda uma série de 

consequências microclimáticas e topo climáticas, que trazem sérias consequências para a 

população vegetal, tanto na evolução das estações do ano, quanto nas catástrofes climáticas, 

naturais ou induzidas pelo homem. As temperaturas extremas do solo influem na germinação 

das sementes, na atividade funcional das raízes, na velocidade e duração do crescimento das 

plantas, bem como na ocorrência e severidade de doenças nas plantas.  

 As especificidades dos solos da fase da floresta subperenifólia, em relevo plano, são as 

areias quartzosas, que estão na superfície onde o bioclima, de acordo com Gaussen , é do tipo 

3eTh – mediterraneano quente ou “Nordestino” com seca, enquanto que a fase da floresta 

subcaducifólia, com relevo suave, se situa sobre o litoral, entre 20 e 100 metros de altitude, 

com sedimentos areno-argilosos do grupo barreiras, ou sobre os plateaux residuais do 

terciário, entre 500 e 700 metros de altitude, com sedimentos areno-argilosos da série “Serra 

do Martins”, também terciária. Os solo halomorfos, influenciados pelas marés, têm uma 

vegetação típica de mangues e pertencem ao tipo solontchaks Gleys. 

 Suas características principais são os teores elevados de sais (sódio, magnésio e 

cálcio), para os solontchaks, e os teores de sulfatos de enxofre, para os solos capazes de se 

acidificarem quando atingidos pela drenagem, bem como de diminuir o pH. 

 Os solos indiferenciados de mangue, com drenagem e desenvolvimento limitados têm 

fortes teores de sal e enxofre. Eles são encontrados nos estuários e nas zonas de preamar, onde 

as correntes fraca de deriva permitem o depósito de sedimentos argilosos, siltosos e areno 

argilosos, com a presença de material orgânico e mineral.  Eles são encontrados em todos os 

estuários da região estudada, e datam possivelmente do holoceno. 

 Os solos não hidromórficos, são os aluvionares eutróficos com textura indiferenciada, 

enquanto que os solos gley eutróficos são hidromórficos, com saturação elevada nas bases, 

textura arenosa, alguns nas vezes argilosa, que se desenvolvem sob influência do lençol 

freático. Sua superfície apresenta uma cor cinza, algumas vezes com manchas quando 

ocorrem reduções de ferro e pauperização de oxigênio. Eles são encontrados nos vales fluviais 

da região, onde estão as matas ciliares ou vegetação de várzea, podendo-se sugerir uma 

datação holocena para os mesmo. 

 Os solos gley eutróficos têm horizontes superficiais muito férteis, e se situam em 

regiões com características climáticas do tipo 3cTe – mediterraneana quente ou “Nordestina” 
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com seca atenuada, tendo quatro ou cinco meses secos em clima quente. 

 A granulométrica dos seus sedimentos manifesta a predominância de partículas finas, 

bem como elevado teor de material siltoso. 

 Apesar de o quartzo ser predominante entre os minerais arenosos, pode-se encontrar 

bons percentuais de biotita, tal como de feldspatos, muscovita e anfibolitos (hornblenda, 

tremolita-actinolita). 

 De acordo com o já citado estudo da SUDENE (1971), é possível se identificar traços 

de clorita, de silimanita, de turmalina, de titânio e de concressões ferruginosas, minerais 

primários facilmente alteráveis. 

 A associação de solos aluvionares eutróficos e solos gley eutróficos hidromórficos, 

com saturação elevada e textura arenosa ou argilosa, é influenciada pela água durante todo o 

ano, porque elas acontecem nas várzeas. 

 As associações de solos alucionares eutróficos e solonetz, que não são bem drenadas, 

se distribuem nas regiões baixas com condições climáticas semiáridas quentes, com algumas 

manifestações no litoral sob clima quente e úmido. 

 Elas se desenvolvem sobre sedimentos aluvionares não consolidados do holoceno, 

bem como de saprolitos de rochas pré-cambrianas (gneiss e granitos). 

 O horizonte A é pouco desenvolvido e pouco espaço, com coloração castanha, 

castanha avermelhada, castanha-amarelada ou castanha-acinzentada nas regiões úmidas, pois 

nas regiões mais secas as cores são mais claras. 

 A textura é normalmente arenosa, algumas vezes pedregosa. 

 O horizonte 3t (ou II Bt) apresentava uma espessura variando entre 14 e 40 cm nos 

sítios de coleta de amostras feita pelos técnicos da SUDENE (1971), e tinham cor semelhante 

a do horizonte A com variações castanho–avermelhada. Sua textura foi classificada como 

argila - arenosa e, em alguns pontos, arena - argilosa.   

 A composição mineralógica da fração arenosa (grossa e fina), é dominada com 

percentagens elevadas (80% a 90%) pelo quartzo hialino vitrificado, amarelo ou sem cor. Em 

alguns casos, são encontrados feldspatos potássicos na fração arenosa, principalmente quando 

a amostra é coletada em estratos mais profundos. Os outros elementos presentes são os 

anfibolitos, a turmalina, a biotita, a magnetita, as concreções ferruginosas e os traços de 

ilmenita, de micas (moscovitas), e de matéria orgânica. 

 Os solonetz com textura indiferenciada, correspondendo a fase de vegetação de várzea 

ou mata ciliar em relevo plano, são encontrados em associação com solos aluvionares 

eutróficos, apresentando as seguintes características especificas: 
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 Situam-se em umas região de clima úmido; 

 A vegetação é do tipo campos de várzea ou ciliar; 

 O terreno não apresenta depósitos de pedregulhos ou afloramentos rochosos; 

 Eles não são afetados por processos erosivos intensos; 

 Os perfis são os mais profundos. 

  

O relevo é plano, apresentando algumas vezes ondulações, e a altitude onde se situam 

oscila entre 10 e 20 metros. O clima onde eles são encontrados é do tipo 3cth – “Nordestino 

 As amostras analisadas pelos técnicos da SUDENE (1971), foram coletadas na 

margem direita do Rio Jacú, entre os municípios de Goianinha e Natal. 

 Os solos hidromórficos–gley não evoluídos, e teores de carbono elevados – entre 20% 

e 40%, têm uma cor negra.  Estes solos são encontrados nas várzeas dos baixos vales no norte 

do espaço delimitado por esta pesquisa, e têm suas origens na matéria orgânica holocênica. 

Seu horizonte A apresenta uma cor negra com textura argilo–siltosa e matéria orgânica. Sua 

estrutura não tem coesão e é ligeiramente plástica, com estratos superficiais orgânicos e 

granulametria sempre inferior a 2mm. As areias representam 8% a 14% no horizonte A, mais 

podem chegar a 55% neste nível, diminuindo na medida em que se aprofundam, bem como as 

argilas, estes solos têm unidade elevada. 

 Os solos orgânicos eutróficos são derivados de sedimentos holocenos recentes. Eles 

são compostos por detritos orgânicos de origem vegetal em decomposição e de material fino 

com proporções variáveis.  A acumulação de matéria orgânica é mais rápida que os processos 

de decomposição, que são lentos pro falta de oxigênio. 

 A importância do clima para a formação deste tipo de solo é apenas relativa, no local 

onde foram coletadas as amostras – Ceara-Mirim e Touros. De acordo com a classificação de 

Gaussen, ele é do tipo 3bTh “Nordestino” com seca atenuada, 5 a 6 meses secos e índice 

xerotérmico entre 100 e 150.  Enquanto que para Köppen, o clima das regiões onde os solos 

orgânicos eutróficos são encontrados, é do tipo A5, com precipitações médias de 

1.000mm/ano ou mais. 

 A associação de solos eutróficos com solos gley eutróficos indeterminados, 

apresentam uma saturação elevada e uma textura arenosa, e é encontrada nos terrenos mais 

baixos onde recebem influências do lençol freático durante quase todo o ano. Esta situação 

influencia na cor cinza da sua superfície, decorrente da redução do ferro que se desenvolve a 

partir da ausência do oxigênio. 
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 Pode-se dizer, em princípio, que os solos gley pouco úmidos, são os que ocupam a 

maior parte das várzeas inundadas. Eles são mal drenados, pouco profundos, e se 

desenvolvem sobre sedimentos alucinares e colacionares, que se acomodam de forma mais ou 

menos estratificada. 

 A granulometria de cada estrato varia, mas sua textura sempre manifesta a presença de 

argila, de argila e areia ou de areias agregadas de forma plástica. A análise mineralógica das 

amostras deste material, desenvolvida pela SUDENE/DNPEA (1971), demonstraram a 

predominância do quartzo na fração arenosa, bem como traços de feldspato potássio, de 

iemenita, de anfibolitos e staurolitas nos estratos com predominância de argila. 

 Estes solos foram identificados pelos técnicos da SUDENE/DNPEA (1971), nos leitos 

dos rios Ceará-Mirim, Maxaranguape e Potengi. 

 O clima regional também não influencia de forma dominante na formação dos solos 

gley eutróficos com textura indiferenciada. De acordo com a classificação de Gaussen, o tipo 

climático que ocorre onde eles se encontram é 3cTh, “Nordestino” com seca atenuada, com 3 

ou 4 meses secos, e índice xerotérmico oscilando entre 40 e 100, mas pode ocorrer também o 

tipo climático 3bTh. Para Köppen, o clima da região onde são encontrados os solos gley 

pouco úmidos é do tipo AS’, com uma grande quantidade de chuvas anuais nas médias de 

1.000 a 1.500mm. 

 Os solos areno-quartzosos profundos (não hidromórficos), as areias quartzosas 

distróficas, têm baixo teor de argila (I 15%), e profundidade média de dois metros. Eles são 

ácidos e apresentam diferentes níveis de saturação de alumínio. Sua fertilidade é baixa, e 

apresentam um horizonte superficial pouco desenvolvido, além de boa capacidade de 

drenagem. 

 As areias quartzosas são muito bem representadas na paisagem costeira/litorânea do 

estado do Rio Grande do Norte. Elas são provenientes, de acordo com estudos consultados, do 

“Grupo Barreiras” e da formação “Arenito Açu” que, de acordo com os técnicos da 

SUDENE/DNPEA (1971), têm 90% a 100% de Quartzo com características vitrificadas ou 

hialinas, agregados de óxidos de ferro ou argilo-ferruginosos. Em alguns casos, pode-se 

identificar concreções ferruginosas, feldspatos potássios, traços de turmalina, de iemenita e 

goetita, em amostras analisadas. 

 A associação de areias quartzosas distróficas e latossolos vermelho-amarelo 

distróficos, originários do “Grupo Barreiras”, datado do pliopleistoceno, é encontrada nos 

tabuleiros costeiro/litorâneos. 

 As análises desenvolvidas nas suas amostras pelos técnicos da SUDENE/DNPEA 
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(1971), identificaram percentagem de 60% a 80% de areias no horizonte A1 e, entre 50% e 

80% no horizonte C.   As areias finas do horizonte A1, têm uma percentagem entre 11% e 

25% e entre 15% e 30%, no horizonte C.  A presença de Siltes é muito baixa no horizonte A1 

(4% a 6%), e no horizonte C 2% a 7%.  Os teores em argila se situam entre 4% e 6% no 

horizonte A1 e 4% e 16% no horizonte C. 

 A associação de areias quartzosas distróficas e podzols vermelho–amarelo com 

fragipan “textura média”, é um tipo de solo textual. Eles são encontrados nos vales unidos 

costeiros em associação com o grupo barreiras. A fração arenosa grosseira é dominante – 67% 

- no horizonte A, e representa 45% do horizonte Bt.  Estes solos têm uma profundidade média 

de dois metros e a sequência do horizonte é A, Bt e C. O horizonte A, com 50cm se divide em 

A1 e A3, que é uma transição para o horizonte Bt. 

 A cor do horizonte A é cinza, sendo sua textura arenosa, mas não plástica. O horizonte 

Bt é de transição e tem uma espessuras média de 1,50m na região estudada pela SUDENE 

(1971). Sua cor é castanho–amarelo, com textura argilo–arenosa plástica. O Fragipan 

corresponde ao B21. As raízes são abundantes no horizonte A e tocam a superfície do 

horizonte B1. As areias grosseiras representam 67% no horizonte A e 45% no horizonte Bt.  

As areias finas representam 23% no horizonte A e 18% no horizonte Bt. A análise 

mineralógica das amostras coletadas revelou uma porcentagem entre 90% e 98% de quartzo, 

com aderências de óxidos de ferro. A altitude média destes solos varia entre 10 e 100 metros. 

 A associação de areias quartzosas distróficas, com latossolo vermelho-amarelo faz 

parte dos solos areno-quartzosos profundos, 2 metros em média com baixos teores de argila 

(menos de 15%), e drenagem elevada. Eles são encontrados nas proximidade da cidade de 

Touros, bem como em toda a fachada oriental Norte-Rio-Grandense. 

 A granulométrica destes sedimentos apresenta de 63% a 81% de fração grosseira no 

horizonte A1, e de 51% a 78% no horizonte C. A fração de areias finas tem valores 

percentuais entre 11% e 26% no horizonte A1, e de 13% a 29% no horizonte C, a fração de 

silte é baixa, variando entre 4% e 6% no horizonte A1 e entre 2% e 7% no horizonte C. As 

argilas do horizonte A têm proporções entre 4% e 6% e 4% e 16% no horizonte C. 

 A composição mineralógica destes solos, principalmente da fração arenosa grosseira e 

fina, é constituída por quartzo vitrificado, incolor e hialino em quase 100%.  Algumas vezes 

ela apresenta agregações de oxido de ferro ou de argila ferruginosa. 

 De acordo com os dados produzidos pelos técnicos da SUDENE (1971), foram 

identificados os seguintes minerais, neste material: 
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Tabela 06 - Minerais identificados nas amostras das associações de areias quartzosas distróficas, com latossolo 

vermelho-amarelo.   

SEDIMENTO 

-------SOLO-------- 

COMPONENTES MINERAIS E 

OUTROS 
QUANTIDADE 

Associação de areias quartzosas 

distróficas, com latossolo 

vermelho-amarelo. 

 Feldspato potássio não alterado 

 Concreções ferruginosas 

 Turmalina 

 Ilmenta 

 Titanita 

 Quartzo vitrificado incolor 

 Concreções Ferruginosas 

 Goetita 

 Iemenita 

 Feldspato potássio 

 Raízes  

 5% 

 5 – 10% 

 Traços 

 Traços 

 Traços  

 50 a 100% 

 40% 

 Fragmentos 

 Inclusões 

 Inclusões 

 Fragmentos 

Fonte: SUDENE (1971). 

  

As areias quartzosas marinhas distróficas são encontradas nas dunas, após serem 

transportadas pelos ventos dominantes.  O horizonte A das Dunas fixas é pouco desenvolvido, 

enquanto que dunas móveis não existem horizontes. Elas são excessivamente drenadas, ácidas 

e com baixa fertilidade. Seu material pode ser eventualmente da plataforma continental, de 

onde são transportadas pelas correntes e deriva marinha, depois pelos ventos, sendo depois 

depositadas na praia de onde seguem seu percurso para o interior das terras. 

 Outro componente importante desta estrutura são as turfeiras, já estudadas por Morais 

(1984). Elas são encontradas em todos os vales fluviais da fachada costeira oriental norte-

riograndense, em média 30km no interior a partir da linha de costa.  

A turfeira mais importante desta região é encontrada no vale do Rio Ceará-Mirim, nas 

se distribuem na fachada oriental estudada, da seguinte forma: 

 

Tabela 07 - Depósito de turfas na fachada oriental do Rio Grande do Norte.   

REGIÃO OU SÍTIO 

DA TURFEIRA 

SUPERFÍCIE 

-----ha----- 

ESPESSURA EM METROS 

DA TURFEIRA DA COBERTURA 

Rio Punaú 1.529 1,7 0,3 

Rio Maxaranguape 675 1,5 0,5 

Rio Guajirú 304 1,4 0,3 

Rio Potengí 33 1,4 0,3 

Rio Pium 165 1,5 0,5 

Rio Trairi 1,555 2,3 1,9 

Rio Jacú 143 3,1 0,6 

Rio Curimataú 30 2,3 2,1 

Total 7.081   

Fonte: SUDENE (1971). 

 As turfeiras se associam a várzea cinza com textura fina, e conchas microscópicas, 
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além de diatomáceas e espongiários. 

 De acordo com Mabesoone e Casto (1975), a história do relevo do nordeste brasileiro 

teve seus eventos mais importantes durante o Cenozóico, mas é importante que se conheça as 

três principais fases de denudação que ali ocorreram, responsáveis pela formação das 

superfícies: 

 Sul-Americana, entre o Albiano e o Oligoceno. 

 Sertaneja (no interior), e Tabuleiro (na fachada costeira), datadas, para os citados 

autores, do Pleistoceno Inferior. 

 Ciclo Polifásico Paraguaçu, quando dois níveis de pedimentos se encaixaram na 

região. 

 

 Admite-se que os ciclos de denudação estimulam, logo que concluídos, a formação de 

densa cobertura vegetal, que é, posteriormente, destruída por novos processos erosivos, tendo 

seu espaço ocupado por resíduos intempericos, ou sedimentos correlativos.  Desta forma, o 

processo acontece em duas fases: 

 A Fase Biostática, quando a denudação acontece ao meio de uma vegetação 

relativamente densa. Esta fase é também conhecida como laterítica, e é nela que se 

desenvolvem os solos a partir da remoção das frações solúveis. 

 A Fase Resistásica ou Siderolítica, promove a remoção da fração residual do solo, 

que é depositada como “sedimento correlativo” ou “complexo de intemperismo”. 

 

 Este tipo de fenômeno aconteceu no espaço estudado, e ainda pode ser consideradas 

como solos.  

 Para Falcão e Mabesoone (1975), ocorreram quatro fases biostáticas no nordeste 

brasileiro, responsáveis pela formação de quatro unidades edafoestratigráficas, do cenozóico 

ao fim do mesozóico. 

 A mais antiga é responsável por um solo caulínico durante a formação da 

superfície sul-americana; 

 Em seguida, no Mioceno, ocorreu um abaulamento na região que provocou a 

deposição de sedimentos correlativos, que se tornaram a base da Formação Serra 

do Martins do Grupo Barreiras, destruindo, desta forma, a maior parte da 

superfície caulínica; 

 O Intemperismo “Cuité”, representado pelas crostas lateríticas que ocorrem acima 
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dos sedimentos da formação serra dos Martins, datado do plioceno; 

 O Intemperismo Riacho Morno, que desenvolveu-se no interior do Estado e na 

Formação Guararapes, que aflora através de uma camada superficial lixiviada, 

com uma precipitação de óxidos de ferro em secções verticais, ou camadas 

horizontais a certa profundidade, de acordo com Falcão e Mabesoone (1975). O 

intemperismo Riacho Morno é datado do Pleistoceno Inferior e Médio. 

 Intemperismo Potengi, é uma capa argilo-arenosa fina, de coloração vermelha, 

alaranjada ou amarelada, que capeia a maioria dos depósitos sedimentares 

atualmente aflorantes, mesmo no interior. Os sedimentos do intemperismo Potengi 

são os mais recentes da região, e ainda não concluíram seu processo. Eles podem 

ser encontrados, inclusive, capeando os sedimentos do intemperismo Riacho 

Morno.  

 

 O estudo destes intemperismos tornam-se importantes, quando estudamos os solos da 

região pois eles bem se refletem nos seus afloramentos, tal como pode se constatar em cartas 

de solos Nordestinos, elaboradas pela Sudene. Desta forma, podemos constatar: 

 Intemperismo Caulínico: Preservado sob os sedimentos da será do Martins (RN), 

ele é xistoso no topo do embasamento cristalino, mas transforma em argiloso na 

medida que se eleva, tornando-se cada vez mais puro. Sua espessura média é de 5 

metros. 

 Intemperismo Cuité: Tem sua origem na chapada de Cuité (PB), e não foi ainda 

oficialmente proposta. O topo desta estrutura é composto por uma crosta arena-

ferruginosa do tipo laterítico. 

 

 O estudo petrográfico deste material demonstrou suas características de arenito 

ferruginoso, cujos grãos de quatzo constituem mais de 50% da rocha. 

 Os grãos são do tamanho de areia média fina, angulosos e bastante atacados pelo 

matriz cimento de óxidos de ferro (goetita, hematita), de acordo com o estudo de Mabesoone 

(1965). 

 A sequência do estudo petrográfico, demonstrou também, estruturas indicativas de 

precipitação de gels e colóides. Quando a crosta se aprofunda torna-se mais friável e passa a 

agrelar fragmentos soltos, passando a assumir características especificas, face aos sedimentos 

arena-conglomeráticos subjacentes.  
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 Esta camada, tipicamente de transição, onde a matriz entre os fragmentos da crosta 

ferruginosa, é o próprio sedimento intemperizado, manifestam-se cores avermelhadas em 

manchas de óxido de ferro, ao meio de um mínimo de argila.  

O Intemperismo Riacho Morno foi descrito inicialmente por Bigarella e Andrade 

(1964), como lito-estratigráfica, mas depois, Mabesoone, Campos e Silva e Beurlen (1972), 

a transformariam em uma edafo-estratigráfica. 

 De acordo com Falcão e Mabesoone (1975), esta estrutura tem 5 metros em média, e 

pode ser dividida em dois horizontes distintos: 

 Um superior: composto por camadas argilosas, algumas vezes arenosas, 

esbranquiçada, com manchas vermelhas, e concentrações de seixos de quartzo na 

base. Observa-se também e formas elipsoidais;  

 Um inferior: Constituído por argilas avermelhadas, altas concentrações de óxidos 

de ferro, em fraturas verticais e horizontes definidos. Os óxidos de ferro cimentam 

o material circundante na forma de arenito ferruginoso; 

 Intemperismo Potengi: O estabelecimento desta estrutura deve-se a Campos da 

Silva que a caracterizou como unidade lito-estratigráfica em 1965. 

 O intemperismo Potengi tem camadas amarelas escuras no topo, com matéria 

orgânica. Na medida em que se aprofunda, sua estrutura aumenta o teor de óxidos 

de ferro, mudando sua cor para o vermelho. Sua base é argilosa vermelha ou 

alaranjada sem matéria orgânica, às vezes com seixos. 

  

É muito difícil a interpretação pedológica de perfil estratigráficos, com algumas 

exceções, tal como no intemperismo Potengi, onde eles ainda são distinguíveis.  

 De uma maneira geral, permanecem apenas os estratos com concreções, o resto são 

vestígios, mesmo no intemperismo caulínico, que tem perfil argila, esbranquiçado, com 

manchas em cores variadas além de grãos de quartzo.   

 Os estudos dos solos da região nordeste Brasileira continuam tendo como grande 

referência o trabalho da SUDENE/DNPEA (1971), por ser considerado como o mais 

completo, em termos de resultados, procedimentos, planejamento e financiamento, daí a 

ênfase que lhe foi dada, nesta fase descritiva do estudo. 
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VEGETAÇÃO E FAUNA 

 

 No início do século XX, os estudos sobre a vegetação nordestina, atingiram um caráter 

mais científico, através dos estudos de vários autores, mesmo assim restam muitas dúvidas até 

os dias de hoje sobre sua classificação, descrição e caracterização das várias unidades. 

 Von Luetzelburg (1922), fez um estudo e uma carta fitogeográfica do estado do Rio 

Grande do Norte e do Sul do Ceará considerando os seguintes tipos de vegetação: 

 Caatinga – Que ocupa mais da metade da superfície estadual, localizando se 

principalmente no centro do seu território, mas estendendo-se em todas as 

direções; 

 Matas – Compreendem as faixas que acompanham o litoral oriental; 

 Mangue – Localiza-se nas principais desembocaduras dos rios do estado. 

 Uma faixa de largura variável – onde a autora distingue os litorais arenosas e os 

manguezais; 

 Floresta latifoliada tropical - Encontrada ao Sudeste, no caso, do espaço estudado. 

 

 A SUDENE/DNPEA (1971), caracterizou as seguintes formações vegetais naturais, 

remanescentes de áreas devastadas: 

 Formações Florestais – Estão incluídas apenas as florestas típicas, excluindo-se a 

caatinga natural e o manguezal, que são descritos em itens específicos; 

 Floresta Subperenifolia – Que está na zona úmida costeira oriental do litoral 

nordeste; 

 Floresta Subcaducifólia – Que se distribui na faixa compreendida entre a zona 

úmida oriental e a zona agreste ocorrendo também em áreas serranas;  

 Floresta de Várzea – Ocupa as várzeas menos encharcadas da zona úmida 

costeira, muitas vezes associada aos campos de várzea; 

 Caatinga Hipoxerófila - É a caatinga de caráter xerófilo a menos acentuado, de 

maior parte (arbóreo ou arbóreo - arbustivo), e mais densa. Está localizada ao leste 

da caatinga que apresenta característica hipexerofilas, com larga faixa contínua, 

que se estende desde a formação de praias e dunas, no litoral setentrional, até a 

fronteira com a Paraíba; 

 Cerrado – Vegetação conhecida como “Tabuleiros”, ou “Cobertos”, ou 

“Capoeira”, que corresponde às savanas, e é encontrada sobre os baixos platôs 
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(Tabuleiros), do litoral oriental do estado, constituindo área esparsas intercaladas, 

ou formando faixas contínuas da zona unida costeira; 

 Campos de Várzea – São formações campestres densas, compostas principalmente 

de gramíneas e ciperáceas. Ocorrem nas várzeas úmidas e periferia dos cursos 

d’água; 

 Campos Antrópicos (Secundários) - São encontrados em áreas das zonas do litoral 

e agreste, onde são utilizados para pastagem e constituem simplesmente de áreas 

cultivadas. 

 

Outras Formações: 

 Formação de praias e duna - São formações rasteiras, mais ou menos densas, que 

ocorrem na orla marítima; 

 Manguezais – São formações vegetais características de áreas alagadiças, sujeitas 

aos movimentos das marés, que se formam nas desembocaduras dos rios. Os 

mangues ocupam grandes extensões do litoral oriental. 

  

O projeto RADAM/BRASIL (1981), sugeriu para esta área sistemas ecológicos 

integrados, possibilitando a determinação das seguintes áreas: 

 Áreas de Formações Pioneiras - Que compreende uma estreita faixa que 

acompanha todo o litoral estadual, onde predomina a vegetação arbórea arbustiva 

e herbácea de influência marítima, fluvio-marinha e fluvial; 

 Área de Tensão Ecológica – Localizadas nos tabuleiros costeiros, 

aproximadamente entre os rios Maxaranguape e Trairi, “São faixas de contato 

entre domínios florísticos, onde se constata uma mistura de espécies e, não raras 

vezes, endemismos”; 

 Regiões Fitogeográficas – São áreas de uma determinada flora, de forma e vida 

características, que se repetem sobre o mesmo, microclima, ocorrendo em áreas de 

mesma história geográfica. Estas regiões compreendem o cerrado (savana), a 

caatinga (estepe), e a floresta estacional semidecidual tropical, destacando-se, no 

espaço estudado; 

 Savana Arbórea – Que ocupa pequenas manchas localizadas a nordeste e Sudene 

do espaço estudado; 
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 Região de Floresta Estacional Semidecidual Tropical (vegetação secundária sem 

palmeiras) - Pequena mancha localizada na faixa litorânea sul de natal. 

 

 De todos os estudos citados ressaltamos inicialmente dois, elaborados respectivamente 

pela SUDENE/DNPEA (1971), e pelo projeto RADAM/BRASIL (1981), muito embora que, 

a nível de detalhamento e precisão destaquem-se os relatórios preliminar de pesquisa do 

“Projeto Macrozoneamento Costeira/RN” desenvolvido conjuntamente pelos laboratórios de 

Ictiologia, de Entomologia e Zoologia, do Centro de Biociências/UFRN (1990), o estudo 

“Levantamento da Ornitofauna da Área do Campus Central da Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte - UFRN (1990), o parecer nº 02/90 denominado” “considerações 

preliminares sobre a Mata da Estrela Município de Baia Formosa/RN” (1990), bem como o 

texto denominado “A ictiofauna das águas interiores do setor II”, sem data, mas todos de 

autoria, ou orientados e coordenados pelo professor e cientista da UFRN, que gentilmente os 

emprestou para mim. 

 Tal como na definição das bacias hidrográficas ou dos solos da região estudada, não 

existe consenso sobre a sua vegetação e fauna, não bastando, portanto, que apenas se cite tais 

classificações. 

 A maior tendência é para caracterizar a “Caatinga”, como o tipo de vegetação 

dominante no Nordeste Brasileiro (90%), e 70% no Rio Grande do Norte. 

 Em 1952 Alvin, caracterizou a “Caatinga” como uma vegetação climax, decorrente 

das relações estabelecidas entre o ecossistema semiárido e o ecossistema sub-úmido, com 

importantes adaptações xerófitas. Posteriormente Egler (1951), identificou cinco tipos 

deferentes de “Caatinga”, de acordo com as características físicas de cinco regiões 

específicas. 

 Na evolução destes estudos, Ducke (1953) evidenciou as características endêmicas da 

vegetação regional, ao mesmo tempo em que projetou hipóteses sobre sua dispersão na 

América do Sul. 

 A vegetação da região sub-úmida em questão, foi estudada por Morais (1957), 

Valverde, Mesquita e Scheinvar (1958), que destacaram a importância das florestas 

primárias considerando suas distribuições espaciais, bem como os fenômenos de expansão ou 

de diminuição dos “Cerrados”. 

 Posteriormente Tavares (1969), detalhou aspectos da vegetação dos tabuleiros nos 

seus estudos, para avaliar seu potencial de exploração econômica. 

 Em 1966, Andrade e Lins, identificaram anomalias, tais como florestas úmidas 
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estacionais, em alguns vales da região semiárida, a partir de um estudo sobre moluscos. No 

mesmo ano, Veloso, propôs uma estabilidade climática há milhares de anos na região da 

“Caatinga”. 

 Os estudos sobre a região dos tabuleiros continuaram nos anos 70 com a participação 

de Vasconcelos Sobrinho (1971), e Golfari e Caser (1977), que estabeleceram uma zonação 

ecológica para a vegetação regional, através da caracterização de cinco regiões fitológicas 

delimitadas, de acordo com os tipos de solos e de climas. 

 Em 1980, Fernandes e Gomes, produziram uma classificação da vegetação 

neotropical de acordo com a sua fisionomia. 

 Os métodos utilizados por coleta de amostras, bem como por avaliações estatísticas, 

são precisos e específicos, devem ser em função da fitocenose. Talvez seja esta uma das 

causas de não se ter atingido, até o presente, o estabelecimento preciso e convincente desta 

característica regional, nem mesmo a nível global. Não existe, portanto, um modelo que possa 

ser utilizado sem reservas, para classificar uma região com geossistema tão complexo como 

este. Por isso, o estudo da SUDENE/DNPEA (1971), que é considerado como um dos mais 

aplicáveis, baseou-se no estudo dos solos do Estado, bem como dos seus aspectos climáticos, 

tal como se apresenta na tabela seguinte: 

 

Tabela 8 - Relações entre a vegetação e o meio físico, de acordo com a SUDENE/DNPEA (1971). 

VEGETAÇÃO 
TIPO DE 

SOLO 

AÇÃO DO CLIMA 

GAUSSEN KÖPPEN 

Tipo bioclimático 
Índice 

xerotérmico 

Meses 

secos 
Tipo Chuvas anuais 

“Caatinga” 

Hipoxerofila 

PL 1 

NC 11 

3bTh/3aTh/3cTh 

3bTh 

- 

150-100 

- 

5.6 

As’/B 

As’ 

600-900mm 

600-850mm 

Floresta sub 

perenifólia 

LV d2 

AQd2 

AQd3 

3cTh 

3cTh 

3cTh 

100-40 

100-40 

100-40 

3-4 

3-4 

3-4 

As’ 

As’ 

As’ 

1000-1500mm 

1000-1500mm 

1000-1500mm 

Floresta 

subcaducifolia 

LVd3 

 
3bTh 100-150 5-6 As’ 800-1000mm 

“Cerrado” AQd1 3cTh/3bTh 100-40 3-4 As’ 800-1550mm 

Floresta de 

Várzea 

Ae1 

Ae2 

Ae3 

HOe 

HGe2 

3cTh 

3cTh 

3cTh 

3cTh 

3cTh/3bTh 

40-100 

40-100 

100-40 

100-150 

100-40 

3-4 

3-4 

3-4 

5-6 

3-4 

As’ 

As’ 

As’ 

As’ 

As’ 

1000-1500mm 

1000-1500mm 

1000-1500mm 

1000mm 

900-1200mm 

Floresta 

Subcaducifolia 
AMd 

3cTh 

 
40-200 3-8 As’ 430-1550mm 

Mangue SM 3 Th 40-100 3-4 As’ 1500mm 

 

 A vegetação da região da “caatinga”, se manifesta, dominantemente, de forma baixa, 
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tipicamente caducifólia e com características xerófilas (espinhosas). 

 Ela apresenta uma grande variedade de cactáceas e bromélias, sendo muito resistente 

aos efeitos das secas porque passaram por muitas adaptações morfológicas e fisiológicas, tais 

como a diminuição da superfície das folhas, a transformação das folhas em espinhos, 

cutículas, bem como o aparecimento de órgãos internos que funcionam como reservatórios.  

Mesmo assim, e como.  Já foi dito anteriormente, existe um tipo de caatinga arbustiva e outra 

arbórea. 

 Para Ferri (1944), a caatinga tem uma apresentação diferenciada, podendo se 

distinguir os tipos: Agreste, Carrasco, Sertão, Cariri e Seridó; na maioria das vezes 

caducifólias. 

O “cerrado” é um tipo de vegetação também conhecida como “tabuleiro”, “capoeira”, 

“capoeirão” e “cobertos”, podendo corresponder, de acordo com as características 

paisagísticas regionais a “savana”. 

 Ele se compõe de formações abertas, com árvores, arbustos, estratos arbustivos e 

gramíneas. 

 De acordo com Ab’Saber (1971), as regiões dos cerrados forma invadidas pelas 

florestas no passado, e fundamenta sua hipótese na existência de espécies vegetais e animais 

comuns a este tipo de ecossistema, na região nordeste do Brasil. 

 As florestas subperenifólias, típicas das zonas costeiras unidas orientais do nordeste 

brasileiro, são densas e mais baixas que as encontradas nos tabuleiros, quer dizer, dos 

cerrados. 

 Para os técnicos que participaram, da pesquisa publicada no relatório SUDENE/ 

DNPEA (1971), elas estão muito alteradas no Rio Grande do Norte, e quase desapareceram. 

Esta formação foi quase que completamente substituída por outra secundária chamada 

“capoeira”.    

 Para Ferri os restos da floresta subcaducifólia estão semi-caducos, e sua folhagem cai 

nos períodos secos. Sua característica principal é uma grande densidade e aspecto caótico.  Os 

campos de várzea são formações compostas por gramíneas e ciperáceas das várzeas unidas ou 

das margens dos rios, e os  arbustos, ou formações de praias ou dunas são rasteiros, mais ou 

menos densos, é são encontrados sobre dunas e praias, normalmente são formações abertas e 

espaçadas. 

 As dunas moveis não apresentam o mesmo tipo de vegetação das dunas fixas com 

vegetação rasteira, herbácea além das espécies Anacardium – “Cajueiro”, Anacardiese e Ficos 

– “Gameleira”, dominantes nas suas vertentes. Ferri, ressalta a ausência de vegetação na 
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região das praias atingidas pelo mar, para poder suportar elevados teores de sal, a vegetação 

deve se adaptar fisiologicamente, principalmente quando se trata de dunas exteriores.   

 Os manguezais, são encontrados nos estuários do espaço estudado e são, 

principalmente, dos tipos: 

 Rhizophora Mangle   – “Mangue vermelho” 

 Laguncularia Racemosa  – “Mangue Manso” 

 Avicenia SP    – “Mangue Candé” 

 Conocarpus Erectus   – “Mangue Ratinho” 

 

 Os estuários não são bem oxigenados e a salinidade elevada inibe o desenvolvimento 

diversificado de vegetais. 

 O projeto RADAM/BRASIL (1981), propôs a seguinte distribuição para a vegetação 

do nordeste Brasileiro, considerando os aspectos topográficos regionais: 

 A vegetação de Savana ou de Cerrado, que se situa nos interflúvios dos tabuleiros, 

principalmente nas proximidades da cidade de Touros, sede do município do mesmo nome.  

 As florestas ombrófilas, relativamente densas, podem ser encontradas na maioria dos 

Tabuleiros costeiros. 

 As florestas sazonais semi-deciduais, que se situam na região dos tabuleiros mais 

continentais, aumenta sua população xerófita na medida que avança para o interior. 

 As associações pioneiras representadas pelas espécies arbóreas – mangues – herbáceas 

e “restingas” arbóreas, arbustivas e herbáceas são encontradas nas dunas e nas praias. 

 As zonas de tensão ecológica, caracterizadas por ser uma zona de contato entre 

diferentes tipos de vegetação, manifestam evidentes variações climáticas e litológicas em 

diferentes taxonomias, bem como nos tipos de solos de relevo, bem como e logicamente, na 

fauna. São pequenos sistemas com grande biodiversidade não bem conhecidos até os dias de 

hoje. 

Consequentemente, esta diversificação de gradientes ecológicos estimula uma intensa 

competição, em função da limitação espacial vital. 

Os contatos entre as espécies sob forma de “encraves” e/ou “ecotonos” se manifestam 

no espaço estudado da maneira seguinte: 

O contato savana-estepe, acontece entre os terrenos mais antigos da “depressão 

sertaneja” e nos tabuleiros.  A vegetação dominante nesses “encraves” é a “estepe”, e, 

consequentemente, as irregularidades das chuvas acontece os solos arenosos – quartzosolo – 
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argilosos, e dos tipos “savanas”, ou nos solos do tipo latosolo vermelho-amarelo. Os vegetais 

são de pequena altura, e os mais conhecidos são a “mangabeira” (Hancornia speciosa), e o 

“Jucá” (Casalpina ferrea), a “Catanduva” (Piptadenia Obliqua) e “Mufumbo” (Combretum 

leprosum). 

O contato Savana – floresta estacional, é um tipo de “encrave” característico da região 

Sul da cidade de Natal, capital do estado do Rio Grande do Norte, onde se situam os solos 

lixiviados compostos por areias quartzosas distróficas.  A vegetação é densa, mas de pequeno 

porte, sendo a “sucupira” (Bowdichia virgiloides) e o “pau ferro” (Dialium guianense), as 

mais representativas. 

O contato estepe-restinga é o mais comum na região estudada, podendo ser a parte 

mais extrema do nordeste brasileiro e, consequentemente, da América do sul. 

Os solos deste contato são compostos por areias quartzosas distróficas cobertas por 

areias, também quartzosas trazidas das praias pelos ventos. 

Este tipo de “Ecótono” apresenta uma vegetação típica como a “Bateputa” (Hancornia 

speciosa), o “Araça” (Psidium SP) o “Guajirú” (Chissobalanos ícaco), bem como a “Cacteia 

Facheiro” (Pilosocerceus haplacantus). 

Ao sul de Natal, a caatinga (Estepe), avança até o litoral, em decorrência das 

irregularidades das chuvas.  Este ecotono instalou-se sobre paleodunas formando a 

estepe/retinga. No sentido inverso, a estepe assume um caráter dominante, quando entra em 

contato com um solo do tipo podzol vermelho-amarelo, desenvolvendo pequenas zonas de 

tensão ecológica nos espaços descontínuos. 

O contato estepe-restinga, que se desenvolve em dunas consolidadas da região 

costeira/litorânea, com arvores de porte médio entre três ou quatro metros de altura, se 

distribuem sobre um estratos herbáceo descontinuo.   

 

RELAÇÕES DINÂMICAS ATUAIS ENTRE O CLIMA, O CONTINENTE E O 

OCEANO 

 

A circulação atmosférica regional é dominando pela zona de convergência 

intertropical (ZCIT), pelas repercussões de frentes frias (RFF), pelo anteciclone subtropical do 

Atlântico Sul (TM), pelos ventos alíseos do sul/este ou pela massa tropical atlântica (mta) de 

acordo com Oliveira (1981). 

 A massa tropical atlântica (mta) se compõe de correntes de ar unidos, de baixa altitude, 

frios, bem como de ares superiores quentes e secos, com uma camada de ar intermediária de 
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inversão. 

 Quando estes ventos tocam a o litoral oriental norte-rio-grandense, os vapores de água 

ficam prisioneiros da corrente inferior mais superficial, e a inversão térmica desaparece 

gradualmente, desenvolvendo processos de instabilidade com ascensão da camada inferior 

que se condensa, e da precipitação de chuvas. 

   Este fenômeno atinge o litoral em decorrência da interferência orográfica da chapada 

da Borborema, no estado da Paraíba. 

 O anteciclone subtropical do atlântico sul (tm), também chamado de tropical marítimo 

(tm), tem sua origem numa região entre o equador e a convergência oceânica subtropical 

(ZCIT). 

 Sob influência sazonal, e da topografia continental, ela se desvia em direção ao sul 

para os Andes, onde atinge as latitudes médias ou se encontra com os ventos do Oeste. 

 O anticiclone subtropical do atlântico sul (tm), continua seu percurso em direção ao 

norte, onde se encontra com o sistema dos ventos alísios em altitudes mais baixas 

(SMAGORRINSKY, 1953; OLIVEIRA, 1981). 

 No começo do verão ela começa a se ampliar em direção leste e oeste, até obter um 

valor máximo de pressão durante o mês de julho, quando começa um enfraquecimento que 

atinge seu ponto mais elevado no mês de janeiro.  As penetrações regulares do ar tropical 

ocorrem no flanco Oeste das células subtropicais de altas pressões.  Neste momento eles se 

misturam com o ar quente de origem tropical, e a componente de origem polar, que constitui a 

massa de ar polar, se dirige para o equador. 

 Esta massa de ar que contribui para a elevação do ar tropical tem sua origem no 

oceano Atlântico, e sua rota em direção ao norte, imposta pela circulação geral da atmosfera, 

modifica suas características. Desta forma, logo que ela chega do oceano, esquenta na parte 

inferior se estabelecendo nos níveis inferiores, originando uma convecção que se desloca para 

o alto. Este aquecimento, de origem oceânica, é seguido de vapor que se ajunta a baixa 

temperatura no interior da massa, até atingir estabilidade. 

 O encontro dessas suas massas com origens opostas, tem características específicas, de 

acordo com Oliveira (1981); a primeira é responsável pela variação do “tempo”, e a segunda 

caracteriza o “clima”. 

 Para Newell (1974), os desvios da temperatura do ar unido da superfície do ar unido 

na superfície do mar – TSM – Divide o oceano atlântico Sul em duas regiões.  

Desta forma: 
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 Os desvios negativos no Norte e Leste, consequentes da advecção das águas 

frias, provenientes da corrente de Benguela, sobre a costa, ocidental africana, 

e a ressurgência da água profunda, fria, devido ao arrastamento (charriage), 

da água superficial, com deslocamento para a esquerda, pelo flanco leste do 

anticiclone subtropical, dá a TSM um valor inferior à média zonal. 

 Os desvios positivos para o sul e para o oeste vêm a partir da corrente quente 

do Brasil originária do equador.  Neste caso, o parâmetro TSM desta região, 

posicionado no leste e sudeste do continente sul-americano, será superior à 

média zonal ao norte da convergência oceânica tropical. 

 

 Durante o verão, a região dos desvios positivos da TSM, se estendem facilmente nas 

latitudes subtropicais e, durante o inverno, observa-se seu adelgaçamento na região citada, e 

alargamento na direção norte. 

 Partindo da mesma fonte, com aplicação parcial da sequência anual da precipitação, 

observa-se que durante o período equivalente a primavera, o verão e o outro no do hemisfério 

sul, correspondentes aos meses de setembro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março e 

maio, as chuvas são mais intensas sobre o continente e o oceano, na região oriental, com 

valores de 200 mm por trimestre, com exceção de uma faixa ocidental da região, e de um 

pequeno espaço situado no espaço costeiro/litoral do Rio Grande do Norte, durante o verão.  

Este espaço e visível em algumas regiões litorais setentrionais do estado, durante a primavera. 

 Os baixos índices de chuvas, entre 5º e 25º sul durante o inverno, podem ser 

consequência de um resfriamento maior do continente, bem como da redução da instabilidade 

do ar, apesar de ocorrerem atividades chuvosas nos oceanos. 

 As chuvas mais fracas se precipitam durante as desviações negativas da TSM, onde a 

subsidência do flanco sul da célula se integra ao fator de instabilidade desenvolvido por 

advecção das águas frias e pela ressurgência em grande escala. 

 Para Oliveira, quando detectamos oposição entre o verão, com esquentamento 

continental em relação ao oceano, e o inverno, com esfriamento continental em relação ao 

oceano, é porquê se desenvolve a ascensão sobre o continente durante o verão, e a 

subsidência, durante o inverno. 

 De maneira geral, as correlações entre as anomalias da TSM e as chuvas, representam 

as anomalias de pressão do ar unido, ao nível de um denominador comum em torno do 

conceito “oscilação Sul” (NEWELL, 1979). Esta expressão se aplica as flutuações com 

ampla escala na atmosfera tropical, com flutuações de intensidade da circulação geral da 
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atmosfera, e da hidrosfera intertropical, em períodos de cinco anos. 

 Para Charney (1947), o transporte de calor e de energia nas circulações de baixas 

latitudes, são dominados pelos componentes simétricos de fluxos zona 1, normalmente 

chamados circulação tropical ou circulação “Hardley” apesar de erros de interpretação de 

Hardley, sobre as fontes de energia responsáveis pela dinâmica e pela circulação atmosférica 

em questão. 

 Charney (1947), admite que a maior parte da energia e do calor existentes nos fluxos 

se produzem a partir de processos de condenação nas regiões próximas do Equador, entre 5º e 

15º, onde se situa a ZCIT, considerada como principal mecanismo da dinâmica da circulação 

tropical. 

 A formação da ZCIT acontece a partir da convenção organizada de cumulus, que se 

interagem durante uma convergência atmosférica, seguida de fricções bem como através da 

concentração vertical de massas de ar, posicionadas por traz do espaço por elas ocupado. Este 

espaço e proporcional ao vortex dos ventos geostróficos. 

 O aumento deste vortex em um fluxo simétrico zonal estimula: fluxo de umidade 

vertical; a convenção de cumulus com condensação de calor; o aumento da temperatura do ar; 

a aceleração da densidade de pressão; a convergência de baixo nível e, finalmente a elevação 

da quantidade de fluxo angular de ar sobre o lado turbilhonado do Equador, em relação ao 

baixo fluxo angular do lado polar. 

 Este modelo representa o mecanismo de instabilidade necessário, para o 

desenvolvimento da ZCTI. 

 Charney (1947), admite que a atmosfera tropical é instável em uma faixa de 

perturbação simétrica e paralela ao Equador, em uma região de condensação ocupando um 

espaço entre 200 e 300quilometros.o nível de aumento das perturbações diminui quando 

chega a estabilidade gravitacional do ar, e aumenta com a intensidade do efeito Ekman, ou 

“Ekman Pumping”. 

 Charney aplicou um modelo matemático neste estudo, para calcular os limites de 

amplitude da circulação da ZCIT, através de uma série de integrações numéricas, e de um 

parâmetro principal, que representa o esquentamento da coluna de ar, pela condensação de 

umidade que ocupa o espaço frio da fricção, provocada pela expansão adiabática do ar 

ascendente. 

 Ao meio de outras conclusões obtidas, este autor admite que o efeito da condensação 

está sempre presente nos dados registrados, como indicação efetiva de instabilidade. 

 Quando os valores relativos ao parâmetro principal de esquentamento da coluna de ar, 
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ficam abaixo dos valores críticos, a condensação se manifesta com características fracas, mas 

quando estes valores estão acima dos valores críticos, a condensação assume efeitos decisivos 

na circulação de ar. 

Esta transição se manifesta na sequência da condensação na ZCIT, e do esfriamento da 

expansão adiabática. 

  A instabilidade é análoga a instabilidade condicional associada a convecção de 

cumulus em pequena escala. No entanto, ela apresenta uma dinâmica diferente em escala 

grande, sendo por isto que Charney e Elianssen (1964), a chamaram de “instabilidade 

condicional de segunda classe”. 

 Merle e Hisard (1990), que estudaram as características responsáveis da integração 

dos fatores oceanográficos com os fatores climáticos, responsáveis por ocorrências especificas 

do clima, consideram que a dinâmica do oceano atlântico, é capaz de induzir fenômenos 

térmicos específicos. 

 Desta forma eles relataram certas anomalias, tais como a influência da geometria do 

Golfo da Guine no Atlântico Tropical, que recebe águas dessalinizadas e quentes da região, 

criando uma declive dinâmico inverso, se elevado em direção ao litoral africano, estimulando 

as águas frias da termoclina, que afloram no Golfo da Guine, entre o Equador G a 40 Sul, de 

junho a setembro. 

 Estes autores chamaram este fenômeno “El niño Atlântico”, que se manifestou de 

forma muito intensa entre 1963, 1968e 1984. 

 Posteriormente Servair (1984), propuserem que uma variação temperatura superior a 

2ºC poderia afetar o conjunto da bacia tropical atlântica. Na realidade 1984 foi um ano 

excepcional para o oceano atlântico tropical, como em 1982 e 1983, para o oceano pacifico 

tropical. 

 Durante este período, a temperatura do atlântico tropical aumentou de forma 

completamente inabitual. Durante o primeiro semestre, o atlântico apresentou situações 

oceânicas e climatológicas semelhantes aquelas do pacifico em 1982 e 1983. A temperatura da 

superfície aumentou a níveis superiores a 3ºC, indo até 4ºC na costa de Angola. 

 Como consequência precipitaram-se chuvas torrenciais nas regiões mais correntes 

intensivas de águas quentes secas e ao sul do Equador, e contracorrentes intensivas de águas 

quentes chegaram sobre o oeste da bacia atlântica (HISARD e HENIN, 1976). 

 Este período se desenvolveu com variações sazonais extraordinárias no oceano 

atlântico tropical. A contracorrente chamada equatorial sul (C.C.E.S.), não é permanente no 

sistema de circulação do atlântico tropica, no entanto ela corresponde as fases quentes do “el 
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nino” no oceano pacifico, e a intensificação da contracorrente equatorial norte (C.C.E.N.). 

 O desenvolvimento do C.C.E.N. é anormal na zona de convergência dos alísios – 

ZCIT - como também seu direcionamento em direção ao sul, que é igualmente característico 

do “El nino” no pacifico. 

 Hizard e Henin (1986), constatou que a bacia oriental do atlântico é igualmente 

atingida por fenômenos na sua estrutura térmica profundas. 

 Em 1984 a termoclina aprofundou-se 100 metros, superando o seu nível de 40 metros 

durante os meses de fevereiro e abril. 

 Este fenômeno afeta os ventos do atlântico oeste. Durante o mesmo período, foram 

desenvolvidos estudos por Dupenhoat e Gouriou (1987), Delecluse (1994), que de acordo 

com Hisard e Henin (1986), simularam corretamente as relações de causas e de efeitos entre 

a termoclina e as correntes de ventos. 

      Desta forma os resultados apresentados sugerem que em janeiro de 1984, a tensão 

zonal do vento superada por uma queda brutal, desequilibrou a declividade dinâmica 

ascendente do oceano em direção a América do sul.         

 O equilíbrio assim rompido, as águas acumuladas no oeste refluem para o leste 

intensificando, o C.C.E.N. a inclinação dinâmica afundará no oeste, enquanto que aflora no 

leste, sob o fluxo das águas quentes, empurrando a termoclina para mais de 100 metros de 

profundidade. 

 As anomalias de temperaturas do golfo da guine, se consideramos o clímax entre 

junho e agosto de 1984, foram consequências destas desordens térmicas profundas, quatro 

meses mais tarde. E as desordens térmicas profundas tiveram como consequência as 

modificações brutais do ventos do oeste, da bacia atlântica tropical. 

 Hisard e Henin (1986), propuseram como conclusão do seu estudo que o 

esquentamento do oceano atlântico tropical em 1984, foi um episódio com as mesmas 

características físicas responsáveis pelo fenômeno “El nino”, no oceano pacifico em 1983. 

Para os autores a corrente e transmissores é desenvolvida pelo vento sobre o conjunto da 

cintura tropical planetária. 

 Este fenômeno que começa no oceano Pacífico afeta os ventos alísios, aumentando a 

temperatura do oceano provocando sua convergência acima desta fonte de esquentamento 

anormal, que provoca a convecção para as baixas camadas atmosféricas. 

 Desta forma, ao oeste deste ponto quente no oceano pacifico central e ocidental, os 

ventos alísios diminuem de intensidade, chegando mesmo a mudar de direção, o que contribui 

para reforçar os processos responsáveis pelo desenvolvimento do “El niño” no oceano 
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Pacifico e um outro fenômeno correlato no oceano Atlântico, chamado “ante-niño”, ou como 

chamam alguns, “la niña”, quando se normaliza no oceano Pacifico, se normaliza também no 

oceano Atlântico. O fenômeno “El niño”, conhecido apenas limitadamente até o presente, 

pode aumentar ou diminuir sua intensidade dos ventos alíseos. Sua cronologia histórica, bem 

como suas relações morfogenericas com as regiões por ele atingidas ainda são hipotéticas, 

mesmo no quaternário, eventualmente competindo em relações de cauãs e de efeitos comas 

glaciações. 

 A circulação das águas oceânicas no litoral nordeste brasileiro, é determinada, no seu 

lado setentrional, pela corrente das Guianas, e do seu lado oriental, pela corrente do Brasil, 

entre as latitudes de 5º e 10º sul. 

 Estas duas correntes tem suas origens na bifurcação da corrente sul-equatorial, 

extensão da corrente de Benguela, que margeia o continente africano (ROMANOVSKY, 

BOEUF e BOUCART, 1963).  

 A corrente do Brasil, a mais importante para este estudo, é muito influenciada pelas 

correntes de maré e pelos ventos do leste. Ela se situa próxima ao litoral com variações anuais 

de velocidade, em relação a corrente sul-equatorial, com uma temperatura próxima a 26º, que 

varia de acordo com a estação. 

 Quando ela se aproxima do continente, entre outubro e dezembro, sua velocidade 

média é de 0,8 nós, enquanto que em janeiro, fevereiro e março, ela atinge 2,5 nós, a partir do 

enfraquecimento da contracorrente equatorial atlântica. 

 Em abril e setembro, a corrente assume uma velocidade entre 1,0 e 1,5 nós, e deve-se 

ressaltar que não existem relações entre as correntes oceânicas e a margem continental.    

 Guilcher (1983), admite que são estes os elementos determinantes, para deriva litoral, 

e sugere que as correntes oceânicas são responsáveis pela morfogênese do fundo dos oceanos, 

e que as correntes de litoral participam da morfogênese litorânea, através dos processos de 

erosão, transporte e deposição, típicos do balanço sedimentar. Mas de uma maneira geral, o 

grande responsável pela edificação das paisagens litorâneas são os ventos. 

 Os ventos leste e sudeste, dominantes na fachada oriental norte rio-grandense são 

moderados com velocidades variando entre 4 e 8 metros por segundo (força 3 a 4 na escala 

Beaufort). Além das chuvas, elas são também responsáveis pelas pequenas ondas, comuns na 

região, que se posicionam obliquamente em relação a linha de costa provocando deriva para o 

norte.de acordo com Guilcher, esta deriva, é responsável pelo transporte de uma grande 

quantidade de sedimentos, bem como por correntes de arrastamento. As dunas e as praias, 

refletem a turbulência de um regime de fluxo, com corrente tangencial, suficiente para 
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produzir oscilações rítmicas na massa fluida marinha. 

 Na realidade as ondas tem ritmos diferentes de acordo com as diversas regiões 

praianas deste espaço costeiro/litorâneo. 

 Suas ações de fricção na superfície produzem diferentes níveis de intensidade de 

fluxo, que são responsáveis pela formação de um componente rotacional de cisalhamento, 

responsável pelos turbilhamentos que ali ocorrem. 

 O mecanismo dos fluidos é mais homogêneo que no meio solido, porque este meio 

propaga uma força produzida a partir do campo de tensão, que anda em todas as direções do 

gradiente gravitacional. 

 No caso especifico deste estudo a morfologia regional desenvolve uma função 

importante de causa e de efeito em relação a ação dos ventos, das ondas e das correntes de 

litoral. 

 Desta forma, o comportamento homogêneo do meio fluido sobre uma estrutura 

tercioquartenária continental, com diferentes tipos de topografias é igualmente responsável 

pela morfogênese da paisagem atual da região. 

 A plataforma continental adjacente a costa oriental do Rio Grande do Norte, tem 

particularidades não conhecidas até a publicação do relatório do Projeto REMAC (1979).  

 Localizou-se sobre a plataforma nas proximidades de Natal, uma depressão estreita 

com direção oeste-leste, que exerce influencias sobre a izobata situada a 20 metros do largo a 

“Ponta do Calcanhar”, nas proximidades da praia de Touros(RN). Esta depressão, com 18 

quilômetros de comprimento, é uma drenagem relíquia de um período de glaciação, 

correspondendo a um período paleoclimático seco, com chuvas torrenciais. Foi identificada 

outra forma semelhante, 50 km ao norte de Natal (RN), nas izobatas de 20 a 40 metros 

coincidindo com o rio Maxaranguape.   

 Os sedimentos relíquia, considerados importantes na prospecção de minerais pesado, 

comumente encontrados em paleolinhas de praias e antigos vales fluviais tropicais podem 

seguir como explicações para tais fenômenos citados. Antes posicionados nas plataformas 

marinhas, onde ainda podem ser encontrados, são localizados também nos espaços 

costeiros/litorâneos (REMAC, 1977).  

 A morfodinâmica dos perfis de praia necessitam rápidos ajustes de auto regulação, 

principalmente quando recebem sobrecargas a partir de outros sistemas naturais ou antrópicos 

que interferem na sua dinâmica interna. 
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Tabela 09 - Evolução geomorfológica do espaço estudado – compartimentação. 

MORFOLOGIA PROCESSO CAUSAS GEODINÂMICA DATAÇÃO 

 

 

 

“Tabuleiros” do 

“Grupo Barreiras” 

 

Chuvas 

torrenciais 

Comportamento 

atípico do fenômeno 

“El Niño”. 

Área de recarga intensiva 

do lençol freático 

Final do 

mioceno 

Deslocamento da 

Zcit 

Desenvolvimento da 

cobertura vegetal 

Todo o plioceno 

 

Corridas de lama 

Tectonismo 

atenuado no Oceano 

Pacífico 

 Final do tércio-

quaternário 

 

 

 

Dunas Parabólicas 

Transgressivas 

Transporte eólico 

intensivo 

Glaciações globais Área de recarga intensiva 

do lençol freático 

Pleistoceno 

 

 

Ventos Alíseos 

 

 

Balanço sedimentar 

Proteção da linha de praia 

contra as grandes marés 

 

 

Holoceno Participação nos ciclos de 

reprodução vegetal e 

animal na superfície e na 

zona de off-shore. 

 

 

Recifes e Crostas 

Litorâneas 

Cimentação de 

carbonato de 

cálcio 

Etapas pré-glaciais 

 

Proteção da linha de costa Plioceno 

holoceno 

 

Laterização 

 

Chuvas 

Desenvolvimento da 

vegetação e da 

biotalitorânea 

Formação riacho 

morno 

Proteção da linha de costa 

Controle Tectônico 

da Drenagem 

Regional 

Tectonismo 

intenso 

Movimentação do 

morro 

Controle da drenagem 

regional 

Pleistoceno 

médio 

 

DISCUSSÃO 

 

A maneira individualizada das informações registradas nos estudos consultados, não 

permite um encadeamento logico dos dados por elas registradas pela sua característica 

pontual. Um sistema geográfico funciona a partir da relação interdependente dos seus 

componentes e como tal deve ser estudado. 

Para Rodriguez (2013), “a paisagem natural se concebe como um geossistema, o qual 

define-se como um espaço terrestre de todas as dimensões, onde os componentes da natureza 

encontram-se em relação sistêmica uns com os outros, e como uma unidade definida 

interativam com a esfera cósmica e a sociedade humana. Conceber uma paisagem como um 

sistema significa ter uma percepção do todo, compreendendo as inter-relações entre as partes 

do sistema”. 

Esta interpretação sintetiza, mesmo que genericamente, outras formalizadas por 
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Bertrand (1968), Engels (1979), Sotchava (1978), Tricart (1976), Verstappen (1983), 

Morin (1980), todas direcionadas para o estudo dos sistemas naturais e/ou geográficos com 

um tipo de abordagem metodológica com elevada conotação dialética. 

É necessário que se entenda que a existência de um sistema paisagístico depende de 

uma organização, que funciona a partir de uma sequência de fenômenos, que só acontecem a 

partir de um encadeamento hierarquizado de outros fenômenos. Esta característica demanda 

muita atenção, na formulação dos estudos sobre sistemas paisagísticos naturais ou 

geográficos, em função da interatividade dos seus componentes naturais e antrópicos. 

Possivelmente a principal causa da degradação acentuada do geossistema da fachada 

oriental norte-riograndense, é decorrente do mau direcionamento estratégico e tático dos seus 

projetos, em virtude da falta de conhecimento sobre o tema e o contexto sistêmico do espaço 

escolhido como alvo para a implantação dos mesmos. Os resultados não precisam ser 

discutidos, eles estão espalhados em toda a região. 
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Figura 08 - Evolução paisagística do espaço estudado em decorrência da dinâmina paleoclimática. 

Fonte: MARTINS DA SILVA, L. S. (1998) 
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Tabela 10 - Atuação paleoclimática da área pesquisada. 

ERA PERÍ-

ODO 

ÉPOCA LITOLOGIA PALEO-

CLIMA 

RELEVO 

C
E

N
O

Z
Ó

IC
O

 

 

Q
U

A
T

E
R

N
Á

R
IO

 
Holoceno Aluviões, praias, dunas 

móveis, areias brancas, 

argila, cascalho, recifes, 

mangues. 

Subsumido a 

Semiárido.  

Possível nova ruptura 

de equilíbrio, 

sedimentos em 

formação. 

Pleistoceno 

Superior 

Areias eólicas – dunas 

fixas. 

Subsumido a 

Semiárido. 

Terraço superior (15-

16cm) e médio (7-8m), 

do ciclo Paraguaçu. 

Pleistoceno 

Médio 

Dunas de idade 

intermediária. 

Clima úmido a 

Semiárido. 

Solos lateríticos 

imaturos 

(Intemperismo Riacho 

Morno). 

Pleistoceno 

Inferior 

Sedimentos pouco ou não 

consolidados, dunas 

fósseis. 

Clima úmido a 

Semiárido. 

Desenvolvimento da 

superfície dos 

tabuleiros. 

 

T
E

R
C

IÁ
R

IO
 

Plioceno 

Superior 

Plioceno 

Inferior 

Mioceno 

Oliceno 

Superior 

Sedimentos arenosos até 

conglomeráticos com 

cimento ferraginoso, mal 

selecionados, com leitos de 

arenito claros. 

Clima frio e 

depois quente e 

úmido. 

Desenvolvimento da 

“Superfície dos 

Tabuleiros”. 

M
E

S
O

Z
Ó

IC
O

 

 

C
R

E
T

Á
C

E
O

  

 

Superior 

Arenitos Tropical úmido 

com curta 

estação seca. 

 

 

CONCLUSÃO 

 

O modelo de ocupação e exploração da fachada oriental do Estado do Rio Grande do 

Norte, precisa ser reprogramado uma vez que sua estrutura dinâmica interna não atende mais 

as suas necessidades de auto regulação. Ele tende a acentuar a sua bifurcação até chegar a um 

limite no qual, os seus contextos que existiam antes e depois da aplicação dos projetos de 

desenvolvimento regional a partir da exploração da indústria do turismo e lazer, irão 

desaparecer. 

Não existem ainda estudos capazes de atender a esta demanda porque os que estão 

disponíveis foram elaborados de forma pontual, portanto inadequados para servirem como 

fundamento de projetos, capazes de garantir um tipo de ocupação e exploração deste espaço 

fundamentado no princípio de sustentabilidade. As conclusões que serviram como referência, 

se basearam em espaços geográficos de outras regiões do Brasil ou mesmo de outros países. 
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Um geossistema tem suas próprias individualidades, que se manifestam em escalas temporais 

e espaciais especificas e nunca se repetem.  

Torna-se necessário, portanto, que novos projetos voltados para o conhecimento da 

região sejam elaborados e executados, de tal forma que tragam contribuições efetivas no 

sentido de que se retome as atividades de monitoramento de todo está projeto de ocupação e 

exploração regional. Ao mesmo tempo em que os primeiros resultados obtidos neste sentido 

sejam aproveitados para programas de mitigação dos danos já contabilizados neste contexto 

geossistêmico. Deve-se também promover cursos de formação de especialistas em 

desenvolvimento e sustentabilidade a partir a realidade deste geossistema, em diferentes 

níveis de formação. Apesar de não haver estudos conclusivos sobre a morfogênese regional, 

pode-se dizer que a fachada oriental do Rio Grande do Norte estruturou a sua paisagem 

natural a partir de eventos climáticos catastróficos, tais como, alterações comportamentais do 

“el niño”, glaciações pleistocênicas, somados a etapas de reativação tectônica. 
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CARACTERIZAÇÃO GEOMORFOLÓGICA DA FACHADA COSTEIRA 

ORIENTAL NORTE-RIOGRANDENSE UTILIZANDO SENSORES REMOTOS 

 

RESUMO 

 

O procedimento técnico que permitiu a avaliação do terreno foi a interpretação de fotografias 

aéreas. Os dados obtidos no estudo permitem a elaboração de uma carta com as características 

do relevo do espaço estudado, bem como os fenômenos a ele relacionados. Aplicamos, desta 

forma uma aproximação a nível semi-detalhada tendo como referência inicial os domínios 

paisagísticos, no sentido de se identificar e delimitar, unidades e subunidades paisagísticas. 

Esta hierarquização espacial evoluiu, juntamente com a hierarquização temporal, de tal forma 

que nos possibilitou uma razoável visão evolutiva da paisagem geográfica estudada.  

 

Palavras-Chave: Fotointerpretação, domínios paisagísticos, unidade de paisagem. 

 

ABSTRACT                                        

 

The technical procedure that enabled the terrestrial evaluation was the interpretation of aerial 

photographs. Data obtained in this study facilitated the development of a chart of the relief 

characteristics of the area studied, as well as the phenomena related to it. Thus, we carried out 

an approximation to the semi-detailed level, with the initial reference being the landscape 

domains, identifying and delimiting units and subunits of landscaped areas. This spatial 

hierarchy was developed, together with the temporal hierarchy, in such a way as to give us a 

reasonable view of the development of the geographic landscape studied.   

 

Keywords: Photointerpretation, landscape domains, landscape units. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

A referência conceitual deste estudo é a geomorfologia, que estuda, descreve e 

pontualiza as formas, e os processos morfogenéticos e morfodinâmicos da paisagem, 

sistematizando suas relações de causas e de efeitos, bem como os seus limites espaciais e 

temporais. E, em se tratando de uma análise geográfica global, a avaliação do terreno se 

desenvolve em dois níveis, sendo o primeiro sobre as bases físicas da paisagem e o segundo 

sobre as suas bases socioeconômicas e culturais. 

Os dados obtidos   permitiram a elaboração de uma imagem precisa e sistemática do 

relevo do espaço estudado, bem como os fenômenos com ele relacionados, através de uma 

carta. As fotografias aéreas registraram com muita eficácia os detalhes da superfície terrestre, 
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permitindo inclusive a formulação de projeções temporais e espaciais superficiais e sub-

superficiais do terreno.  

Aplicada uma aproximação a nível semi-detalhado tendo como referência inicial os 

domínios paisagísticos, identificou-se e delimitou-se três domínios paisagísticos bem como as 

cinco unidades de paisagem que o compõem bem caracterizadas como zonas de tensão 

ecológica. Esta hierarquização espacial evoluiu, juntamente com a hierarquização temporal, 

de tal forma que nos possibilitou uma razoável visão evolutiva da paisagem geográfica 

estudada até os dias atuais. Os três domínios geomorfológicos no espaço estudado, são: o 

domínio dos tabuleiros, o domínio dos baixos vales e domínio litoral. Existe uma seria relação 

de causas e de efeitos para a configuração da paisagem regional, entre a tectônica, e as 

variações paleoclimáticas quaternárias, identificadas através da identificação de etapas 

convergentes durante a evolução da paisagem, integradas de forma dialética, no sentido de 

entender os aspectos mais relevantes para o entendimento da história desta região, como 

referência para redirecionar o seu processo de ocupação. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

Estabeleceu-se as primeiras hipóteses sobre a paisagem estudada, através da 

interpretação de fotografias aéreas, considerando a necessidade de uma visão global do seu 

contexto superficial, bem como dos processos endógenos e exógenos por ele responsáveis. 

 Interpretamos três series de fotografia aéreas tais como: 

 Força Aérea Brasileira, 1:65.000-1986. 

 Serviço Aéreo Cruzeiro do Sul, 1:40.000-1976. 

 Serviço Aéreo Cruzeiro do Sul, 1:35.000-1955. 

  

De acordo com os princípios de correlação propostos pelo ITC - INTERNACIONAL 

INSTITUTE FOR AERIAL SURVEY AND EARTH SCIENCES - Holanda (VAN ZUIDAN, 

1983), que são: 

 O sistema pode ser aplicado em pesquisas multidisciplinares, interdisciplinares 

e transdisciplinares. 

 O sistema pode ser aplicado com diferentes níveis de detalhes, mantendo a 

referência básica da sua concepção e legenda. 
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 O sistema, permite o estabelecimento de diferentes unidades de paisagens por 

fotointerpretação, com um mínimo de controle de terreno, de custos e de 

tempo. Ele ressalta a importância da lógica cientifica da associação de fatos. 

 O sistema pode ser extrapolado e generalizado, com relativa facilidade, 

guardando os princípios, diléticos responsáveis pela atestação cientifica dos 

fenômenos. 

  

 Desta forma, foram identificados os processos responsáveis pela edificação das formas 

que compõe as unidades de paisagem, bem como suas relações paleoclimáticas e tectônicas 

com os domínios geomorfológicos aos quais pertencem, com o objetivo de estabelecer as 

interações entre o sistema natural (ecossistema), e o sistema geográfico (geossistema). 

 A interpretação de fotografias aéreas visualiza a paisagem no presente, no passado e 

no futuro através do cruzamento de dados globais de paisagem natural com dados 

socioeconômicos da paisagem ocupada. 

Os critérios mais relevantes para relacionar um estudo com a interpretação de 

fotografias aéreas são: 

 A escala das fotografias aéreas - relacionada com a necessidade de 

detalhamento do fenômeno estudado. 

 As características das fotografias - relacionadas com a tonalidade, a textura, o 

padrão, o sombreamento enfim a situação do terreno. 

 

Considerou-se o “terreno” como um complexo composto por uma superfície física, 

sobre o qual se pode situar uma superfície de “atributos” representados pelo homem. A análise 

e classificação de um “terreno” descrevem a sua gênese procurando, através do conhecimento 

da sua formação, as inter-relações entre formas e processos paisagísticos no seu arranjo 

espacial ou unidades de paisagem ou de terreno. 

Unidades de terreno têm um caráter econômico quando avalia as relações que cada 

unidade exerce entre si no contexto da paisagem, estimulando estados particulares de 

equilíbrio natural. 

A avaliação da paisagem desenvolveu-se através do conhecimento da sua dinâmica, 

através de estudos interdisciplinares e fotointerpretação. A classificação do “terreno” estudado 

considerou os seus aspectos físicos e serviu como base para os estudos de planejamento 

socioeconômico, assim como para os estudos de impacto ambiental. A vantagem deste modelo 
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é que as relações entre as áreas de interesse envolvidas nos estudos de bases físicas, 

socioeconômicas e culturais são identificadas antecipadamente, evitando perdas de tempo e 

dinheiro no transcorrer da pesquisa.  

Tratou-se o de uma abordagem paramétrica, quantitativa, qualitativa que forneceu os 

elementos necessários para integrar sistematicamente as informações obtidas das aerofotos 

para as envolvidas na pesquisa. Os fatores ligados às qualidades do terreno-paisagem, 

(complexo de parâmetros de terreno), foram delimitados, avaliados e classificados de acordo 

com os tipos de susceptibilidades das unidades. Os parâmetros estudados foram indicados 

previamente e relacionados com os objetivos específicos de cada área de conhecimentos 

envolvida na pesquisa. A boa combinação destes procedimentos durante a fotointerpretação se 

manifestou no nível de detalhamento das informações obtidas de uma grande estrutura 

paisagística, sem ter necessariamente que alterar a escala utilizada para o estudo. Os mapas 

elaborados a partir deste método demonstrarão unidades de paisagem ou unidades ecológicas 

realistas, com relações especiais determinadas por dados quantitativos e qualitativos 

produzidos de forma hierarquizada. 

Os procedimentos utilizados na fotointerpretação foram sistemáticos e examinaram 

cada “alvo” por três processos: separadamente, relacionando um com outro e relacionando 

com todo o contexto paisagístico. Alguns aspectos essenciais foram considerados com atenção 

neste método de interpretação: 

1. A foto-chave usada para uma paisagem na sua totalidade. Quando foi 

necessário abordar aspectos específicos, usou-se mais de uma foto-chave. 

2. A modificações das condições ambientais que descaracterizaram as aparências 

e significações dos elementos padrões de paisagem. 

3. A qualidade, escala e tipo de fotografia aérea que influiriam na visualização do 

padrão de elementos da paisagem. 

4. A competência das fotografias aéreas para, quando seja necessário, registrar 

padrões paisagísticos que não puderam mais serem percorridos ou visualizados 

nas pesquisas de campo.  

5. A interpretação de fotografias aéreas precisaria ser cotejada pelo o controle de 

terreno. 

6. Os limites das formas e componentes de uma paisagem registrada numa 

fotointerpretação podem modificar com o passar dos anos. 
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Figura 01 – Caracterização geodinâmica do espaço estudado através da interpretação de fotografias aéreas e 

controle de terreno. 

Fonte: MARTINS DA SILVA, L. S.  (1991). 
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O ESPAÇO ESTUDADO 

 

 A fachada oriental do Estado do Rio Grande do Norte, tem características muito 

especificas, o que justifica considerar no estudo da sua geomorfologia os seguintes 

indicadores: 

 Os longos períodos de chuvas e secas, seguidos de intensos processos de 

erosão, transporte e sedimentação, bem como de pediplanação e pedogenização 

no continente. 

 Os outros períodos de reativação tectônica, responsáveis pela formação de 

“grabens” e “horsts”. 

 O preenchimento de falhas de neoformação por sedimentos calcários e 

argilosos. 

 A destruição de uma parte da antiga estrutura paisagística continental, através 

de processos transgressivos e regressivos marinhos sistemáticos, responsáveis 

pela ocupação de regiões com cotas altimetricas inferiores a 50 metros, bem 

como de recuos e de avanços da margem continental, nas proporções de metros 

a quilômetros. 

  

Todos estes processos desenvolveram um tipo de paisagem com uma sequência 

geomorfológica composta por uma plataforma de abrasão, falésias, campos de dunas moveis 

ou não, e um estuário bloqueado ou não. Apesar das formas serem a mesmas, suas massas e 

volumes variam de intensidade, na mesma proporção das relações entre os processos e a 

morfologia de cada espaço delimitado pela saliência de uma plataforma de abrasão. O 

conhecimento deste tipo de dinâmica não permite generalizações.  

 Desta forma estabeleceu-se uma hierarquia no sentido de sequenciar cronologicamente 

morfogênese das unidades geomorfológicas citadas, escolhidas por dispor no seu contexto 

manifestações dos principais processos responsáveis pelo modelado da região, desta forma, 

considerou-se: 

 A morfologia do terreno, com a descrição geral do relevo.  

 A morfogênese regional, nos seus aspectos mais importantes. 

 A reciclagem das proporções da morfocronologia regional, através de correlações 

entre a distribuição espacial/geográfica de cada unidade de paisagem nos 

domínios geomorfológicos, considerando as sequências temporais dos processos 
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tectônicos e paleoclimáticos, nos limites tecnicamente adequados ao espaço 

estudado. 

 

RESULTADOS OBTIDOS - DOMÍNIOS GEOAMBIENTAIS DO ESPAÇO 

ESTUDADO 

 

Domínio dos Tabuleiros 

  

O “Domínio dos Tabuleiros”, tem origem continental, e se apresentam sob a forma de 

uma planície de aplainamento, escalonada, com diferentes níveis de erosão, que aumentam na 

medida em que se aproxima do litoral, e compõe, com a “Superfície Sertaneja” a região dos 

“baixos terraços costeiros”. 

 A Superfície Sertaneja é um espaço de transição entre a região sub-úmida e a 

semiárida. 

 Os pesquisadores consideram os tabuleiros, como as formas mais típicas do 

pleistoceno regional, uma vez que eles são relacionados a uma sucessão de episódios 

paleoclimáticos, com fases úmidas de degradação, segundos de erosões intensivas, que 

precederam longos períodos de seca, responsáveis pela mobilização e do deposito de 

sedimentos, bem como do recuo de escarpamentos (MEBESOONE, 1966), e do processo 

intensivo de sedimentação. 

 Os depósitos de aluviões e coluviões, que se superpõe em discordância, em 

decorrência de processos endógenos e exógenos são bem drenados e tem características 

típicas de estruturas sedimentares sob clima úmido, com uniformidade material. 

 Toda esta estrutura sugere a existência de três grandes estratos sobreposto sobre uma 

estrutura granítica: um carbonático, um argiloso e um areno-quartzoso. 

 A estrutura granítica tem falhas e depressões na maioria das vezes preenchidas por 

calcário. 

 O “Domínio dos Tabuleiros”, tal como os demais domínios geomorfológicos do 

espaço estudado, está degradado em decorrência da ocupação antrópica. Os desmatamentos, 

terraplanagens, rotas e edificações de prédios residenciais ou não, estimularam processos de 

erosão acelerada chuva em todos os citados domínios. 

 Os processos erosivos mais comuns, s são típicos da ação das chuvas, responsáveis 

pela ramificação da drenagem nas margens dos rios, a partir de ravinamentos ou a ação 

erosiva do mar, responsável pela formação de vários quilômetros de falésias com alturas 



99 

 

elevadas. 

 O Domínio dos Tabuleiros corresponde a 60% do espaço de limitado para este estudo, 

e neles são identificáveis processos tectoestaticos e tectodinamico, por meio de deformações 

gravitacionais que se desenvolveram, estimulados pela plasticidade da estrutura superficial. 

 

Domínio dos Baixos Vales 

 

 A drenagem da região estudada, variou muito suas características durante o pleistoceo, 

em consequência das modificações do clima regional. O modelo meâdrico está relacionado 

com um tipos de clima mais chuvosos, e o anatomizado com o períodos mais secos. 

 Os rios da região cujas bacias têm configuração mais anastomisadas são o Trairi e o 

Jacú, para Doeglas (1962), a formação de um modelo anastomosado de drenagem, depende de 

fatores tais como: 

 As condições climáticas: áridas e semiáridas, com precipitações intensas e longos 

períodos de secas nas regiões tropicas, semitropicais e semiáridas. 

 O nível de permeabilidade do solo: provoca escoamento rápido, caso seja 

impermeável. 

 A vegetação: provoca escoamento superficial rápido, quando é rara, promovendo 

a denudação com transporte de grandes quantidades de detritos pelos rios. 

 O gradiente: é importante quando a declividade é acentuada, ou quando está nas 

proximidades de falhas e de escarpamentos. 

  

A drenagem anastomosada encontrada na região tem rios com grande volume de carga 

de fundo, e um gradiente relativamente elevado, e também se desenvolvem associados a 

multiplicação da drenagem superficial nos ambientes semiáridos. Os pequenos canais dos 

riachos, encontrados principalmente ao sul da região estudada, apresentam forma de V típicas 

de regiões úmidas, enquanto que seus perfis transversal nas montantes têm forma de U, típicas 

de regiões áridas.  

 Nas regiões mais baixas das juzantes são encontrados, os vales úmidos dos estuários 

com drenagem permanente, situadas totalmente ou parcialmente na região costeira/litorânea, 

sob forte influência das chuvas desta região sub-úmida, e permanente contato com as mar. 

 Os vales úmidos dos estuários são controlados pela tectônica regional e, quando não 

existe esta relação, eles assumem uma característica meâdrica e conservam sua característica 
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continental, sem a penetração das águas do mar nos seus leitos. 

 Os vales úmidos curtos são ocupados por rios com extensões menores, e suas 

montantes ficam entre 15 a 40 quilômetros de distância da linha de costa. Alguns têm suas 

bacias totalmente na região costeira. A capacidade de transporte da sua drenagem, erosão e 

transporta são limitadas, descarga pequena e declividade nula. Normalmente são submetidos a 

assoreamentos. Os rios tem esta característica são o Punaú, o Maxaranguape, o Doce, o Catú, 

o Guajú. Seus vales úmidos podem apresentar estuários, em situações especificas do terreno. 

O domínio dos baixos vales, situados nos vales estruturais da fachada oriental norte-

rio-grandense são quase 30% do espaço estudado nas fotografias aéreas. Desta forma eles 

caracterizam de forma dominante a integração dos processos endógenos e exógenos regionais, 

bem como sugere modelos de auto regulação da dinâmica interna do sistema, ou seja, uma 

drenagem controlada pela estrutura e sua configuração atual decorrente das consequências de 

oscilações paleoclimáticas globais. 

O modelo proposto por Domingues (1983), pode ser aplicado na região estudada, por 

tratar de regiões costeiras que são atingidas com maior intensidade pela ação da deriva 

litorânea. 

De acordo com o projeto RADAM-BRASIL (1981), uma das principais 

características do gessistema da fachada oriental do Rio Grande do Norte é o da amplitude da 

existência de zonas de tensão ecológica no seu contexto. Chama atenção o fato desta 

característica nunca ter sido estudada na dimensão exigida, mesmo no presente quando 

dispomos de tecnologias com elevada competência para este fim. 

Encontramos trabalhos sobre esta região, todas com características pontuais e até 

multidisciplinar, infelizmente nunca nos níveis metodológicos interdisciplinar ou 

transdisciplinar. 

Na maior parte de tais estudos, as características climáticas da região são pouco 

consideradas a não ser que o estudo seja especificamente sobre o seu comportamento. Deve-

se considerar que, apesar do fator tectônico ser importante para o estudo desta região, é o 

clima global e regional que controlou e controla a sua evolução. 

As precipitações, as temperaturas e os ventos condicionam os processos de evaporação 

e evapotranspiração da região influindo, inclusive, na determinação das espécies vegetais e 

animais, juntamente com a topografia e a cobertura sedimentar. Por se tratar de uma planície 

litorânea, o relevo é limitado entre altitudes que variam entre 30 e 150 metros em cerca de 

50% da região. 
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    O Domínio do Litoral  

 

                Os perfis litorais são sempre submetidos a ajustamentos rápidos no seu rolamento e 

dissipação durante o transporte, em consequência das modificações da superfície onde 

acontecem. Para eles existe uma média em torno da qual envolvem as oscilações da dinâmica 

dos processos locais, o que pode ser considerado como um perfil de equilíbrio. 

A modificação dos ventos regionais, mais frequentes nos mais fortes, modificou a 

morfologia da praia muitas vezes. Existe uma relação no transporte de sedimentos entre a 

intensidade, força e direção do vento, a declividade da praia e o tamanho do grão, mas 

existem outros aspectos a serem considerados. O perfil de uma praia é determinado pela 

relação entre o tamanho dos grãos que existem na sua superfície, a largura e as alturas das 

ondas. As praias com grandes declividades têm grãos maiores, e as praias planas, grãos 

menores. 

Esta relação muda durante as estações do ano. Durante o verão a granulometria é 

composta dominantemente por sedimentos finos responsáveis pela diminuição da declividade 

da praia. Esta situação muda nas estações chuvosas com ventos mais fortes. 

Nas praias escarpadas com falésias, a ação erosiva das ondas aumentam nas estações 

chuvosas. Todos estes processos são consequentes e funcionam em um nível de intensidade 

intermediária entre dois extremos, e as ocorrências catastróficas são consideradas relevantes 

apenas quanto têm a capacidade de aumentar a tensão interna do sistema onde ocorrem, de tal 

forma que ocorra rapidamente e interferia qualitativamente no sistema, tal como um salto. As 

concepções e modelos de evolução do perfil litoral não podem ser generalizadas. 

A influência dos recifes compromete a ação de fricção que evolui entre os processos 

eólicos, a ação das ondas e da deriva. Os recifes desenvolvem uma refração nas ondas e 

alteram a ação do tipo “arrastão” imposta pelos componentes tangenciais. Quando não 

existem recifes nas praias as ondas chegam com uma velocidade maior no estirâncio da praia, 

produzindo desta forma, um trabalho mais efetivo de vai e vem nos grãos de sedimentos, 

quebrando e polindo suas superfícies o que facilita o transporte posterior pelos ventos da praia 

para a região das dunas. 

O espaço estudado apresenta mesmo atualmente, sequencias sedimentares com 

heranças de períodos referentes as oscilações quaternárias do nível do mar, do tipo relíquia 

inconsolidada depositada na zona do estirâncio.  

A evolução do conhecimento do seu contexto exigiu a identificação das correlações 

entre os processos de progradação, de erosão, de diferentes tipos de transporte, de 
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tectonismos, de glaciações e deglaciações, de afogamento e de bloqueios arenosos de vales 

fluviais em diferentes escalas temporais e espaciais. Considerou-se na evolução do 

conhecimento da região as ocorrências. 

Todas as ocorrências que intervieram no equilíbrio dinâmico deste geossistema no 

passado e no presente, foram consideradas e a maioria convergiu para eventos climáticos com 

dimensão global tanto no passado quanto no presente. 

As relações entre os sistemas climáticos, oceânico e continental, produzem uma 

quantidade de energia cinética expressiva, que impede a caracterização da hidrodinâmica 

litoral com precisão, Normalmente os estudos relacionados com este tema falam 

principalmente sobre os seus efeitos, e os que procuram entender este fenômeno de forma 

quantitativa se limitam a casos e locais pontuais e específicos. 

O domínio litoral da fachada oriental norte-rio-grandense reflete muito bem esta 

situação. Suas características morfogenéticas e morfodinâmicas permanentemente submetidas 

a etapas de auto-regulação são pouco estudadas, exceção aos estudos disponíveis sobre a os 

domínios dos tabuleiros e dos baixos vales. 

Existe um hiato muito grande entre os conhecimentos sobre as transgressões 

holocênicas a partir dos últimos 18.000 anos B. P., e as mudanças de posições das margens 

continentais no mesmo período. No caso específico da região enfocada neste estudo, as 

primeiras referências datam de 1.863, a partir de um mapeamento feito por uma comissão de 

estudos francesa. 

Para Bird (1965), o estudo da geomorfologia de uma região costeira/litorânea 

demanda avaliações sobre as mudanças de posição das suas margens, através da identificação 

destes eventos nos modelos dos perfis praiais, da progradação de manguezais, dos tipos de 

erosão responsáveis pela edificação de falésias vivas e mortais, dos tipos e épocas de 

transporte e deposição de sedimentos argilosos, carbonáticos, areníticos e arenosos. São tais 

informações que permitem a modelização das hipotéticas etapas morfogenéticas, 

pedogenéticas e morfodinâmicas da região. 

Os pacotes carbonáticos e as couraças são facilmente identificados na interpretação de 

fotografias aéreas, através da visualização de dolinas existentes no domínio dos tabuleiros e 

do domínio litoral, bem como as couraças são identificadas nas plataformas de abrasão, 

posicionadas em intervalos quase regulares da linha de costa no espaço estudado. 

A formação de encrustamentos ocorre em paleoclimas subtropicais e/ou semiáridos 

com médias de precipitação entre 100 e 500mm por ano, sendo o melhor momento entre 150 e 

250mm de chuvas anuais. 



103 

 

Na realidade tratamos de uma região permanentemente submetida, a fenômenos 

contínuos e descontínuos, nos quais tanto as suas características geomorfológicas, quanto os 

seus componentes naturais faunísticos, vegetais e humanos foram modificadas. Tudo isto 

ocorreu e continua ocorrendo de forma muito rápida fazendo com que todo este geossistema 

esteja em permanente estado de tensão ecológica e de conflitos ambientais. 

 

Figura 02 – Identificação do domínios geomorfológicos da paisagem estudada a partir da interpretação de 

fotografias aéreas. 

Fonte: MARTINS DA SILVA, L. S.  (1989). 
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UNIDADES GEODINÂMICAS REGIONAIS  

 

Zonas de Tensão Ecológica 

 

 A análise e a classificação de uma paisagem geográfica são os primeiros passos para a 

caracterização dos seus conjuntos sistêmicos fundamentais denominados “unidades 

geodinâmicas”, que se compõem de grupamentos de formas com gênese semelhante, 

influindo-lhe no contexto do meio a que pertencem. Seguindo este critério, identificou-se na 

área cinco unidades de paisagem do tipo intergrades (TRICART, 1977), com as seguintes 

características: 

 

Unidade de Origem Estrutural/Denudacional 

 

 Situados em todo o lado oeste da área delimitada para esta pesquisa, estão os 

testemunhos mais antigos do trecho; e dentro da cronologia destes, identificamos afloramento 

de rochas intrusivas magmáticas (Granitos), e hipabissais com colcração cinza-escura ou 

esverdeada em textura porfírica microgranular e crisatilização profunda (Granidioritos 

Profíricos), considerada do Pré-Cambriano Indiviso, nas margens dos rios Potengí e Jundiaí, 

nos municípios de São Gonçalo do Amarante e Macaíba. Nos locais onde se encontravam tais 

tipos de litologia, as altitudes variam de 20 a 50 metros, e apresentam elevado índice de 

dissecação. 

Nós já citados municípios, bem como nos de São José de Mipibú, Monte Alegre e 

Arês, estão as sequencias de Gnaisses, Quartzitos e Calcários do Grupo Caicó (Pré-

Cambriano C). Este material, é originado de mobilização parcial e metaformismo intenso, 

com sedimentos arenosos de cor cinza, provenientes de rochas básicas (migmáticos 

decompostos e gnaisses facoidais ou bandeadas, bem como metagrauvacas), visível em 

camada ondulada do sistema de dobramentos brasiliano. 

No município de São Gonçalo, estão os compostos de calcários cristalinos do Grupo 

Seridó (Pré-Cambriano A), em coloração esverdeada e cinza-claro com granulação fina, 

foliação desenvolvida em acabamento oblíquo com relação à xistosidade, relevando sua 

estrutura primária. 

O Grupo Seridó tem suas camadas sedimentares muito heterogêneas, o que foi 

comprovado nas amostragens de biotita xistos granatíferos de coloração cinza. 

Os componentes do Grupo Seridó são encontrados nas proximidades do Rio 
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Camaragibe, pequeno afluente do rio Potengí, com drenagem intermitente e que ocorre na 

direção NO-SE, entre cotas altimétricas que vão de 70 a 60 metros. 

Os componentes de origem denudacional desta unidade, se estendam por todos os 

municípios da área da pesquisa, ou seja, Natal, São Gonçalo do Amarante, Macaíba, 

Parnamirim, São José do Mipibú, Nísia Floresta, Monte legre e Arês. Seus sedimentos 

pertencem às Formações Guararapes e Macaíba indivisas, e compõe o Grupo Barreiras, no 

trecho, sendo composto de arenito, cascalho e argilas variegadas datadas do Pleistoceno e 

Pleistoceno Médio, respectivamente, podendo serem identificados nos “Tabuleiros”, cuja 

espessura sedimentar que varia de alguns centímetros a 150m, nas proximidades de Natal, 

(CAMPOS E SILVA, 1965). 

O relevo dispõe de altitudes superiores a 100m nos terrenos mais antigos, e inferiores 

a 100m nos baixos platôs litorâneos do Grupo Barreiras. Sua superfície, suavemente 

ondulada, apresenta maiores declividades (4º a 10º) nas vertentes da rede que drena suas 

formas. 

A variação de solos encontradas confirmou as propostas já existentes no levantamento 

desenvolvido pela SUDENE (1971), que identificou três tipos de solos, que veremos a seguir: 

Planosol Solódico - A NO e SO do trecho, nos municípios de São Gonçalo do 

Amarante e São José do Mipibú, entre altitudes que variam de 115 a 50m, é moderadamente 

profundo e são susceptíveis a erosão devido à baixa permeabilidade e drenagem imperfeita. 

Este aspecto condiciona a formação de novas camadas superficiais, menos evoluídas. Um 

outro fator condicionante à instabilidade das áreas compostas pelo Planosol Solódico vem da 

sua cobertura vegetal composta de uma vegetação aberta, do tipo savana, ainda preservada a 

NO e bem substituída a SO por áreas cultivadas. Este tipo de cobertura vegetal deixa o solo 

razoavelmente desprotegido, no período chuvoso, aos mais variados tipos de erosão pluvial. 

Poszólico Vermelho Amarelo – Situado ao oeste da área pesquisada, nos municípios de 

Macaíba, Vera Cruz e Monte Alegre, onde as altitudes variam de 124 a 95m. Tem uma textura 

cascalhenta e profundidade inferior ao Planosol Solódico. Sua capacidade de saturação é 

razoável o que lhe torna medianamente susceptível à erosão. A vegetação predominantemente 

no trecho é do tipo Estepe Arbórea Aberta (RADAM, 1981), incluindo floresta subcaducifólia 

e formações florestais secundárias. Trata-se de uma área onde o cultivo agrícola é bem 

desenvolvido. 

Latosolo Vermelho Amarelo Eutrófico – Que é o de maior representatividade nesta 

unidade, onde ocupa no sentido leste/oeste uma faixa de aproximadamente 15km, com solos 

predominantemente arenosos (quartzoos distróficos), a leste, a planosolos e podzólicos no 
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oeste. No sentido norte/sul, percorre toda a área pesquisada. 

Este tipo de solo, como todos os demais formou-se durante o Terciário e são 

derivações dos depósitos clásticos, de granulometria variada do Grupo Barreiras. As altitudes 

onde pode ser identificados variam de 142m (ao sul) a 30m (ao norte), em um relevo que 

apesar de predominantemente ondulado, apresenta variações altimétricas razoáveis, dado a 

sua extensão. 

A área onde se encontra é intensivamente usada para fins agrícola, e envolve os 

municípios de São Gonçalo do Amarante, Natal, Macaíba, São José do Mipibú, Parnamirim, 

Nísia Floresta e Arês. 

O clima local desta unidade é predominante sub-úmido, no entanto, sente-se a oeste as 

manifestações de um clima semiárido, visível na vegetação e em outros fatores ambientais, 

tais como a morfologia, drenagem. A drenagem acompanha, na maioria das vezes, os 

falhamentos e lineamentos tectônicos existentes, incluindo-se a lagoa do Bonfim. 

Nesta unidade encontra-se os maiores centros urbanos da área total da pesquisa, e 

dentre estes estão Natal (Capital do Estado do Rio Grande do Norte), Macaíba, Parnamirim e 

São José do Mipibú. 

 

Unidade de Origem Fluvial 

 

 Drenando toda a unidade geomorfológica anterior, estão parte de três importantes 

bacias hidrográficas da costa leste norte-riograndense; são elas, respectivamente, dos rios 

Potengí, Pium e Trairí. 

Existem diferenças evidentes entre as características destas bacias e as demais 

posicionadas na costa setentrional do Estado, determinadas por fatores de ordem natural, tais 

como: 

 Recebem um maior índice de precipitação pluviométrica, e têm seus vales 

assentados sobre um terreno de razoável nível de permeabilidade (Grupo 

Barreiras), o que permite a manutenção da umidade dos baixos cursos dos rios 

através dos lençóis de subsolo. 

 Estão parcialmente assentados sobre falhas, lineamentos ou grabens, o que lhe 

fornece características de dependência e fenômenos de ordem tectônica, 

(SALIM, LIMA e MASESOONE, 1974), em estudos que situaram 

cronologicamente os eventos determinantes destas feições fluviais no 

Quaternário Inferior. No caso específico dos rios Potengí e Trairí, assentados 
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sobre grabens, a datação seria inferior a Formação Macaíba (Pleistoceno), e 

superior a Formação Guararapes (Plioceno). 

 

Os seus vales, durante o período das chuvas, recebem grande volume de sedimentos 

em suspensão transportados das rochas cristalinas em parte desagregada mecanicamente. Este 

material acumulado nos leitos promove condições para o uso agrícola, desenvolvido sem 

nenhum tipo de planejamento. 

A largura média dos meus vales varia entre um a cinco quilômetros no rio Potengí, e 

entre um a quatro quilômetros no rio Jundiaí. Pudemos observar fragmentos rochosos em 

tamanhos variados distribuídos desordenadamente nos seus leitos. Tudo isso ocorre em 

altitudes que variam, no sentido NO/SE/E, de 40 a 20 metros, o que determina, considerando 

este direcionamento longitudinal, uma declividade limitada para a sua capacidade de descarga 

nos períodos chuvosos, o que facilita a sua utilização, composto de terraços em diferentes 

níveis para a agricultura. 

O rio Pium ou Pirangi, cuja bacia percorre o trecho enfocado nos sentidos NO/SE (rio 

Jiquí), O/SE (rios Cajupiranga e Cajupiranguinha), e SO/NE/SO (Rio do Canto do Pium), tem 

uma quase totalidade da sua drenagem muito pequena comparada as demais, livre da 

influência marinha. Por outro lado, o que bem caracteriza o posicionamento desta bacia é o 

fato dela estar assentada predominantemente entre sedimentos dunares do Quaternário 

Recente, guardando, no entanto, nas suas margens, testemunhos do Grupo Barreiras bem 

erodido na praia de Pirangi do Norte. 

Este rio tem o leito bem drenado artificialmente, permitindo a utilização de 20% do 

solo para fins agrícolas. 

Todo este trabalho de edificação de canais teve como finalidade principal e eliminação 

da influência das marés que, até 1975, mantinha inundado permanentemente o seu vale desde 

a sua foz até cerca de 2,30km em direção da montante. Esta situação condicionava outra, que 

era o reflexo da salinidade, na mesma direção até uma distância de 6,60 km.  

O “paul” é usado para o cultivo de bananeiras, melões, melancia, pimentão, tomate e 

batata doce. 

Na área de associação de Areias Quartzosas e Latossolos o cultivo é de milho, caju, 

como da bahia e mamona, nas proximidades do “paul”. No entanto, todo o seu restante, que 

compõe cerca de 80% de toda a bacia hidrográfica deste rio, é pouco cultivado em virtude da 

qualidade do solo. 

A pecuária é pouco desenvolvida em decorrência da necessidade de se optar entre o 
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cultivo de pastos ou outros produtos. Assim, o nível de preservação ambiental nesta bacia é 

superior ao das demais. 

A bacia do Trairi, cujos vales se encontram na direção O/SE (rio Trairí), e SO/NE (rio 

Jacú), caracteriza-se por ser a mais desenvolvida incluindo na sua trajetória as maiores lagoas 

da costa oriental que são as de Nísia Floresta, Papeba e Guaraíra, que pode ser considerada 

como laguna. 

Trata-se de uma bacia conjugada, como as demais citadas, e percorre todo o trecho sul 

a área em apreço. Sua topografia é muito irregular nas maiores altitudes do percurso, e 

relativamente irregular no médio e baixo curso. 

Sua rede de drenagem em toda a extensão é variada em consequência do tipo de 

terreno que percorre, sendo que nos limites estudados tem um padrão subparalelo. 

Percorremos o trecho do rio Trairí a partir do município de Lagoa Salgada, no sentido 

NE, até as proximidades de Monte Alegre, em altitudes que variam de 80 a 70 metros, em 

vales assentados predominantemente sobre a litologia composta de testemunhos do Grupo 

Caicó (Pré-Cambriano C), do Grupo Barreiras, mantendo uma largura média nos seus vales de 

2km, e baixa profundidade nos seus talvegues. 

Existem sedimentos aluvionares dispostos no leito quase que alternadamente, em 

consequência de processos erosivos intensos. Observamos a existência de ravinas com 

profundidade incipiente. As vertentes dispõem se localmente em níveis de 2º a 4º, em padrão 

Suave, e com pequenos processos erosivos laminares. 

Depois, nos direcionamos no sentido SE, percorrendo, na sequência, os municípios de 

Monte Alegre, São José do Mipibú, Nísia Floresta e Sen. Georgino Avelino. Neste trecho, 

onde os processos morfodinâmicos atuam numa intensidade bem mais acentuada que no 

anterior observamos, até o município de Monte Alegre, um padrão de distanciamento entre as 

margens direita e esquerda do rio Trairi na ordem de até 3km, para em seguida ir aumentando 

progressivamente até limites na ordem de 6km, na altura dos municípios de São José do 

Mipibú e Nísia Floresta. Considerando os pontos observados, a profundidade dos talvegues 

constatada foi entre 25 a 45 metros, respectivamente. As margens são compostas devertentes 

com inclinações na ordem de 4º e 8º, o que lhes dá uma característica inclinada, com 

acentuados processos erosivos e formas de acumulação tais como leques e glacis de erosão, 

além de terraços fluviais em aproximadamente 3 níveis. 

Nas proximidades da costa, onde se torna mais acentuada a ação conjunta dos rios 

Trairí e Baldum, os processos geomorfológicos se tornam mais acentuados, chegando mesmo 

a confundir quais os componentes deste sistema ambiental costeiro têm papéis mais relevantes 
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na sua morfogênese. Este aspecto começa a se tornar mais acentuado quando chegamos as 

lagoas terminais, no sentido montante/jusante da bacia que são as de Nísia Floresta, Papeba e 

Guaraíras. Todas elas, em um espaço aproximado de 100 anos, contribuíram intensamente 

como causa e efeito para a caracterização paisagística local. 

As partes menos profundas nas proximidades das margens dos estuários são usadas 

para a criação de peixes em cativeiro, que se desenvolve em “viveiros” edificados com o 

próprio material do solo. Esta laguna tem sua origem aparentemente ligada a existência de 

uma antigo estuário, formado na conjunção dos rios Trairí e Jacú, bloqueado por densas 

formações dunares de diferentes gerações. Com tais características, esta lagoa quase que se 

exclui desta unidade, não fosse o papel que desempenha no contexto geral da unidade 

geomorfológica analisadas. 

As vertentes côncavas e convexas que margeiam pelo lado direito este trecho, têm um 

nível de inclinação com aproximadamente 6º a 8º, o que lhes dá intenso risco de erosão. No 

sopé das mesmas, constatamos inúmeros afloramentos de arenito ferruginoso. 

Após estas observações, seguimos na direção NO em direção ao povoado de Papeba, 

onde se situa a lagoa do mesmo nome. 

A lagoa da Papeba tem uma área aproximada de 1.089m², e tem comunicações a NO 

com a lagoa de Nísia Floresta, a SO com orio Baldum através do canal do Boqueirão, e com 

alagoa de Guaraíras, através do canal de Surubajá. Seu assentamento é sobre os sedimentos do 

Formação Barreiras na margem esquerda e com formações dunares de várias gerações na 

margem direita. As vertentes marginais são suaves, com variações de 3º e 4º, e têm erosão do 

tipo laminar. 

A lagoa de Nísia Floresta, antiga lagoa de Paraguaçu (Séc. XVII), e depois lagoa de 

Papari, tem uma área aproximada de 7,20 km², e comunica-se ao oeste com os rios Araraí e 

Trairi, e a SE com a lagoa de Papeba, pelo canal do Boqueirão. Esta lagoa está assentada 

sobre sedimentos areno-argilosos com seixos e concreções ferruginosas do Formação 

Barreiras. As variações altimétrica existentes entre os pontos mais elevados, que margeiam o 

vale fluvial onde está a lagoa e o leito do próprio vale, variam entre 70/50 a 5/8m, o que 

caracteriza uma amplitude de dissecação. 

Esta lagoa influenciada pelo movimento do mar tem suas origens ligadas à existência 

dos rios principais que compõem a bacia hidrográfica do rio Trairí, fato que nos levou a 

constatá-la como componente desta unidade. 
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Unidade Mista de Origem Fluvial e Eólica 

 

 Esta unidade é composta por vales fluviais, aterrados por sedimentos quartzosos 

esbranquiçados ou amarelados, provenientes de sedimentos dunares que são transportados 

pelos ventos. 

Eles podem ser encontrados nos municípios de Nísia Floresta, próximo das áreas onde 

ocorre intensa dissipação de areias dunares, facilmente identificáveis nas fotografias aéreas 

interpretadas. Esta unidade mista de paisagem não despertou até o presente a atenção dos 

pesquisadores, no entanto elas testemunham uma antiga rede de drenagem relacionada com a 

lagoa do Bonfim cujas atividades foram interrompidas a um determinado momento por causas 

ainda não conhecidas, e os seus vales foram assoreados por sedimentos arenosos. 

 

Unidade Mista de Origem Fluvial e Marinha 

 

 Esta unidade localiza-se nos estuários dos rios Potengi, nos municípios de Natal, 

Macaíba e São Gonçalo do Amarante; Pium, no município de Nísia Floresta, e Tairí, nos 

municípios de Nísia Floresta, Gerorgino Avelino e Arês, a NE, E e SE, respectivamente. 

Nos trechos do município de São Gonçalo do Amarante e do povoado de Rego 

Muleiro, onde o percurso fluvial, com pouca descarga, flui sobre um leito aluvionar assentado 

em terreno do Grupo barreiras e é ladeado por rochas granitoides do Pré-Cambriano Indiviso 

(Grupo Caicó e Grupo Seridó). A topografia local varia de 33 metros a um metro. Na 

confluência com o rio Jundiaí, apresenta no espaço de 5km uma drenagem meândrica ao meio 

de um amplo vale de 2km de largura, margeado por densos manguezais. 

Todo este leito é explorado pela indústria cerâmica, sendo que as atividades de criação de 

peixes em cativeiro e pequenas salinas são desenvolvidas na sua margem esquerda. 

Na direção de Macaíba a Natal em direção NE, margeando o rio Jundiaí até o seu 

encontro com o rio Potengí a 3km da ponte de Igapó existe uma densa vegetação de mangue 

nas margens com forte influência marinha. 

Da união dos dois leitos, forma-se um terceiro maior que se direciona no sentido NE, 

com influência total do movimento de marés, indo de encontro à costa, desembocando em 

Natal, capital do estado. Neste trecho, o rio sofre intensa ação predatória, desenvolvida por 

meio de desmatamento, lançamento de desejos orgânicos e poluentes químicos, sem que 

nenhuma atitude seja tomada no sentido de pelo menos, amenizar o processo. Todo este trecho 

encaixa-se dentro de um graben que influencia seu direcionamento. 
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Uma característica marcante do estuário do rio Potengí é o seu contato na costa com as 

dunas fósseis interrompidas em Natal, mas, recompondo-se em seguida nas praias da Redinha 

e Santa Rita. 

Apesar da influência do clima no regime do rio Potengi, é visível o papel da ação das 

marés, predominante a partir do litoral por razões ligadas à dinâmica litorânea. 

O estuário do rio Pium é menor que o do rio Potengi, em decorrência de medidas 

adotadas para beneficiar atividades agrícolas com a edificação de uma comporta e canalização 

do seu curso. No entanto, ainda se preservam alguns manguezais até um quilômetro do seu 

interior, a partir da sua foz. 

São notável as migrações estuarinas ocorridas neste trecho do rio Pium, fato que 

constatamos no campo, em decorrência da ação de fatores ligados principalmente ao clima e 

ao regime oceânico, ou seja: as chuvas, os ventos e as correntes costeiras. 

O estuário do rio Trairí, também migrante, tem intensa dependência de fatores 

climatológicos e oceanográficos. Este fenômeno é visível na leitura das cartas disponíveis e 

no campo. Cerca de 63% dos seus vales úmidos são influenciados pelas variações das marés, 

como constatamos na visita de seus estuários abandonados, e na localização de sedimentos 

praias em até 20km da zona de rebentação. 

 

Unidade de Origem Eólica/Marinha 

 

 Esta unidade tem o seu posicionamento geográfico e NE, E e SE do trecho pesquisado 

e as formas mais destacadas são dunas, falésias, praias e recifes, com gêneses decorrentes de 

fatores ligados ao clima, ao continente e ao oceano. As ondas que atuam no local podem ser 

caracterizadas como: 

 Ondas Suaves – Proveniente da parte mais distante da costa, atuando em 

consequência da ação direta de ventos calmos, têm suas cristas de rebentação 

alongadas e sem muito efeito destrutivo. 

 Ondas de Crista Pequena – São mais violentas e podem ocorrer conjuntamente 

com as ondas suaves. 

 

A energia produzida pelas ondas pode ser considerada como importante fator de 

controle para a morfogênese costeira. São elas que cavam as praias na zona de rebentação. Em 

agosto, período de ventos mais intensos, a ação destrutiva das ondas na linha do litoral se faz 

sentir com maior intensidade, ocorrendo o mesmo na linha de espraiamento, provocando, pelo 
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agudo processo de desgaste, o aumento da declividade nos perfis da zona interdital menor a 

zona sublitorânea interna, respectivamente. A este fenômeno soma-se um outro originado pela 

deriva litorânea, que atua diagonalmente no litoral, com retração perpendicular das ondas, 

promovendo um tipo de transporte paralelo de sedimentos à linha da costa. 

As praias existentes nesta unidade, na direção norte/sul, são as do Forte, Meio, dos 

Artistas, Areia Preta, Miami, Mãe Luiza e Ponta Negra, nas proximidades de Natal. Depois 

temos as praias de Cotovelo, Pirangi do Norte, do Sul, Búzios, Barra de Tabatinga, Barra de 

Camurupim, Barreta, no Município de Nísia Floresta e, finalmente, Sibaúma e Tibau do Sul 

nos municípios de Georgino Avelino e Arês. 

A denominação litoral é aplicada em principio   para o espaço que vai da praia até o 

ponto submerso onde os sedimentos ainda sofrem a ação de transporte das ondas de 

superfície. Esta profundidade, apesar de variar por vários motivos ligados ao tipo de dinâmica 

local existente, pode ser considerada como entre 10 a 20 metros de profundidade. No entanto, 

o termo praia é usado de uma forma mais ampla que a acima citada, sendo um sinônimo do 

termo zona litoral. O termo costa é bem mais específico pois considera alguns quilômetros a 

partir do interior da massa continental, que sofre influência do espaço litorâneo onde estão as 

falésias, terraços marinho, dunas, recifes, etc, até os limites das ações das correntes costeiras. 

No caso específico desta região estudada tais limites se conferem na maioria das vezes. 

Além das dunas, existem falésias vivas e mortas que têm intenso relacionamento 

morfogenético com a ação das correntes da deriva litorânea, visível no rendilhado das praias. 

As falésias têm sua gênese na ação abrasiva exercida pelas ondas e sua estrutura, tal como os 

fluxos de água arremessados à praia após a arrebentação das ondas denominados de “saca”. 

Quando uma saca atinge a escarpa de uma falésia de baixa altitude, como as encontradas nas 

praias de Pirangi do Norte e do Sul. O material erodido das falésias é transportado pelas 

correntes de fundo e depositada no soalho formado põe recifes na zona de rebentação. 

Os recifes, existentes em toda a linha da costa, ora mais próximos, ora mais distantes 

da praia, são basicamente de dois tipos; os de arenito ferruginoso, testemunhos de uma fase, 

pretérita de intemperismo climático, facilmente identificáveis nas bases das falésias vivam ou 

plataformas de abrasão, e os recifes de arenito caulínico, situado paralelamente, ou sobre as 

linhas dos anteriormente citados. Estes recifes, conhecidos também na literatura científica 

como “beach rocks”, se caracterizam morfologicamente pela sua aparência semelhante a 

grandes calçadas, fraturadas pela ação das ondas. 

Um outro aspecto notável desta unidade são as suas lagoas, em número bem 

representativo, tipicamente dependentes da ação climática e da pouca permeabilidade dos 
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sedimentos que compõem as dunas locais. 

As paleodunas do espaço estudado foram edificadas através da ação dos ventos alíseos 

e refletem as suas alterações no passado nas suas formas e composições sedimentares. As 

dunas atuais têm este mesmo tipo de relação com o alíseos, mas manifestam também algumas 

alterações a partir da ocupação antrópica da região. 

As etapas de edificação e de erosão dunar, relacionadas com o início e o final do 

balanço sedimentar, dependem da movimentação da ZCIT. Durante o verão, as dunas são 

erodidas e durante o inverno, quando a ZCIT elas são edificadas. As características 

morfométricas dos sedimentos dunares refletem os níveis de maior ou de menor intensidade 

do tipo clima nos períodos de edificação ou de erosão. 

 

 

Figura 03 - Modelo adotado para caracterizar as unidades mistas de paisagem dos domínios geomorfológicos, 

correspondentes as zonas de tensão ecológicas do espaço estudado. 

Fonte: MARTINS DA SILVA, L. S. (1985) – Projeto Petrobrás/IDEC. 
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Figura 04 - Unidades geodinâmicas regionais situado na área teste – Zonas de tensão ecológica. 

Fonte: MARTINS DA SILVA, L. S. (1999) 
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DISCUSSÃO  

 

A partir das observações e avaliações feitas durante o estudo, todos voltados para que 

se atingisse os objetivos propostos para este trabalho constatou-se que: 

 Existe uma dependência nos processos morfogenéticos regionais de eventos 

climáticos regionais e globais influenciadas fortemente por fatores planetários, 

algumas vezes a níveis catastróficos. 

 Esta característica, marcante na evolução desta paisagem costeira e litorânea, 

impôs a edificação de uma paisagem composta por cinco subunidades 

geodinâmicas intergrades (TRICART, 1977), portanto de transição e sensíveis 

a modificações ambientais mesmo que pequenas. Tais subunidades intergrades 

são também conhecidas como “zonas de tensão ecológica” (Projeto 

RADAM/BRASIL, 1981). 

 As referências da geodinâmica regional servem como indicadores da evolução 

paleocimática no quaternário regional. 

 

Os fenômenos climáticos regionais variam muito entre uma década e outra e mesmo 

entre um ano e outro, seguindo visivelmente as modificações das camadas mais elevadas da 

atmosfera, tal como o “El Niño” o que demanda uma grande e minuciosa atenção dos 

estudiosos. 

O fenômeno oceânico/atmosférico, com base em ocorrências tectônicas, como é 

considerado por alguns estudiosos, “El Niño” tem uma rara abrangência espacial, uma vez 

que estimula o deslocamento ascendente para o leste, fazendo com que os seus ventos seja 

identificados na Indonésia, na região equatorial americana, bem como no sul do Oceano 

Atlântico.  

A ocorrência do “El Niño” no nordeste brasileiro decorre da: 

 Aumento da pressão no nível do mar durante os meses de fevereiro e março. 

 Da umidade relativa do ar e da diminuição do movimento vertical ascendente 

na troposfera, durante os meses de chuva. 

 Pelas manifestações de anomalias nos ventos de oeste, que sopram sobre o 

oceano e sobre a parte equatorial da América do Sul, a partir da ocorrência de 

ventos zonais de alta troposfera, durante os meses de fevereiro e março. 
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As relações entre a temperatura do mar (TSM), no Atlântico Sul com as chuvas que se 

precipitam no continente, interferem na camada de inversão dos ventos alíseos e promovem a 

precipitação de chuvas e o aumento de calor na atmosfera. 

Nos anos secos a elevação subtropical do atlântico sul aumenta a sua força em direção 

ao Equador, enquanto a elevação subtropical do atlântico norte se desloca para o polo norte. 

Este fenômeno, que aumenta a força dos ventos alíseos traz consequências no interior dos 

continentes, mas principalmente nas suas fachadas costeiras. 

As relações entre o comportamento do clima regional com os fenômenos climáticos 

globais tais como as glaciações e deglaciações quaternárias, o “El Niño”, decorrentes 

respectivamente da ocorrência de manchas solares, de alterações orbitais do planeta, ou de 

aquecimento do fundo marinho ou continental. A partir de fatores tectônicos sempre foram 

citados pelos estudiosos como referências para uma relação de causas e de efeitos. 

Seguramente de forma especulativa na sua maioria. No entanto é bom lembrar que estes 

fenômenos existem e que os seus resultados interferem juntamente com outros já citados, nos 

processos morfogenéticos e morfodinâmicos regionais. A questão, portanto, é de identificar 

quais níveis nas escalas temporais e espaciais, eles participaram efetivamente da história desta 

região. 

A influência dos ventos nos processos morfogenéticos do domínio litoral, de forma 

direta ou indireta, sempre foi dominante. Eles são importantes para os processos de erosão, 

transporte e deposição de sedimentos a partir de processos que começam a se formalizar no 

perfil das praias da região. As suas interferências nas ondas são responsáveis pela dispersão 

dos sedimentos suspensos pela dinâmica marinha, bem como pela ação de transporte deste 

material pela deriva continental. 

Quando os ventos têm o comportamento alterado, estes processos também são. O 

potencial de energia eólica, responsável pela geração de ondas gravitacionais na superfície 

dos oceanos, não interfere no entanto, na morfogênese da paisagem da fachada continental 

estudada. 

Na realidade, considerando as formas de relações dos fenômenos “El Niño” e “La 

Niña”, com as dinâmica climática das regiões que são atingidas pelos seus efeitos, bem como 

pelos tipos de relações entre os ventos, o mar e a fachada costeira estudada pode-se dizer que 

não existem consequências diretas do fenômeno “El Niño”, com a morfogênese e 

morfodinâmica do domínio litoral. O que não pode ser aceito como certo, mesmo 

considerando que as tempestades do hemisfério sul, são responsáveis pela formação de 

turbulências que evoluem até grandes distâncias. No entanto, como a componente oeste/leste 
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dos ventos fortes da latitude temperada, é mais importante que a componente leste/oeste, e a 

turbulência é de sudeste, as ondas que produz não interferem nos processos morfogenéticos da 

paisagem estudada. 

A morfogênese das dunas depende do fornecimento de areias transportadas de forma 

seletiva das praias pelos ventos. Nos períodos chuvosos o tamanho médio dos grãos 

transportados é menor que nas estações secas. 

A chuva emudecem os grãos dos sedimentos, inibe a deflação, aumenta o 

assoreamento nas praias, deixam os ventos mais fracos, formam lagoas nos espaços 

interdunares. Desta forma, as dunas são formadas pelos ventos fortes das estações secas. 

Bigarella (1964), propôs que a deposição de sedimentos através do transporte eólico, 

nos espaços vegetados da região delimitada para este estudo, tem especificidades na 

estratificação. Esta característica dificulta uma generalização de hierarquizações repetitivas 

dos seus estratos, mas facilita a reconstituição da diversificação de etapas paleoclimáticas nas 

quais estes edifícios dunares foram criados. Ou seja, pode-se escrever a história detalhada da 

morfogênese deste complexo dunar de maneira mais detalhada e objetiva. 

 

MORFOGENÊSE E MORFODINÂMICA DO ESPAÇO ESTUDADO  

 

O Pleistoceno é um dos períodos geológicos da terra mais estudados, mesmo que não 

existam unanimidades sobre uma cronologia com relação a sua estratigrafia. A sua principal 

característica é a grande quantidade de alternâncias climáticas extremas, calculadas em 17, 

por Kukla (1969) e Kukla (1989). Seu último ciclo climático completo do quaternário é o 

pleistoceno superior, que começou durante uma fase interglacial e terminou numa fase 

glacial. Os limites entre os períodos mais frios são interestados quentes, e os limites entre os 

períodos mais quentes, são os interestados frios. 

Os pesquisadores admitem que as de formações nas linhas de costa de regiões 

submetidas a movimentos verticais recentes, constituem boas fontes de dados para se 

identificar as oscilações do nível marinho. Desta forma, é possível se estabelecer modelos de 

zonas com comportamentos neotectônicos específicos, relacionados com as direções e as 

intensidades dos movimentos verticais da crosta.  

 As alterações glaciais e interglaciais do quaternário obedeceram a um modelo cíclico 

que se estabeleceu bruscamente há 2.4 milhões de anos. Idade limite do início das flutuações, 

de acordo com Zagwijn (1974), durante a glaciação petrigliana, entre duas épocas 

paleomagnéticas gauss e matuyama.  
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 Para Martin (1986), a denominação Quaternário serve para delimitar a época que os 

homens apareceram na terra, quando ocorreram grandes períodos de instabilidades climáticas 

decorrentes de glaciações e deglaciações globais, quer dizer “a idade do homem” é também “a 

idade as glaciações”. Para ele Holoceno apresenta outras ocorrências climáticas muito 

próximas ocorridas há 13.000 ou 12.700 anos B. P. bem, como há 8.000 anos B. P., onde a 

divisão mais conhecida é de uma etapa pré-boreal, uma etapa boreal, uma etapa atlântica e, 

uma etapa de sub-atlântica. Por tratar-se de uma cronologia global, estabelecida na 

Escandinávia, dificilmente poderia ser aplicada a nível regional ou local das regiões de baixas 

latitudes. Neste caso, é preferível trabalhar com os conceitos de Holoceno inferior, médio e 

superior, mesmo sem a definição clara dos seus limites temporais e espaciais. 

Martin (1986), admite ser um erro fazer correlações entre transgressões marinhas e 

ocorrências antes do holoceno. De uma maneira geral ele critica os autores que se aproveitam 

da generalização da denominação flandriana, e sugere que esta classificação seja usada 

unicamente no noroeste europeu. 

Os critérios de datação paleoclimática foram modificados durante os anos cinquenta, 

quando os estudiosos começaram a trabalhar a partir da análise de amostras coletadas do 

fundo dos oceanos. O material coletado, considerado como um indicador paleoclimático e 

paleocenográfico do planeta, revelou que: 

 A constante relativa e taxa de sedimentação das regiões oceânicas profundas, 

permite a elaboração e extrapolação, a partir de uma escala cronológica, de 

acordo com o comprimento da amostra. 

 As variações na composição do O18 das amostras com os foraminíferos obtidos 

nos tubos de coleta, permitiram a elaboração de curvas isotópicas com 

indicadores de oscilações climáticas no passado. 

 A curva isotópica elaborada a partir de variações na composição do O18, de uma 

amostra coletada e registrada como V28-238 (SHACLETON e OPDYKE, 

1973), constitui, para um número representativo de cientistas, o ponto de partida 

de uma escala estratigráfica aceitável para o Pleistoceno médio e superior. As 

curvas não permitem indicações precisas sobre as variações do nível do mar, 

nem as variações paleoclimáticas durante o Plioceno superior e o Pleistoceno 

inferior. 

  

As recomendações do 8º congresso do I.N.Q.U.A., na Nova Zelândia e do Wenner 

Gren Symposium (1974), indicaram como o limite inferior do pleistoceno médio a inversão 
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magnética Matuyama/Brunnhes, entre 700 e 740 K.A. (K.a.=Kilum annum / mil anos), com 

um limite superior estável durante a transgressão interglacial (140 K.a). 

 Para Ortlieb (1986), se o período do pleistoceno médio, representa 600 K.a. o 

Pleistoceno superior tem uma datação de 130 K.a., e a terminologia “Quaternário superior” 

e/ou “Holoceno” corresponde a: 

 Pleistoceno médio=740/140 K.a., 740/140 mil anos  

 Pleistoceno superior=140/10 K.a., 140/10 mil anos  

 Quartenário superior=140/10 K.a.=140/10 mil anos  

 Holodeno=10 K.a.=10 mil anos 

 

Martin (1986), que aceitou a proposição de Schacleton & Opdyke (1971), sobre as 

formações de glaciers continental no hemisfério norte, durante 3.2 milhões de anos BP.  

Trata-se de uma glaciação, que se produziu a partir do fechamento da região de Balboa, na 

América Central, responsável pela formação da corrente do golfo e pela corrente transpolar. 

Martin (1986) manifestaram otimismo quanto aos avanços tecnológicos dos últimos anos, 

tais como os que se baseiam na diminuição da radiatividade do C14, ou da racemisasão dos 

aminoácidos de conchas marinhas de terraços, que permitem a fixação de uma cronologia 

relativamente precisa, das variações do nível do mar nos últimos 200.000 anos, considerando 

inclusive analises coordenadas com técnicas geoquímicas, geofísicas e biológicas. 

 Para Martin (1986), as plataformas ou terraços marinhos, não são sítios ideais para se 

avaliar as oscilações do nível do mar, quando eles não apresentam depósitos, tal como 

plataformas de abrasão. As tentativas para estabelecer uma datação deste período, são plenas 

de duvidas o que demanda a utilização de datação indiretas. Para caracterizar o último 

máximo interglacial, deve-se considerar as morenas e os depósitos de Loess, dentre outros, 

nas zonas periglaciais, e a última regressão de maior amplitude, nas regiões 

costeiras/litorâneas, bem como o período de maior aridez nas zonas equatoriais. Esta 

proposição comporta igualmente, erros tais como as relações entre os períodos máximos 

glaciais, que foram considerados posteriormente como falsos, na maioria dos casos. 

Uma glaciação é um tipo de deteriorização do tempo, que se manifesta através dos 

fenômenos seguintes. 

 Acumulação de neve e gelo. 

 A formação e desenvolvimento de glaciers. 
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Tais fenômenos engendram consequências desastrosas no planeta tais como: 

 A modificação da circulação atmosférica e, consequentemente, a zonação 

climática global. 

 Regressões glacio-eustáticas do nível dos oceanos. 

 Deformações nas regiões basais das regiões glaciais, como consequência das 

alterações de volume e massa da superfície do gelo, com a proporção de 1/3 da 

espessura dos glaciers. 

 Diminuição da velocidade do movimento de rotação da Terra, a partir da 

modificação a distribuição da sua massa e do campo gravitacional, fazendo com 

que ocorresse aceleração dos processos erosivos, de transporte de sedimentação 

bem como o aumento dos movimentos da crosta. 

  

 As 17 glaciações quaternárias identificadas por Shacleton e Opydyke (1973), através 

de datações de O18 em amostras coletadas em perfurações oceânicas, e por sequências de 

“Loess” europeus, estudados por Kukla (1989), são considerados como certos, mas convém 

remarcar que:  

 Quando se estuda o Loess, deve-se considerar, ao lado das glaciações e 

deglaciações, as modificações stadiais e interstadiais. 

 Quando se estuda variações de O18 deve-se considerar, ao lado do aumento dos 

glaciers, as alterações nos volumes das águas oceânicas, decorrentes das 

mudanças de forças gravitacionais, de acordo com Morner (1978).  

 As glaciações não são exclusivamente quaternárias uma vez que começaram a 

acontecer no início do terciário, de acordo com indícios das amostras do fundo 

dos oceanos Atlântico norte e sul.  

 

           Quando falamos em oscilações climáticas é necessário se distinguir as mudanças 

climáticas através das suas amplitudes e suas frequências em função do tempo, bem como os 

mecanismos responsáveis por suas características. A importância deste procedimento, decorre 

do fato que estas variações podem ser longas ou curtas, enquanto que os testemunhos 

manifestam características locais, ou consequências locais de fenômenos globais. As 

mudanças climáticas de longa duração são identificáveis através de analises de sedimentos 

coletados no mar profundo, e seus resultados permitem a elaboração de variações continuadas 

de O.18, tais como as elaboradas à partir das perfurações V.28-239 (do oeste do oceano 
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Pacifico), V.16-205 (do oceano Atlântico equatorial), bem como a 397 (leste do oceano 

Atlântico). 

 Para Kukla (1969), o clima quaternário foi influenciado pelas variáveis de 

Milankovitch (1941). O autor desta hipótese relacionou sua base nas sequências de Loess 

europeus, que indicam mudanças climáticas durante os últimos 1,8 milhões de anos bem 

como com o fundo do oceano equatorial, sugerindo modificações durante os últimos dois 

milhões de anos. 

 As hipóteses de Kukla (1989), foram contestadas, embora que constata-se uma forte 

tendência a evolução indicada pelas frequências de amplitude de variações de O18, durante os 

últimos milhões de anos. 

 As alterações das curvas se apresentaram da seguinte maneira:  

 A amplitude e a frequência das curvas são fracas abaixo de 13 metros. 

 A amplitude é fraca, mas a frequência é forte entre 11 e 13 metros. 

 A amplitude é grande, mas a frequência é fraca nos 8 metros superiores. 

  

As curvas de variação de O18 do sitio 397, se assemelham as curvas europeias, apesar 

das evidentes diferenças com as curvas elaboradas a partir de poços feitos no oceano Pacifico. 

Kukla (1969), atribui os contrastes as diferenças geográficas dos sítios, enquanto que as taxas 

de sedimentação regionais de 0.1 milímetros por ano, contribuíram para o estabelecimento de 

resultados mais eficazes. 

As principais oscilações indicam um ciclo variando entre 180.000 e 200.000 anos, 

contrariamente a proposição de 100.000 anos. Desta forma, a variação prestigliana deverá ter 

começado há 2.15 milhões de anos, de acordo com a proposição de Brunnacker (1977), e 

Urban (1978), ou se aproximando de 2.5 milhões de anos sugeridos por Zagwijn (1974), e 

por Backman (1979). 

 Estas constatações podem indicar, igualmente, que existem outros fatores entre os 

glaciers, capazes de produzirem interferências nos processos de caracterização dos 

paleoclimas quaternários. 

 As variáveis de Milankovitch (1941), são baseadas nas relações entre a orbita 

terrestre, e a posição da terra em relação ao sol, relacionadas com três fatores cíclicos: 

 A excentricidade da orbita terrestre em torno do sol a cada 93.000 anos. 

 A inclinação do eixo de rotação da terra, com uma variação entre 22.1º e 24.5º, 

cada 41.000 anos. 
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 O periélio da orbita terrestre, que varia cada 21.000 anos. 

 

 

 

 

a = Periélio da órbita terrestre 

b = Inclinação do eixo de rotação terra 

c = Excentricidade da órbita terrestre 

 

Figura 05 - Modalização das variáveis de Milankovitch. 

Fonte: MARTINS DA SILVA, L. S. (2010). 

 

Martin (1986), critica a hipótese de Milankovitch, M. (1941), baseando-se nos 

registros das diferenças do nível do mar durante o quaternário. Para estes autores, a sua 

cronologia astronômica se complica na determinação do último glacial proposto pela Climap 

(1976), entre 115.000 e 110.000 anos, ao mesmo tempo que dados continentais indicam 

75.000 anos ou 90.000/95.000 anos. Aparentemente, os valores das taxas de Milankovitch 

(1941), foram afetadas pelas mudanças da rotação da terra, apesar do campo magnético ter 

migrado de forma regular durante os últimos 11.000 e 12.000 anos. 

 Um   outro aspecto a ser considerado e este das mudanças climáticas de curta duração, 

como as consequências regionais de melhoras ou degradações do clima global, além dos 

fenômenos completamente locais. As consequências deste tipo de alteração são mais típicas 

nas regiões de baixa latitude, e constituem uma das causas principais das confusões para o 

estabelecimento de datação nestes espaços. Normalmente, os especialistas estão mais 

interessados nas mudanças climáticas de longa duração, mas para que se conheça bem um, 

deve-se conhecer bem o outro. O problema é que cada tipo de estudo exige mudanças 

constantes de escalas taxonômicas e, certamente de métodos e técnicas de trabalho. Este 

problema e realmente responsável pela maioria das generalizações, sobre a cronologia das 

paisagens costeiras/litorâneas que conhecemos. E importante considerar que, apesar das 

diferentes origens das oscilações climáticas, suas consequências se manifestam 

conjuntamente e, em determinado momento, provocam catástrofes, tais como aquelas que nos 
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obrigam a pensar em soluções. 

A Associação Internacional de Oceanografia Física (I.A.P.O.), da União Internacional 

de Geodésia e de Geofísica, propôs um tipo de uniformização para estudo e apresentação de 

dados sobre médias do nível anual do mar em 1933, mas a primeira publicação sobre o 

assunto apareceu em 1940. Para o grupo norte-americano que participou do projeto, as 

fachadas litorâneas semelhantes e/ou adjacentes mantêm oscilações semelhantes, se 

encontram tanto no oceano Pacífico quanto no oceano Atlântico. No entanto, existem fatores 

importantes que podem afetar possíveis semelhanças de níveis de marés. 

Eles estão relacionados com: 

 Marés astronômicas: Aparentemente não tem grande influência. 

 Pressão atmosférica: Chegam a influir em condições específicas. 

 Entre 40ºN e 40ºS, as variações são similares apenas no volume, mas não na 

massa, em qualquer ponto de avaliação. 

 Passando dos 40º N/S, as modificações são substanciais. 

 

A partir de tais dados foram levantados e correlacionados outros sobre este fenômeno 

a nível global, e em grande escala. No hemisfério sul, onde está situada a região estudada, 

pode-se constatar que: 

 No mês de Março: Do ano observado, o nível do mar está abaixo da média no 

hemisfério norte, mas acima do limite no sul do Equador, isto no caso 

específico do Oceano Atlântico. Na costa do México e América Central, este 

valor é mínimo (-16cm), em relação à média. 

 No mês de Setembro: Ocorre valores semelhantes, exceto para os desvios 

positivos de março, que passam a ser negativos (no México passa para +13cm) 

 No mês de Junho: As partes centrais do oceano ao norte e ao sul do equador, 

apresentam desvios negativos, principalmente no Oceano Índico, e no Pacífico. 

No Atlântico acontecem desvios pequenos (0/+50m), na margem leste do EUA, 

e em muitos locais do atlântico tropical e subtropical. 

 No mês de dezembro: Ocorrem inversões de valores. Muitas explicações foram 

dadas sobre este fenômeno, o que provoca confusões, mesmo porquê, 

fenômenos meteorológicos e oceanográficos não podem ser explicados 

separadamente. Por isto seria interessante um maior aprofundamento no 



125 

 

conhecimento de outras possíveis causas para tais fenômenos através das 

seguintes referências: 

a) Queda da pressão atmosférica local (Massa total constante sobre 

os oceanos). 

b) Aumento do volume de água (Massa constante no oceano). 

c) Diminuição da salinidade da água (Massa constante no oceano). 

d) Aumento da velocidade do comportamento do vento na praia. 

e) Aumento na velocidade da deriva em função da sua direção. 

f) Aproximação entre as grandes marés astronômicas anuais e 

semianuais. 

g) Aumento da massa total de água nos oceanos. 

h) Aumento da massa total de água nos oceanos. 

i) Diminuição da mistura das águas. 

 

As amplitudes são calculadas considerando-se as relações entre o oceano aberto e os 

rivages não protegidos. Nas praias de ambientes protegidos, as condições geomorfológicas 

emersas e submersas devem ser consideradas. 

Se o estudo tiver dados levantados corretamente, pode-se considerar as variações 

sazonais do nível do mar como decorrentes dos cinco primeiros itens relacionados, dos quais 

“d” e “e” podem estar relacionados com a ação antrópica. 

No caso de “d”, o aumento da velocidade do vento na praia pode ser provocado 

localmente por edificações que passam, no caso do espaço estudado, a ter uma função 

semelhante à das falésias, embora que não seja um fenômeno bem estudado. 

No caso de “e”, o aumento da velocidade da deriva pode ser aumentado em função do 

aumento do nível da zona de off-shore, com diminuição de profundidade e modificação 

morfológica, em função da deposição azonal de sedimentos que seriam naturalmente 

encaminhado para as dunas, masque foram barrados pelas edificações de casas de veraneio e 

rodovias. Depois de bloqueados e acumulados nas rotas ou paredes das casas, tais sedimentos 

retornam para o off-shore trazidos pelos ventos noturnos, gravidade, grandes mares e/ou 

chuvas. 

Naturalmente os itens “a”, “b” e “c”, podem ser considerados conjuntamente, por esta-

rem relacionados com denômenos isostéticos, naturais nas variações do nível do mar. Eles são 

acompanhados naturalmente pelo aumento do nível dos mares e isto está acontecendo com 

rapidez no presente. 
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Os efeitos “b” e “e”, devem ser computados separadamente ou conjuntamente, consi-

derando-se as medidas de temperatura e profundidade em diferentes profundidades. Os resul-

tados são apresentados conjuntamente sendo chamados de “steric levels”. Eles representam 

modificações sazonais do nível do mar, relacionados apenas com o volume do mar. 

Se consideramos “a”, “b”, “e” conjuntamente, consideramos apenas a mudança do ní-

vel do mar sem modificações na pressão atmosférica da sua superfície. Lisitzin et Pattulo 

(1961), examinaram e registraram a magnitude dos fenômenos isostáticos e os comparou com 

as variações no Oceano Pacífico durante um ano, chegando as seguintes conclusões: 

 Existem concordância nas variações sazonais isostáticas, e do nível do mar, nos 

oceanos abertos. 

 Existem exceções em alguns tipos (não especificados), de litorais tropicais do 

pacífico leste. 

 As maiores variações acontecem no nordeste do EUA, e no litoral mexicano. 

Nestes casos, as pressões e os “steric levels”, tem a mesma amplitude em dife-

rentes localidades distantes entre si. Isto ocorre entre as latitudes 40º e 60º, e os 

“steric levels” mostram grandes desvios entre 40º e 40ºS. 

 

Tais fenômenos indicam que a variação total da massa do fundo do mar deve ser pe-

quena em qualquer parte do planeta, e que as mudanças sazonais na massa das águas 

oceânicas de um local específico, podem ser estimadas considerando-se suas relações com as 

variações da pressão atmosférica. Este efeito de pressão é talvez o único que nos permite 

discutir, no momento, as rela-ções de causa é efeito em função de tais dados poderem ser 

computados. 

As causas da “steric deviation” são pouco conhecidas. Para Pattullo (1957), dois 

terços das modificações sazonais no hemisfério norte, são provocadas por este fenômeno. 

As mínimas dos fenômenos isostáticos não são as mesmas nos oceanos. Algumas ilhas 

do oceano Pacífico apresentaram erros nos cálculos de variações dos “steric levels”, a tal nível 

que não se pode comparar valores de mesmas latitudes. Esta região tem, continentalmente, 

topografia e hidrografia complicada, exigindo, por-tanto, muitos anos de estudos para que se 

entenda como acontecem os fenômenos das marés. Em decorrência dos resultados deste 

estudo, deve-se levar em conta que, de ano para ano, e de estação para estação os níveis das 

marés sempre modificam naturalmente. Se acrescentamos o fator antrópico, a situação 

complica, tornando mais difícil se prever resultados. 

Considerando-se a região onde se situa o espaço estudado, os trópicos, sabe-se que os 
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desvios são maiores nos períodos de solistícios, mas não é regra geral. Dependendo da 

longitude, nesta região, a parte central do oceano tem grandes marés entre dezembro e janeiro. 

Enquanto que no mesmo período o nível do mar fica baixo. Em junho os desvios são 

similarmente distribuídos, mas no sentido oposto. Nos subtrópicos as variações se relacionam 

com as características do continente e/ou das ilhas, mas tal fenômeno ainda não foi estudado. 

Finalmente, na maioria das áreas de oceano profundo, a variação sazonal do nível do 

mar está relacionada com as variações isostáticas de distribuição de massa na hidrosfera e na 

troposfera. Quer dizer, a massa total de ar mais água situada em um ponto do oceano e mais 

ou menos constante durante o ano. No entanto, a fração da massa (que se opõe ao ar), e o 

volume da água que muda por evaporação, influem nas características da interface. 

Em muitos litorais ocorrem mudanças decorrentes de fenômenos especificamente 

locais, independentemente dos fenômenos isostáticos que devem ser considerados, levando 

em conta as características climatológicas locais. 

 

CONCLUSÃO 

 

A região estudada nos indicou a existência, em todo o seu trajeto histórico de 3 fases 

climáticas principais em um mesmo meridiano sendo: 

 Uma fase de clima de savana, constatada por meio da localização de uma presa 

de mastodonte na barra do estuário do Rio Potengi. 

 Uma fase de clima muito úmido e com densa vegetação, constatada pelas densas 

reservas de diatomito explorada nas lagoas interdunares existentes nas 

proximidades da Lagoa do Bonfim, situada sobre uma falha tectônica; 

 E, finalmente, uma fase de extrema aridez, identificar através da localização 

durante as atividades de fotointerpretação, de dunas do tipo “Lunette”, típica de 

regiões desérticas e já estudadas no deserto de Kalahari. 

 

Considerando as categorias de causas e de efeitos das migrações destas três faixas 

climáticas, podemos reforçar o conceito sistêmico da evolução por saltos qualitativos 

dominantes nesta paisagem. Isto lhe dá um caráter muito especial de especificidade a nível 

geoecológico, ao mesmo tempo que sugere as causas da existência de tantas zonas de tensão 

ecológica na região. 

A partir da sistematização hierárquica de cada etapa morfogenética do espaço 

geográfico estudado, propomos a sequência de eventos seguinte: 
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A) Para a etapa de pediplanação: 

 A formação do Grupo Barreiras. 

 

B) Para a etapa de reativação tectônica: 

 A formação de “horsts” e “grabens”. 

 O controle da drenagem regional. 

C) O preenchimento das falhas por material carbonático e argiloso. 

 

D) Para as etapas de transgressões: 

 A invasão dos vales fluviais controlados pela tectônica, a formação de 

grandes estuários. 

 Afogamento de estuários. 

 A edificação de falhas, plataformas de abrasão e restingas. 

 O redirecionamento da biota regional. 

 

E) Para as etapas de regressão: 

  A formação de restingas 

  Edificação de dunas com diferentes tipos e idades. 

  O bloqueio dos estuários  

  O redirecionamento dos seus percurso, algumas vezes, paralelos a linha 

de costa. 

  O bloqueio de elevado potencial da drenagem regional. 

  A oscilação, no sentido leste/oeste da linha de costa  

  O aumento da petrofábrica. 

  A formação das paleolinhas de praia. 

  O aterro dos antigos estatuários. 

  O redirecionamento da biota regional. 

 

Esta constatação adquire muito realce quando estudamos as consequências da 

ocupação antrópica extensiva no espaço estudado, quando ele passou do nível de ecossistema 

para o nível de geossistema. 

As relações do homem com o meio natural nos geossistemas são impostas por razões 

socioeconômicas e políticas e, desta forma, os recursos naturais se transformam e passam de 



129 

 

simples fontes de sobrevivência a objeto de consumo e de lucro. 

As dunas desta fachada continental têm morfologias diferentes, as mais antigas são 

mais baixas e tem muros curtos e espessos. Elas foram identificadas através da 

fotointerpretação nas proximidades da margem do Rio Trairi na pequena cidade de Campo de 

Santana. Uma parte destes muros dunares foi cortada em decorrência da erosão da falésia 

onde está posicionada. 

A cor dos seus sedimentos e avermelhada e sua classe modal é composta por grãos de 

areia com tamanho mediano, arredondados. Esta característica é dominante em todo o 

material analisado. Elas são muito argilosas e têm composição mineralógica substancial de 

quartzo, illita e caulinita. É possível que a maior parte dos sedimentos que compõem esta 

duna seja de origem continental e local, bem como que foram formadas sob um clima do tipo 

sub-úmido. 

As dunas parabólicas encontradas nos limites da fachada litorânea são as que foram 

mais estudadas. Suas areias avermelhadas são de origem litoral, provavelmente de terraços 

marinhos, que se misturaram posteriormente com areias continentais. 

As dunas desérticas do tipo “Lunette”, foram deificadas em depressões de dolinas 

existentes na região Esta característica é típica de quando ocorre uma deflação de areias 

depositadas neste tipo de depressão conhecida como “Pan”. As dunas “Lunete” têm forma de 

banana e são muito compactas. As cores dos seus sedimentos variam entre o amarelo, o 

violeta, o cinza, o vermelho, o avermelhado, o marrom e o branco. 

A classe modal é composta por grãos médios de forma dominante, com forma 

arredondada e reflexo fosco. A mineralogia das areias desta duna é composta por traços de 

argila anfibolitos, illita, feldspato, gibsita, mas o quartzo é dominante. As dunas “Lunette” são 

encontradas entre a Lagoa do Bonfim e o mar e são possivelmente as únicas encontradas em 

toda a fachada oriental do Estado do Rio Grande do Norte. 

É possível que estas dunas tenham sido formadas depois da reativação tectônica 

regional no pleistoceno, tal como as dunas do tipo “Harpyn” ou “Grampo”, posteriormente. 

Durante um período de grandes direcionamentos nos processos morfogenéticos regionais, em 

plane auto regulação deste sistema natural e período de reativação tectônica em uma fase de 

regressão marinha, deglaciação e alteração no posicionamento do anticiclone do atlântico sul. 

As dunas “Harpyn” refletem, portanto, uma modificação substancial no 

comportamento dos ventos alíseos regionais, algumas sugerem que houve uma pequena 

oscilação no seu vetor, outras uma alteração na sua velocidade. 

Pelas características das dunas “Lunette” e “Harpyn”, pode-se considerar que elas 
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foram edificadas no período glacial que antecipou a maior transgressão já ocorrida nesta 

região, quando foram abertos os vales estuarinos da região até os limites que conhecemos no 

presente, muito embora que os seus fluxos sejam bastante estreitos em relação ao que tiveram 

neste período. 

Esta transgressão destruiu grande parte da superfície das formações Guararapes e 

Macaíba, já debilitada por movimentos tectônicos de tração e de compressão. 

Neste período desenvolveram-se as lagunas e restingas desta região até o início de 

uma nova glaciação, com longa duração, que provocou outra modificação na paisagem 

estudada. Os calçadões de arenito ferruginoso, paleolinhas de praias atualmente, se formaram 

e bloquearam a deposição de sedimentos continentais na plataforma continental. Desta forma 

começou uma nova edificação da dunas na região, a partir de sedimentos produzidos pelas 

erosões que aconteceram na última transgressão, transportados pelos ventos. 

Estas dunas se assentaram sobre uma superfície laterítica, algumas vezes couraçadas 

situadas nas desembocaduras secas dos estuários, de acordo com as suas posições controladas 

por falhas tectônicas desenvolvidas a partir da última reativação no pleistoceno. A partir deste 

boqueio dunar muitas desembocaduras imigraram dentre elas as dos rios Pium e Trairi. Os 

sedimentos destas dunas são dominantemente redondos e foscos de forma dominante e consta, 

na sua composição mineralógica, turilo, ilita, kaolinita e esmectita. A cor dominante destas 

dunas é o amarelo, o marrom, o branco e o cinza. 

É possível se identificar tanto na fotointerpretação quanto no controle de terreno dunas 

edificadas sobre outras dunas formadas durante uma pequena regressão do mar, ocorrida em 

uma pequena glaciação, ocorrida durante uma longa fase de transgressão. Não existem 

estudos sobre esta ocorrência, apesar destas dunas serem as mais elevadas na região estudada. 

Pode-se chegar a algum tipo de conclusão, através de correlações e comparações feitas 

durante a interpretação das fotografias aéreas da região. Um aspecto que pode-se considerar 

como relevante, é que tanto a velocidade quanto a intensidade dos ventos alíseos devem ter 

aumentado substancialmente, a ponto de transportar os sedimentos destas dunas até a altura 

que atingiram sobre uma duna pré-existente. 

Finalmente, a paisagem dunar da região é completada pelas dunas móveis, que se 

fixaram nos locais vegetados ou continuam em movimento no sentido da praia para o interior 

da costa, e da costa para o interior semiárido. 

Estes movimentos de migração se desenvolvem sazonalmente, e funcionam de acordo 

com o mecanismo do balanço sedimentar da região. 

As relações de todas estas características da população dunar regional com os 
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movimentos migratórios do oeste para o leste e vice-versa baseado nos ciclos paleoclimáticos 

globais nesta fachada continental, e com o mecanismo de balanço sedimentar sazonal que se 

desenvolve no mesmo espaço, têm seguramente o mesmo nível de importância do episódio 

“Barreiras” ou talvez até maior relevância. É que estas dunas descaracterizaram a 

geodinâmica regional, condicionada pela sua estrutura paisagística semi-estática composta por 

“Tabuleiros” do grupo Barreiras e criaram um novo modelo sistêmico paisagístico dunar, 

baseado em uma geodinâmica intensa e sazonal de acumulação e erosão de sedimentos. 

Este redirecionamento geossistêmico impediu que a Mata Atlântica limitasse a sua 

progressão espacial na Paraíba e de instalasse de forma muito precária no Rio Grande do 

Norte. Ao mesmo tempo, este condicionamento paisagístico promoveu o surgimento 

substancial de zonas de tensão ecológica em decorrência de pequenas ou médias alterações na 

dinâmica da paisagem em diferentes taxonomias. 

As zonas de tensão ecológica demandam intensas e permanentes atividades de auto 

regulação na dinâmica interna do sistema, influindo na caracterização exótica da sua biota. 

Vale salientar que esta característica não acontece apenas na parte emersa desta fachada 

estudada, mas também na sua parte adjacente emersa, está fortemente atingida pelos mesmos 

processos paleoclimáticos e sazonais, bem como pelo fato de servir como um o divisor 

geográfico da corrente marítima sul-equatorial de benguela. 

Esta região, de contexto paisagístico complexo, manifesta como uma das suas 

principais características o seu estado permanente de stress, e esta característica é um 

complicador para o entendimento da   dinâmica do relacionamento entre os grandes sistemas 

que controlam a paisagem regional, o continente, o oceano e o clima. 

O modelo atual arqueado das praias desta fachada continental comprimida em forma 

de arco, tendo nas suas extremidades duas plataformas de abrasão, semi-bloqueadas por 

paleo-linhas de praia a diferentes distâncias da zona de preamar, tendo na sua parte 

continental no sentido norte sul um estuário aberto ou bloqueado por dunas, um campo dunar 

e longos paredões de escarpas de falésias, que se repete de forma exaustiva em todo o 

comprimento do espaço enfocado, é suigeneri. 

Byrd (1965), considerou que as costas do Brasil são pouco extensivas e que as 

progradações que se desenvolvem nas desembocaduras dos seus rios estuários são limitadas 

pela própria dinâmica costeira. Ele considerou que os arenitos ferruginosos dos beach-rocks 

entre o Rio Grande do Norte e a Bahia, manifestam uma recessão substancial na linha de 

costa, apesar da datação destes não estar bem definida. Vale ressaltar que o número de praias 

que recuaram entre os séculos XIX, XX e XXI é maior que o das praias em processo de 
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progradação. 

O conhecimento de tais ocorrências são muito importantes para as atividades 

estratégicas, socioeconômicas e políticas nos dias de hoje, face ao aumento da necessidade de 

ocupação antrópica das fachadas costeiras da evolução do processo de aumento de 

temperatura do planeta e consequente aumento do nível do mar. 

As mudanças relativas do nível do mar dos dois últimos séculos, provocaram prejuízos 

consideráveis de perda de terras continentais e ressaltam que as principais causas de tais 

prejuízos são: 

 A erosão das praias; 

 A recessão do mar nos manguezais; 

 O aumento da vegetação de mangue nos estuários; 

 O aumento da subsidência em consequência do bombeamento da água dos 

lençóis freáticos para consumo humano; 

 Os tectonismos. 

 

No caso específico do espaço estudado, este processo de aumento e da diminuição do 

terreno da fachada sempre seguiu um padrão adaptado ao modelo geodinâmico da paisagem. 

No entanto tudo mudou a partir da impactante ocupação recolonizadora da região que 

começou a se concretizar no final do século passado. 
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CARACTERIZAÇÃO DO BALANÇO SEDIMENTAR DA PAISAGEM COSTEIRA 

ORIENTAL DO RIO GRANDE DO NORTE UTILIZANDO A ANÁLISE FATORIAL 

DE COMPOSIÇÃO MULTIPLA – A.F.C.M. 

 

RESUMO  

 

Este trabalho foi desenvolvido no sentido de caracterizar a magnitude, direção e frequência 

das formas de transporte dominantes, bem como os ambientes de depósito, ou seja, o balanço 

sedimentar, de um espaço delimitado na fachada oriental do Estado do Rio Grande do Norte.  

A estrutura desta região é composta por sedimentos dominantemente argilosos, arenosos e 

carbonáticos, com datação holocênica dominante. Coletamos suas amostras que foram 

analisadas nos laboratórios do CEREG/Départment de Geographie / Université Louis Pasteur 

/ Strasbourg / França (1987/1988). Os locais de coleta de sedimentos foram identificados 

através da caracterização da geomorfologia regional, a partir da interpretação de fotografias 

aéreas, desenvolvida nos laboratórios do International Institute from Aerospatial Survey and 

Heart Sciences/ITC/Henschede/Holanda (1983/1984). Os resultados obtidos foram 

interpretadas através da A.F.C.M. (Análise Fatorial de Correspondência Múltiplas), e serviram 

como referências para as hipóteses formuladas sobre a morfogênese regional. 

 

Palavras-Chave: Balanço sedimentar; Análise sedimentológica; Análise fatorial de 

correspondência múltipla.  

 

 

ABSTRACT

 

This work was carried out, aiming to characterize the magnitude, direction and frequency of 

the dominant forms of transportation, as well as deposit environments, or rather sediment 

balance, of an area outlined on the east side of the State of Rio Grande do Norte. The structure 

of this region is comprised of sediments that are for the most part claylike, sandy and carbon 

based, and dated, primarily, from the Holocene period.  We collected samples that were 

analyzed in the CEREG/Départment de Geographie/ Université Louis Pasteur/ Strasbourg/ 

França (1987/1988) laboratories. The sediment collection sites were identified through the 

characterization of the regional geomorphology, based on the interpretations of aerial 

photographs, developed at the International Institute from Aerospatial Survey and Heart 

Sciences/ ITC/Henschede/Holanda (1983/1984). The results obtained were interpreted using 

the A.F.C.M. (Análise Fatorial de Correspondência Múltipla- Multiple Correspondence Factor 

Analysis), which served as references for the hypothesis formulated about the regional 

morphology. 

 

Keywords: Sediment balance; Sedimentologic Analyze; Multiple Correspondence Factor 

Analysis. 
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INTRODUÇÃO 

  

O estudo dos processos morfogêneticos e morfodinâmicos da fachada oriental norte-

riograndense, está direcionado para o conhecimento de uma sucessão de ocorrências 

paleoclimáticas, com escala temporal e espacial em princípio não bem definidas.  Ele depende 

da análise de um grande número de variáveis muitas vezes não convergentes, o que nos levou 

a aplicar a Análise Fatorial de Composições Múltiplas, A.F.C.M. que funciona com um padrão 

de lógica suficientemente competente, para ordenar os resultados obtidos nas observações de 

terreno, bem como nas análises de laboratório feitas com as amostras coletadas no terreno. 

A estrutura estudada é composta por formações superficiais móveis geralmente 

quaternárias dominantemente da Formação Guararapes, paleodunas dunas recentes, bem 

como a sedimentos argilo-arenosos de leitos estuarinos do espaço pesquisado. Para se 

identificar tais depósitos considerou-se: 

 Suas fácies clásticas com concentrações variáveis de óxidos de ferro, alumínio e 

kaolinita, tipicamente continentais. 

 Suas fácies mistas de origem marinha e continental compostas por areias 

quartzosas encontradas na região costeira, com limites indefinidos, associadas às 

fontes arenosas das praias, das lagoas costeiras. As fácies de praias, com 

estratificação heterogênea entre formas argilosas escarpadas ou em acentuado 

declive. Este tipo de paisagem assinala a existência de combinações variadas de 

formas atuais e herdadas geralmente associadas a depósitos característicos. 

 

OBJETIVOS 

 

Identificar os agentes e fatores morfogenéticos do espaço estudado, bem como 

identificar as características do seu balanço sedimentar, principal referência para o 

entendimento do seu contexto geodinâmico. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

Consideramos inicialmente para realizar as análises de laboratório que: 

 A elaboração da fisionomia atual da paisagem está relacionada com a 

remodelação da sua morfoestrutura, através das oscilações paleoclimáticas do 
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Holoceno. 

 A diagênese e os remanejamentos ocorridos nos solos, muitas vezes repetidos 

após a deposição de sedimentos correlativos, modificaram bastante as suas 

características originais, complicando desta forma, o estudo de tais processos. 

  A morfologia da região é muito diversificada em função das particularidades 

dos processos sedimentológicos de origem continental, climática e marinha que 

nela atuam, bem como dos processos bioclimáticos integrados com as mesmas 

referências. 

 

Tanto a coleta dos sedimentos e dados do terreno, quanto as análises de laboratório 

foram feitas durante os anos de 1987 e 1988, o que permitiu uma avaliação do terreno bem 

antes da sua descaracterização em decorrência da intensificação da ocupação antrópica 

predatória nesta região. 
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Figura 01 - Identificação dos perfis longitudinais para coleta de amostras de acordo com a sequencia a seguir. 

Fonte: MARTINS DA SILVA, L.S.; STRASBOURG/FRANÇA/1987. 
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DETALHAMENTO DE SEQUÊNCIA DE PERFIS LONGITUDINAIS PARA COLETA 

DE AMOSTRAS 

  

Estabeleceu-se nove perfis longitudinais perpendiculares a margem continental, com 

as seguintes características: 

 O perfil A-A’: “Pirangi-Pium”, com comprimento de 5,5km, entre as cidades de 

Pirangi do Norte, Pirangi do Sul e povoado de Pium. Neste perfil encontramos 

uma parte representativa do vale estuarino do Rio Pium tendo nas suas 

vertentes marginais a estrutura erodida da formação Guararapes. Foram 

estabelecidos 25 pontos de coleta de amostras no seu percurso, principalmente 

dos seus terraços, vertentes e falésias da formação Guararapes. 

 O perfil B-B”: “Búzios-Lagoa da Estrada”, que se estende da zona interdital na 

Praia de Búzios até a Lagoa da Estrada no noroeste do seu início. Sua extensão 

é de 4km. Ele segue uma direção quase paralela ao perfil “Pirangi-Pium”, 

posicionado 1km ao sul. Dele foram coletadas oito (8) amostras principalmente 

de dunas. 

 O perfil C-C’: “Ponta da Ilha Verde” foi escolhido por estar posicionado de tal 

forma que serve como indicador da migração do antigo estuário do rio Pium, 

bloqueado atualmente por paleodunas. As amostras foram coletadas na parte 

inferior do estirâncio, limite das marés baixas, onde se encontram densos 

pacotes de couraças ferruginosas, formações de alterações fraturadas pela 

constante ação das vagas. 

 O perfil D-D’: “Praia de Búzios”, posicionado meio quilômetro ao sul do perfil 

“Ponta da Ilha Verde”, se estende sobre o estirâncio da praia de mesmo nome e 

dele foram retiradas quatro (4) amostras. 

 O perfil E-E’: “Barra de Tabatinga - Lagoa Redonda”, muito importante para o 

entendimento dos processos morfodinâmicos dominantes na região. Em toda a 

sua extensão de 11km ele começa na zona de estirâncio posicionada na base da 

falésia da Praia de Tabatinga, e se projeta para o interior passando por uma 

região dominada por processos de deflação, na direção de um terreno coberto 

por paleodunas, chegando até as lagoas costeiras com idade indefinida. Quando 

saímos da praia onde começa este perfil, para chegar ao topo da falésia, 
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coletamos amostras de cada estrato aflorado na sua parede. Coletamos um total 

de 19 amostras neste perfil. 

 O perfil F-F’: “Barreta-Timbó”, com 7km, situou-se no velho estuário do rio 

Trairí, seguindo a direção de uma drenagem assoreada nas proximidades da 

região das lagoas. Dele soram retiradas cinco (5) amostras. 

 O perfil G-G’: “Campo de Santana – lagoa do Bonfim”, com 14km e de onde 

coletamos cinco (5) amostras, começa em uma duna do tipo “Lunette”, 

identificada durante a foto interpretação nas bordas de uma falésia morta, 

posicionada no antigo estuário do rio Trairí, bloqueado por paleodunas, até as 

dunas situadas ao norte da Lagoa do Bonfim. 

 O perfil H-H’: “Várzea do Birichi – Rio Trairí”, situou-se no vale deste rio de 

onde se direcionou para a cidade de São José do Mipibú, 14km a noroeste. Os 

pontos de coleta foram posicionados nos terraços fluviais do rio Trairí e nas 

vertentes marginais do seu leito, pertencentes a formação Guararapes. 

Coletamos trinta (30) amostras neste perfil. 

 O perfil I-I’: “Tibau”, fora da região delimitada para o estudo, foi projetado na 

parede da falésia situada entre a Laguna de Guaraíras e a Praia de Tibau do Sul. 

Dele foram retiradas três (3) amostras.  

  

As formas de coletas de amostras foram determinadas pelas características de cada 

tipo de material trabalhado. Desta forma usamos cortes verticais ou escalonados para as 

amostras coletadas em fácies clásticas, trincheiras com profundidades variadas para as fácies 

de planícies aluviais e praias. Nos estuários usamos a técnica de testemunhagens. Durante a 

coleta das amostras fizemos os seguintes registros: 

 Espessura dos estratos sedimentares; 

 Cor dos sedimentos; 

 Descrição detalhada da paisagem geográfica em cada ponto de coleta. 

 

As amostras coletadas foram codificadas inicialmente em função do perfil onde 

estavam situadas e da hierarquia da coleta. Posteriormente, esta codificação foi simplificada 

no sentido de facilitar o manuseio das amostras no laboratório. A expressão dos resultados da 

granulometria foi uma tabela e uma curva cumulativa. 

Em seguida aplicou-se métodos mais específicos para comparar resultados e 
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finalmente entender as relações de causas e de efeitos relacionadas com a morfogênese 

regional, de acordo com os propósitos desta etapa de estudo que foram:  

 Determinar as condições de deposição dos sedimentos estudados. 

 Caracterizar a paleodinâmica de cada local de coleta de amostra todos 

relacionados hierarquicamente com cada unidade e sub-unidade da 

geomorfologia regional. Desta forma definir uma cronologia paisagística 

plausível para este geossistema. 

 Identificar os limites geográficos das fontes de material sedimentar da região 

para estabelecer os limites dimensionais do sistema geográfico estudado. 

 

 

 
Figura 02 – Trincheira para coleta de material. 
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Figura 03 - Trincheira para coleta de material. 

 

 
Figura 04 – Testemunhagem utilizando trado no Domínio dos Tabuleiros. 
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Figura 05 - Testemunhagem utilizando trado Domínio dos Tabuleiros. 

 

 

 
Figura 06 - Testemunhagem utilizando trado Domínio dos Baixos Vales. 
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Figura 07 - Coleta de material dunar no Domínio Litoral. 

 

 
Figura 08 – Extratos de sedimentos dunares acumulados nas últimas décadas no espaço estudado. 
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TRATAMENTO DAS AMOSTRAS PELAS ANÁLISES DE LABORATÓRIO 

 

As Curvas Granulométricas 

 

A expressão dos resultados da granulometria é uma tabela e/ou uma curva cumulativa. 

A geomorfologia utiliza este tipo de análise para estudar o material das formações superficiais 

e de rochas sedimentares. A distribuição granulométrica representa os agentes e os processos 

da deposição do material, bem como a sucessão de fenômenos complexos que participam dos 

processos morfo-genéticos regionais. 

A ideia de apresentar resultados que permitam a generalização de conclusões sobre a 

morfodinâmica regional, é necessária para a compreensão da evolução da paisagem enfocada 

neste estudo. Desta forma escolhemos uma lógica de trabalho, baseada inicialmente na 

interpretação pura e simples das formas de curvas cumulativas, seja a interpretação visual 

como ponto de partida, para depois aplicar métodos mais específicos para comparar resultados 

e finalmente entender as relações de causas e de efeitos relacionadas com a morfogênese 

regional. 

Em seguida nós chegamos a definição dos objetivos deste estudo que são: 

 Determinar as condições de deposição dos sedimentos estudados. 

 Caracterizar a paleodinâmica de cada local de coleta de amostra todos 

relacionados hierarquicamente com cada unidade e sub-unidade da 

geomorfologia regional. Desta forma definir uma cronologia paisagística 

plausível para este geossistema. 

 Identificar os limites geográficos das fontes de material sedimentar da região 

para estabelecer os limites dimensionais do sistema geográfico estudado. 

 

 Análises de Laboratório 

 

As amostras utilizadas nesta análise foram ordenadas de acordo com os domínios nos 

quais foram coletadas, e assim foram formados os seguintes grupos: 

 Amostras de praia; 

 Amostras de dunas; 

 Amostras de rios e de estuários; 

 Amostras de tabuleiros. 
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Foram aplicados os procedimentos padrões, de acordo com cada tipo de material, de 

acordo com os seguintes padrões: 

 

As Escalas e os Momentos Estatísticos 

  

Os resultados das análises granulométricas são demonstrados na forma de uma tabela 

de números, geralmente acompanhados por curvas de porcentagens cumulativas de massa em 

função dos logaritmos X de dimensões X de partículas (RIVIERE, 1952). A interpretação 

destas curvas permite a classificação e o estabelecimento de correlações entre as diferentes 

amostras usadas nesta atividade. Existem diferentes formas de curvas cumulativas e para 

simplificar suas interpretações é necessário se determinar parâmetros dimensionais que 

sintetizam as informações representadas graficamente em escalas milimétricas e logarítmicas.  

Os sedimentos utilizam portanto os seguintes tipos de escalas: 

 As escalas aritméticas, em função de 0 a 2mm (WENTWORTH, 1933). 

 As escalas logarítmicas, que representam as diferentes classes com 

comprimentos equivalentes. Desta forma, dois tamanhos de peneiras sucessivas 

x (i1) e x (1), tem uma relação x (i1) / x (1) constante, o que dá intervalos 

logarítmicos iguais para frações granulométricas sucessivas. x (i + 1) – x (1) = 

log (x (i+1) / x (i)) constante. São três os tipos de escalas logarítmicas para 

analisar as curvas cumulativas. 

 A escala em PHiØ, que corresponde aos logaritmos de base 2 do inverso das 

dimensões das partículas expressas em milímetros Ø – log 2 (S) 

(KRUMBHEIN, 1934). 

 A escala em Alfa α, proposta por Boucart (1941), que é uma adaptação da 

escala O em peneira afnor de progressão. 

 A escala em delta δ (RIVIERE, 1952), utilizando logaritmos decimais e o 

centésimo de microm: 1mm log (100000) = 5, como unidade. As abcissas são 

descritas por x (1) e os tamanhos reais por x (i). 

 

A curva de frequência é caracterizada por três parâmetros: 

 A medida da parte central: 

o A média que quantifica o domínio granulométrico. 
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o A mediana (Md), que representa o diâmetro do grão médio. O seu valor 

é dado pela projeção ortogonal sobre a escala das abcissas de 

intercessão da curva cumulativa com horizontal representando 50% em 

pó do sedimento considerado. 

o Os valores da parte central, determinam a competência da corrente de 

deposição, e o tamanho do material depositado inicialmente. 

 

 A medida de dispersão e assimetria: 

o As medidas da dispersão são o índice de classificação (Sorting), e o 

índice de triagem. Este parâmetro quantifica a estimativa da natureza 

do sedimento e inclui 68% da distribuição, quer dizer, mede a 

repartição de partículas de uma massa em diferentes classes 

granulométricas. 

o O índice de assimetria mede o desvio padrão entre a média e a mediana. 

O parâmetro informa sobre a velocidade do agente de transporte. Se o 

índice de assimetria é negativo, os grãos maiores são bem triados, mas 

se é positiva, os grãos menores tem melhor seleção. 

 

 Os parâmetros de angulosidade ou curtose (Kg), situa a dispersão da parte 

central da curva de frequência em relação as extremidades da curva. Esta 

medida, de acordo com Folk e Ward (1957), determina a bimodalidade de 

uma curva de frequência. Os valores muito altos ou muito baixos podem ser 

indicadores de migração de um sedimento de um ecossistema de alta energia 

para outro com baixa energia. É o caso das areias de praias, selecionadas em 

um ambiente de alta energia, que são transportadas pelos ventos para as lagoas. 

Estes sedimentos podem se misturar com outros bem mais finos. Se os 

sedimentos grosseiros e finos foram bem selecionados antes da mistura, o 

índice de curtose será positivo de acordo com Mason e Folk (1958), estes 

parâmetros são os melhores para a diferenciação de ambientes. 

 

O NÍVEL DE TRATAMENTO DOS DADOS DA GRANULOMETRIA: ESTRUTURA 

DA CADEIA DO SISTEMA UTILIZADO 

  

As análises e interpretações de dados granulométricos foram feitas nos laboratórios do 
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centro de pesquisa eco geográficas da Universidade Louis Pasteur, seguindo o modelo de 

abordagem utilizado nesta instituição de pesquisa, da seguinte forma:  

 A progressão é a da série AFNOR 101/10 de 0.2 a 2.000 microns, impondo as 

argilas e limões finos a mesma modelagem utilizada nas areias. A unidade 

escolhida é a que foi proposta por A. Rivière: o centésimo de micron 

relacionando-se a um logaritmo decimal. 

1mm -------- 1.000 microns -------- log (100000) 5 

  

O programa do trabalho compreende três níveis de dados, sendo um para a entrada de 

valores, outro para o cálculo de coeficientes e o último para a impressão das curvas. A estas 

etapas se acrescentam outros sistemas de programas mais avançados para interpretar as curvas 

granulométricas capazes de promover simulações e decomposições do que foi visualizado. 

Finalmente este programa, permite a obtenção da média, a variância e o coeficiente de mistura 

das curvas bimodais. 

 Optou-se inicialmente pela proposta de Ortega e Ramirez (1990), que considera 

como definição uma escala de classificação é uma série de intervalos de classe que tem uma 

afinidade constante entre Ø. 

A escala Ø se facilita a utilização de cálculos estatísticos, e possibilita o entendimento 

do fenômeno estudado de forma logarítmica no aspecto aritmético. Juntamente com a 

evolução das propostas de escalas de classificação, evoluíram os equipamentos de laboratório, 

bem como as malhas das peneiras utilizadas no processo de separação dos grãos de 

sedimentos estudados. Estas peneiras eram usadas comumente para separação de grãos 

vegetais no comércio alimentício. 

Desta forma a American Society for Testing Materials (A.S.T.M.), formalizou em 

1930 uma escala baseada na progressão geométrica com razão √2, que relaciona a abertura da 

malha da peneira em milímetro com este valor. 

Fizemos a peneiração dos sedimentos coletados na região estudada com peneiras com 

módulo A.S.T.M. na proporção de < -1.0Ø à > 4.5Ø com intervalos de 0.5Ø. Usamos em 

média 200g de cada amostra em cada peneiração, seguindo os seguintes procedimentos: 

 

1º) Pesagem do material na proveta em balança de precisão. 

2º) Colocar no mesmo depósito ¾ de água destilada em proporção ao seu tamanho. 

3º) Acrescentar hexametafosfato. 

4º) Colocar no carrossel para girar por 4 horas. 
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5º) Filtragem e separação da fração fina, com uma peneira com malha de 50µ em meio 

líquido. 

6º) Colocar na estuda durante 48 horas. 

7º) Colocar os sedimentos finos para decantar durante 3 dias e depois coloca-los na 

estufa pelo mesmo período dos sedimentos grossos. Os sedimentos finos não 

foram peneirados no agitador como os grossos e os valores da sua curva foram 

obtidos pelo sedígrafo. 

 

Os sedimentos grossos foram peneirados em 17 peneiras com malhas proporcionais 

aos tamanhos dos grãos em porcentagens cumulativas para a elaboração do gráfico de curva 

sedimentológica. 

A representação gráfica dos resultados.  

As curvas de distribuição cumulativas semi-logarítmicas são elaboradas a partir das 

seguintes referências: 

 Em abcissas, as dimensões das aberturas das peneiras, os valores maiores à 

esquerda da escala. 

 Em ordenadas, as porcentagens acumuladas do “regeito” – depósito colocado na 

base da coluna de peneiras, que recebe o material extremamente fino que sobra da 

peneiração. 
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Tabela 01 - Dimensões das aberturas das peneiras de acordo com a A.S.T.M. (American Society of Testing 

Methods). 

MÓDULO A.S.T.M. MALHAS DAS PENEIRAS IDENTIFICAÇÃO DA FRAÇÃO 

GRANULOMÉTRICA Milímetro (mm) PHI (Ø) 

5 

6 

7 

8 

10 

4 

3,36 

2,83 

2,38 

2,00 

-2 

-1,75 

-1,5 

-1,25 

-1,0 

 

 

 

CASCALHO 

12 

14 

16 

18 

1,68 

1,41 

1,18 

1,00 

-0,75 

-0,5 

-0,25 

0,0 

 

 

AREIAS MUITO GROSSAS 

20 

25 

30 

35 

0,84 

0,71 

0,59 

0,50 

0,25 

0,5 

1,75 

2,00 

 

 

AREIAS GROSSAS 

40 

45 

50 

60 

0,42 

0,35 

0,30 

0,25 

2,25 

2,5 

2,75 

3,0 

 

 

AREIAS MÉDIAS 

70 

80 

100 

120 

0,210 

0,177 

0,149 

0,125 

3,25 

3,5 

3,75 

4,0 

 

 

AREIAS FINAS 

140 

170 

200 

230 

0,105 

0,088 

0,074 

0,0625 

4,25 

4,5 

4,75 

5,0 

 

 

AREIAS MUITO FINAS 

270 

235 

0,053 

0,044 

0,037 

0,031 

4,25 

4,5 

4,75 

5,0 

 

 

SILTE GROSSEIRO 

 0,0156 6,0 

 

SILTE MÉDIO 

 0,0078 7,0 

 

SILTE FINO 

 0,0039 

0,0030 

0,00098 

8,0 

9,0 

10,0 

 

ARGILA 
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PERCENTUAIS DE FRAÇÕES GRANULOMÉTRICAS OBTIDOS NAS ANÁLISES 

DE LABORATÓRIO 

 

Domínio dos Tabuleiros 

 
Tabela 02 - Percentagens de frações granulométricas nas amostras do Domínio dos Tabuleiros. 

Código 

da 

Amostra 

Finas 

Sobras 

Silte 

Grosso 

Areias 

Muito 

Finas 

Areia 

Fina 

Areia 

Média 

Areia 

Grossa 

Areia 

Muito 

Grossa 

Grãos 

T1a 0.04 0.14 6.0 38.34 45.26 9.72 2.36 0.83 

T1b 0.12 0.74 5.93 35.35 44.35 10.64 1.96 0.35 

T1c 0.20 0.43 5.71 41.83 40.78 8.64 1.78 0.42 

T2 0.11 0.43 2.82 26.34 60.29 9.4 0.34 0.25 

T3 0.15 0.71 4.95 13.72 33.56 26.09 14.05 6.75 

T4a 0.01 0.05 1.15 30.36 63.82 3.75 0.34 0.37 

T4b 0.02 0.05 1.08 31.63 66.67 0.52 0.01 0.0 

T4c 0.03 0.2 1.19 25.25 72.73 0.53 0.0 0.0 

T4d 0.23 2.16 12.02 27.02 34.12 16.62 3.88 3.99 

T4e 0.23 10.4 5.76 10.61 20.22 22.01 12.06 27.98 

T4f 0.22 0.5 5.4 32.61 53.09 5.01 1.29 1.88 

T5a 0.08 0.15 3.75 36.4 31.98 19.3 5.21 3.11 

T5b 0.11 0.43 1.96 47.68 42.48 3.28 0.8 0.22 

T5c 0.12 0.44 11.28 25.36 28.72 28.4 4.62 1.02 

T5d 0.06 0.21 3.59 46.02 47.04 3.01 0.0 0.0 

T5e 0.34 0.59 16.09 43.45 32.61 5.99 0.72 0.21 

T5f 1.2 7.82 54.75 29.28 4.98 1.55 0.25 0.14 

T5g 0.2 1.05 18.82 44.4 29.74 5.28 0.25 0.3 

T6a 0.23 0.84 4.74 17.24 36.42 32.76 5.27 2.46 

T6b 0.12 0.73 6.71 20.96 38.27 23.37 7.33 2.51 

T6c 0.05 0.21 1.51 14.91 35.88 36.33 8.04 3.01 

T6d 0.02 0.28 3.7 23.01 30.33 22.35 13.94 6.33 

T6e 0.04 0.20 3.55 19.12 30.05 19.28 15.7 12.06 

T6f 0.03 0.36 3.25 19.9 35.02 17.82 12.74 10.66 

T6g 0.23 0.94 6.99 22.21 29.38 21.91 10.81 7.53 

T6h 0.04 0.59 3.69 14.84 31.84 31.25 12.86 4.55 

T6i 0.02 0.38 3.95 19.76 34.17 18.24 10.25 12.59 

T6j 0.05 0.59 3.89 19.72 37.16 22.57 11.31 4.71 

T6k 0.18 0.31 3.21 19.6 42.64 26.09 6.38 1.55 

T8a 0.07 0.08 6.01 76.3 17.02 0.1 0.01 0.08 

T8b 0.0 0.05 0.89 27.95 70.49 0.57 0.01 0.02 

T8c 0.09 0.16 0.76 32.91 67.59 1.32 0.09 0.07 

T8d 0.05 0.18 0.85 25.35 70.53 2.63 0.25 0.14 
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Domínio dos Baixos Vales 

 
Tabela 03 - Porcentagens das frações granulométricas das amostras do Domínio dos Baixos Vales de acordo 

com Folk e Ward (1957). 

Código 

da 

Amostra 

Finas 

Sobras 

Silte 

Grosso 

Areias 

Muito 

Finas 

Areia 

Fina 

Areia 

Média 

Areia 

Grossa 

Areia 

Muito 

Grossa 

Grãos 

V1 0.05 0.25 2.89 23.58 53.04 16.0 2.37 1.82 

V2 0.02 0.04 1.19 20.03 52.7 21.32 3.32 1.37 

V3 1.88 6.54 31.81 17.01 22.27 6.79 2.29 11.39 

V4 0.04 0.1 2.85 39.47 52.24 3.7 0.58 1.0 

V5 0.04 0.12 2.07 20.29 67.10 8.35 1.04 1.01 

V6 0.0 0.06 0.7 22.08 69.24 7.89 0.03 0.0 

V7a 0.06 0.32 5.66 29.01 46.26 13.46 1.77 3.42 

V7b 0.08 0.33 2.86 28.86 48.75 13.78 2.39 2.91 

V7c 0.06 0.37 3.73 30.49 42.46 12.78 3.44 6.63 

V7d 0.08 0.25 4.15 22.89 56.29 11.9 1.66 2.74 

V8a 0.35 2.36 21.36 43.92 27.68 3.94 0.27 0.1 

V8b 0.0 0.02 0.14 25.41 72.66 1.61 0.05 0.1 

V8c 7.96 10.45 6.26 15.24 3.10 0.4 0.11 0.9 

V8d 0.08 0.28 6.82 70.03 21.88 0.87 0.04 0.0 

V8e 0.06 0.21 4.47 43.49 42.65 7.79 1.0 0.28 

V9 0.0 0.0 0.18 14.87 84.03 0.9 0.01 0.0 

V10a 0.49 1.21 15.41 27.55 27.14 18.34 6.08 3.75 

V10b 0.22 0.56 12.29 31.67 27.11 18.11 5.27 4.77 

V10c 0.50 2.35 15.44 27.41 26.82 18.49 5.39 3.6 

V10d 0.13 0.94 14.28 25.66 26.36 22.02 5.39 5.18 

V10e 0.31 1.47 16.46 28.19 28.18 16.62 5.07 3.66 

V11a 0.41 0.61 10.31 20.03 18.16 14.77 12.57 23.14 

V12 0.0 0.02 0.1 9.07 80.97 9.55 0.23 0.04 

V13a 0.09 0.32 1.83 14.28 63.59 16.25 2.1 1.54 

V13b 0.22 1.02 6.89 31.29 47.44 10.49 1.41 1.24 

V13c 0.05 0.16 1.81 12.13 57.79 24.0 2.19 1.67 

V13d 0.05 0.13 8.72 28.92 49.48 9.36 1.02 2.23 

V14a 0.07 0.11 1.62 23.11 62.16 9.22 1.85 1.86 

V14b 0.27 1.62 4.27 35.93 51.61 4.33 0.4 1.58 

V15 0.03 0.11 1.03 11.94 78.46 7.75 0.13 0.44 

V17a 0.57 2.75 20.31 37.96 24.89 10.3 1.62 1.58 

V17b 1.0 2.82 24.16 39.03 26.34 5.75 0.67 0.23 

V17c 0.10 0.25 2.39 16.53 32.75 27.73 13.56 6.67 

V18 0.48 1.54 19.30 37.38 28.81 10.27 1.46 0.71 

V19a 0.21 1.70 10.82 28.29 40.31 17.29 2.87 1.5 

V19b 0.19 1.71 9.99 27.81 39.13 16.33 3.11 1.75 
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Domínio Litoral 

 
Tabela 04 - Porcentagens das frações granulométricas das amostras do domínio litoral de acordo com Folk e 

Ward (1957). 

Código 

da 

Amostra 

Finas 

Sobras 

Silte 

Grosso 

Areias 

Muito 

Finas 

Areia 

Fina 

Areia 

Média 

Areia 

Grossa 

Areia 

Muito 

Grossa 

Grãos 

L1a 0.00 0.01 0.6 48.8 50.39 0.19 0.01 0.0 

L1b 0.07 0.35 7.45 44.9 39.63 6.22 0.84 0.50 

L1c 0.0 0.0 0.32 25.73 51.48 21.18 1.16 0.11 

L1d 0.0 0.0 0.09 4.08 32.37 63.4 0.02 0.0 

L1e 0.0 0.01 0.12 3.64 14.05 71.19 7.17 3.74 

L2a 0.02 0.02 1.22 37.02 60.2 1.41 0.07 0.02 

L2b 0.01 0.02 0.41 20.44 57.28 16.19 3.74 1.85 

L3a 0.02 0.07 4.09 47.87 44.05 3.65 0.11 0.1 

L3b 0.01 0.03 0.95 36.11 59.47 3.33 0.05 0.04 

L4a 0.09 0.25 3.56 17.85 57.82 20.14 0.25 0.02 

L4b 0.03 0.06 2.67 37.32 56.63 3.27 0.01 0.01 

L4c 0.0 0.0 0.26 16.97 76.88 5.76 0.06 0.07 

L5a 0.0 0.0 0.11 3.64 63.06 32.45 0.61 0.07 

L5b 0.0 0.04 0.53 21.78 61.24 16.21 0.03 0.12 

L5c 0.01 0.02 0.37 20.5 78.02 0.88 0.05 0.1 

L6a 0.03 0.16 1.44 34.11 61.77 2.38 0.07 0.02 

L6b 0.03 0.09 1.88 33.39 62.57 1.91 0.07 0.04 

L7a 0.0. 0.0 0.31 21.04 71.95 6.58 0.05 0.06 

L7b 0.0 0.0 0.07 8.97 85.62 5.23 0.05 0.04 

L7c 0.01 0.01 0.04 16.61 68.64 14.65 0.0 0.02 

L8a 0.0 0.02 1.02 20.07 78.27 0.51 0.02 0.09 

L8b 0.02 0.26 26.81 62.21 10.56 0.09 0.02 0.02 

L8c 0.01 0.05 2.21 32.98 62.71 1.88 0.06 0.08 

L9 0.0 0.01 0.15 10.58 87.69 1.54 0.0 0.0 

L10 0.0 0.06 1.0 37.03 60.17 1.59 0.05 0.09 

L11 0.05 0.07 0.5 21.61 72.26 5.36 0.13 0.02 

L12 0.0 0.0 0.02 20.26 79.26 0.44 0.0 0.0 

L13a 0.02 0.05 2.77 45.84 51.1 0.1 0.1 0.02 

L13b 0.02 0.06 0.8 9.46 70.92 16.27 1.96 0.47 

 

 

Diagrama C-M de Passega 

 

Através de um outro modelo de interpretação dos resultados da análise grenulométrica 

baseado na proposta de Passega (1957, 1964, 1969, 1977), utilizou-se o diagrama de C. M., 

que permite se fazer uma relação entre a granulometria do sedimento e o seu meio de 

transporte e local de deposição. Ele indica os mecanismos de transporte e de deposição além 

das condições hidráulicas responsáveis pela formação de depósitos clásticos. 

Este método utiliza um gráfico sobre o qual é colocado no eixo das abcissas o valor do 

primeiro percentual. Em seguida, perpendicularmente ao ponto já definido, o ponto do grão 

mediano. A repartição dos pontos nos diagramas permite distinguir, em relação a um valor de 
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referência, a relação entre os grãos e os modos de transporte. 

De acordo com Passega, o transporte de sedimentos pelas correntes varia de acordo 

com o diâmetro dos grãos, os mais grossos são os mais representativo no que diz respeito a 

identificação dos agentes de depósito, por que a média das amostras grosseiras se compõem 

de grãos com diâmetro uniforme, enquanto que a média dos sedimentos mais finos é 

heterogênea. Para Passega os parâmetros estatísticos são insuficientes porque eles não 

consideram o tamanho da fração fina e da fração grosseira, e cada uma tem um 

comportamento hidráulico diferente. Passega usa dois parâmetros da curva granulométrica 

para elaborar o diagrama C-M.  

Neste diagrama o “C” é a porcentagem da fração mais grosseira e “M” é a mediana 

que representa o processo de sedimentação do depósito. Portanto “C” é o primeiro percentual 

99% do sedimento, inferior no sistema de acumulação retrograda. O diagrama C-M pode ser 

subdividido em muitas áreas elementares, que delimitam cada tipo de transporte de material, 

seja por corrente de tração ou por uma corrente livre sem influência do fundo do rio. As 

correntes de tração podem ser divididas em vários segmentos elementares, cada uma 

corresponde a um mode particular.  

 

 

Figura 09 - Aplicação do diagrama c-m de Passega em amostras coletadas nas praias. 

Fonte: MARTINS DA SILVA, L. S., (1987). 
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Figura 10 - Aplicação do diagrama c-m de Passega em amostras coletadas em estuários bloqueados e ativos. 

Fonte: MARTINS DA SILVA, L. S., (1987). 

 

 

 

Figura 11 - Aplicação do diagrama c-m de Passega em amostras coletadas nas dunas. 

Fonte: MARTINS DA SILVA, L. S., (1987). 
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Figura 12 - Aplicação do diagrama c-m de Passega em amostras coletadas nos terraços  

fluviais da região estudada. 

Fonte: MARTINS DA SILVA, L. S., (1987). 

 

 

Figura 13 - Aplicação do diagrama c-m de Passega em amostras coletadas nos terraços fluviais do espaço 

estudado. 

Fonte: MARTINS DA SILVA, L. S., (1987). 
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Figura 14 - Aplicação do diagrama c-m de Passega em amostras coletadas nos tabuleiros da Formação 

Guararapes (Formação Barreiras). 

Fonte: MARTINS DA SILVA, L. S., (1987). 

 

O “Teste” de Visher 

 

Um outro tipo de método que usamos para a interpretação dos resultados obtidos nas 

análises sedimentológicas, na procura de chegar a uma conclusão mais efetiva sobre a 

morfogênese regional foi o “teste” de Visher. 

O “teste” de Visher (1969), se aplica nas amostras homogêneas. As porcentagens 

acumuladas, calculadas a partir do excedente das peneiras são projetadas em papéis traçados 

na escala de abcissas logarítmicas e em ordenadas de probabilidades. Se a amostra apresenta 

uma direita, onde a inclinação é proporcional a triagem (desvio padrão da lei normal), uma 

amostra dunar pode ser fraco pois a triagem é pouca na direita. Estas propriedades poderão 

estabelecer a relação entre o mode de transporte e o tipo de distribuição dos grãos. 

A análise proposta por Visher (1969), se baseia no reconhecimento das subpopulações 

com log-normal de granulometria individual. Desta forma cada setor de curva log-normal 

corresponde a uma população de um tipo diferente de transporte e de depósito, o que 

determina a gênese da unidade. As curvas de log-probabilidade são capazes de indicar 

processos decorrentes, de vagas, de correntes de turbidez, bem como de transporte eólico 
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individualmente ou em conjunto. 

Cada amostra apresenta uma curva com pontos de trucagem, o que indica uma 

granulometria composta de várias populações log-normais, com médias e desvios padrões 

diferentes. Aplicamos o “teste” de Vicher (1969), nas mesmas amostras que aplicamos no 

diagrama de Passega (1957). Para fazermos isto utilizamos escalas logarítmicas de o log 2 

(S), (KRUMBEIN, 1934), seguindo o gráfico de conversão de Inmam (1952). 

Visher distingue três subpopulações de grãos, em função do mode de transporte do 

sedimento, a partir do trabalho de Inmam (1949) e Bagnold (1956), com as seguintes 

características: 

 O transporte por suspensão é para as classes de grãos inferiores a 1mm (muito 

finos). Este tipo de transporte depende da turbulência e apresenta tal como no 

transporte por arrastão (Bedload), um ponto de trucagem variável, dependendo 

das condições climáticas e da morfologia do sítio de deposição. A suspensão 

ideal não apresenta variações de concentração de material entre a superfície e o 

fundo, é por isto que observamos grãos mais grossos em algumas amostras. Por 

outro lado, em uma suspensão gradual, os tamanhos dos grãos se aproximam 

do que é encontrado no fundo, o que permite se constatar trocas de material 

com diâmetro variável. 

 O transporte por saltação ainda não é bem conhecido até o presente, o tamanho 

máximo dos grãos susceptíveis de serem transportados em um leito de 

granulagem em movimento ou em um leito de arrastão pode variar de 0.75mm 

a 1mm. Neste tipo de transporte os grãos são depositados depois de serem 

transferidos do leito de arrasto para a suspensão gradual. 

 O transporte por arrastão acontece com sedimentos mais grosseiros. Algumas 

vezes os sedimentos fluviais não apresentam diferenças entre as populações de 

arrastão e de saltação. Fullrer (1961), propôs um ponto de trucagem entre as 

populações de saltação e arrastão próximo a 2Ø. É onde o ponto de junção, 

entre o impacto e a lei de Stokes (1851), segundo a qual, um dos princípios 

fundamentais da granulometria é a velocidade constante de decantação das 

pequenas partículas nos meios fluidos, até o momento onde a resistência do 

meio fica igual a gravidade que atua sobre a partícula. Trata-se no entanto de 

uma lei empírica. 
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Figura 15 - Identificação de sub-populações de sedimentos em função do seu tipo de transporte. 

Fonte: MARTINS DA SILVA, L. S., (1987). 

 

 

Figura 16 - Identificação de sub-populações de sedimentos em função do seu tipo de transporte. 

Fonte: MARTINS DA SILVA, L. S., (1987). 
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Figura 17 - Identificação de sub-populações de sedimentos em função do seu tipo de transporte. 

Fonte: MARTINS DA SILVA, L. S., (1987). 

 

 

Figura 18 - Identificação de sub-populações de sedimentos em função do seu tipo de transporte. 

Fonte: MARTINS DA SILVA, L. S., (1987). 
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Figura 19 - Identificação de sub-populações de sedimentos em função do seu tipo de transporte. 

Fonte: MARTINS DA SILVA, L. S., (1987). 

 

 

Figura 20 - Identificação de sub-populações de sedimentos em função do seu tipo de transporte. 

Fonte: MARTINS DA SILVA, L. S., (1987). 
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Figura 21 - Identificação de sub-populações de sedimentos em função do seu tipo de transporte. 

Fonte: MARTINS DA SILVA, L. S., (1987). 

 

 

O MÉTODO DE DOEGLAS 

 

Seguindo uma outra proposta da sua autoria Doeglas (1941, 1943), propôs o 

enquadramento das curvas cumulativas da granulometria em três modelos. 

 

Figura 22 - As curvas cumulativas de doeglas (1941-1946). 

Fonte: MARTINS DA SILVA, L. S., (1987). 

  

Esta proposta de Doeglas foi elogiada por Bertois no seu estudo sobre rochas 

sedimentares. Para ele, dentre todos os especialistas que tentaram propor modelos de 

interpretação de curvas cumulativas, Doeglas foi o único que apresentou um modelo simples 
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e rápido, capaz de distinguir as “semelhanças sedimentares”, mesmo em sedimentos 

recolhidos por dragagens. 

A interpretação de curvas cumulativas propostas por Doeglas (1941-1946), demanda o 

conhecimento da origem da amostra. Para ele a distribuição da granulometria é responsável 

pela diferenciação do transporte dos sedimentos. Desta forma, as partículas grosseiras são 

transportadas por rolamento, as médias por saltação e as finais por suspensão. Esta proporção 

considera os sedimentos complexos exclusivamente minerais.  

Os três principais tipos de sedimentos R.S.T. podem se associar para constituir curvas 

mistas como acontece nos depósitos estratificados homogêneos. 

Para se fazer um estudo sedimentológico detalhado, deve-se analisar cada fase 

sedimentar separadamente, considerando que cada uma demanda investigações diferentes, 

desta forma: 

 

Tabela 05 -  Características sedimentares a partir do processo de transporte a qua foi submetido. 

ORIGENS 

Enchentes, correntes marinhas fortes, resíduos de 

escoamento pluvial em lençol. 

Sedimentos homogêneos, estratos de pedregulitos, 

areias grosseiras e médias, sedimentos aluviais. 

Diminuição da capacidade do rio e do vento. Cristas da duna. 

Água estagnada Lagoas. 

MISTURAS 

Cursos de água com diferentes velocidades (rios, 

vagas). 

Estratificação, depósitos heterogêneos, canal de 

maré e estuário. 

Curso de água com velocidade medíocre (moderada ou 

nula). 

Mistura de areias médias e finas. 

Curso de água temporário.  

Corrente com diferentes velocidades, mas tendendo a 

uma delas ser predominantemente 

Argilas, limões, coluvião, corrente de lama, grande 

quantidade de areia. 

 

 

Figura 23 - Tipos sedimentares de acordo com Doeglas e Smithuysen. 

Fonte: L. BERTHOIS (1975). 
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 Diferenciação do material transportado C: Curvas derivadas R2-Sx-T1-2-3-4-5 

 Derivação de sedimentos de fundo de um tio A: Curvas derivadas RI-AS-SB 

 

Tabela 06 - Interpretação dos tipos de sedimentos para Doeglas e Smithuysen, de acordo com L. Berthois 

(1975). 

TIPO DE 

SEDIMENTO 

ORIGEM CONDIÇÕES DE DEPOSIÇÃO 

 

 

R 

Corrente com velocidade constante e 

elevada. Corrente central máxima de um 

rio. Forte corrente marinha e ressaca, 

material fluvial de erosão. 

Depósitos homogêneos ou em estratos finos. 

Seixos, cascalhos, areias grosseiras, antigos 

depósitos de aluvião. Depósitos feitos a partir 

de uma queda brusca da corrente. 

MISTURAS 

DEPÓSITOS 

MISTOS 

 

S 

T 

R + S 

S + T 

S + T 

A capacidade de transporte diminui, se 

produz uma classificação por passagem 

lateral ou por estratos. 

Água estagnada de depósito total de 

material em suspensão. 

Água corrente com velocidade variada. 

Água corrente com velocidade variando 

de zero a uma velocidade moderada. 

Depósito estratificados heterogêneos. 

Lafo da duna atingido pelos ventos, fundo 

dos leitos dos rios, meandros abrigados. 

Lagoas, baias, mares fechados, lugares 

protegidos em lagunas e deltas. Água 

marinhas profundas. 

Leitos dos rios, correntes marinhas e vagas 

sobre a áreas profundas. Base de falésias. 

Depósitos costeiros, areias de lagunas, 

estuários. 

COM UM 

PEQUENO 

AUMENTO DE T 

T 

R + S + T 

Água corrente com velocidade muito 

variada, a corrente para algumas vezes. 

 

Quase todas as areias tem uma pequena 

porcentagem de material do tipo T. 

R + S + T COM 

PREDOMINÂNCIA 

DE T 

Água corrente com velocidade muito 

variada, com uma velocidade 

predominante. 

Muita areia. 

 

Para Doeglas os três grupos desenvolvem permutas durante a duração do processo, 

mas Vatan (1967), constatou através dos resultados granulométricos que “logo que não se faz 

um exame de curvas granulométricas, feitas através de uma escala de probabilidades, como 

Doeglas propõe, muitos sedimentos passam a ter uma distribuição de grãos mais ou menos 

simétrica. Consequente a curva se aproxima bastante da direita usando uma escala aritmética, 

ou apresentam uma conveccidade para a esquerda, quando a escala é logarítmica. A 

determinação das escalas é importante pois se ela não é bem definida irá formar uma curva 

muito plana ou muito inclinada. 

Doeglas demonstrou que as curvas granulométricas formadas de linhas semelhantes 

representam amostras misturadas. A mistura acontece comumente durante a sua coleta. Uma 

curva complexa pode ser também a consequência do enfraquecimento de uma corrente em 

relação a expectativa normal para o tamanho do grão dominante na amostra. 

A partir da constatação da existência de muitas situações, Doeglas admitiu que a maior 
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parte das curvas granulométricas se resume aos seguintes tipos: 

 Tipo de suspensão; 

 Tipo de leito do rio; 

 Tipo de diferenciação do leito do rio. 

Ao que acrescentamos para os sedimentos dunares: 

 Tipo de suspensão; 

 Superfície vegetada ou não; 

 Inclinação da vertente da duna. 

 

Doeglas fez um grande esforço para estabelecer diferentes formas de interpretação dos 

resultados das análises granulométricas. Ele propôs curvas na escala aritmética em 1946. Em 

1955 ele apresentou um diagrama na forma retangular aritmética, capaz de fazer comparações 

entre as distribuições granulométricas de amostras com diferentes origens. 

Doeglas (1968), publicou um estudo sobre a classificação textual dos sedimentos 

através dos índices Æ25, Æ50 e Æ759Q1, Md e Q3, Q5. Q99, para aumentar a precisão da 

informação. 

Para Mabesoone (1983), as distribuições granulométricas exprimem o tipo de 

sedimento, ou seja, as curvas granulométricas de amostra de uma mesma região apresentam 

características comuns. 

Quando uma região não apresenta sedimentos com tamanho superior a > + 2,75Æ 

(150mm), o limite de transporte por tamanho de grãos, capazes de serem transportados pelas 

correntes originadas desta região é a mesma. Agora, se a velocidade da corrente pode ser 

responsável pelas misturas no tamanho dos grãos, eles serão transportados misturados. 

Desta forma os grãos grosseiros rolam, os grãos médios saltam e os grãos menores são 

transportados por suspensão. De acordo com este princípio chamado denominados por 

Doeglas de R.S.T. os processos se manifestam com as seguintes especificações: 

 A distribuição R se manifesta nas regiões onde a velocidade da corrente é 

grande e produz erosão. A sedimentação dos grãos grosseiros começa com a 

diminuição da velocidade das correntes. É possível que eles decantem no local 

como resíduos, depois que as partículas mais finas são transportadas. 

 Os sedimentos médios ou S se situam nos limites das condições normais de 

transporte. Eles se deslocam com muita rapidez e se depositam também 

rapidamente como a fração R. 
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A variação do tamanho dos grãos nos depósitos da fração S pode ser função da 

velocidade da corrente de transporte. Desta forma esta fração comumente forma a base do 

pacote de sedimentos. A fração T é transportada por suspensão. 

Os depósitos eólicos tem um tipo de triagem mais evidentes em relação ao depósito de 

origem. No entanto os depósitos fluviais tem misturas entre R, S e T, em função do local onde 

ocorreu o depósito no leito. Outros aspectos atraem a atenção pela descarga e pelo nível do 

rio. 

Para Doeglas o meio ambiente litorâneo e marinho tem muitas especificidades. No 

primeiro a granulometria é bem relacionada com a fração S, mas para o segundo a fração T 

domina. As areias das praias tem uma boa seleção com diferentes tamanhos de grãos. No 

entanto deve-se considerar a relação entre o sítio de onde foi coletada a amostra em relação ao 

perfil de praia. Desta forma, se considerarmos as regiões entre a antepraia e as zonas abissais, 

teremos teoricamente, uma distribuição com as seguintes características: 

 

Tabela 07 - Os tipos de frações em relação aos sítios de coleta. 

SÍTIO DE COLETA TIPO DE FRAÇÃO 

Antepraia / in-shore / back-shore / depósitos 

dunares 

Distribuição S = muito bem classificada 

Back-shore Distribuição S = Bem classificada com conchas 

Fore-chore Distribuição = Bem classificada com grãos com 

diferentes tamanhos 

Off-shore Distribuição R/T + S = Mal classificado 

Litorais com falésias e fortes correntes Distribuição R e S = Granulometria grosseira 

Zona Abissal Distribuição T ≠ 

Deltas, estuários, lagoas costeiras Não existe R.S.T. típicos deles = etapas de 

deposição em condições muito heterogêneas. 

 

 Para Mabesoone (1983), a proposta de Doeglas não é muito eficaz para determinar o 

tipo de transporte e o sítio de depósito, pois apenas alguns sedimentos tem coeficientes de 

classificação. Desta forma ele sugere que se reforce os resultados obtidos com o diagrama C-

M de Passega, com resultados de curvas cumulativas e parâmetros estatísticos para que se 

tenha resultados mais seguros. 

 

A MORFOSCOPIA 

 

A morfoscopia é um outro tipo de estudo que fizemos com os sedimentos dunares. 

Trata-se da descrição geométrica do grão do sedimento dunar coletado, na qual consideramos 
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o seu arredondamento, tipos de ângulos decorrentes das relações entre o tipo de transporte do 

grão e o seu comportamento em relação a este processo. Considera-se também as 

características do local onde foi depositado, tendo como referência o clima local. 

O mineral mais encontrado nas areias dunares estudadas é o quartzo muito bem 

estudado no seu aspecto morfoscópico por J. Tricart e A. Cailleux (1959). 

O quartzo pode ser encontrado com diferentes cores, mas são dominantemente claros e 

transparentes. Algumas vezes a transparência desaparece e o grão assume uma cor opaca com 

superfície translúcida. Para Cailleux e Tricart, os principais tipos de grãos de quartzo são os 

não usados, os opacos arredondados e os polidos luminosos. Todos estes tem cariações destas 

características. 

A. Cailleux trabalhou mais com grãos não peneirados, mas J. Tricart trabalhou mais 

com grãos selecionados no tamanho pelas peneiras. J. Tricart trabalhou com lupa binocular, 

por considerar como o meio mais rápido e efetivo para desenvolver este tipo de estudo, que 

tinha como referência grãos de 75 a 100mm. Quando os grãos são escolhidos a partir de um 

tamanho determinado diminuem as possibilidades de erros nos resultados da análise 

morfoscópica. 

Os primeiros resultados importantes nos estudos de granulometria foram obtidos por 

A. Cailleux (1942), considerando como o criador deste tipo de análise sedimentar. Para 

Ribault (1975), “a morfoscopia clássica permite, na maioria dos casos, reconhecer areias 

glaciais, fluvio-glaciais, marinhas, transpadas em um meio aquático ou eólico”. Desta forma é 

possível se identificar, através desta análise vários episódios pelos quais passou um grão 

evoluído, ou seja, redondo e polido. Trata-se portanto do estudo do grão de quartzo mais 

seguro e o menor oneroso.  

O estudo quantitativo da granulometria, permite a elaboração de hipóteses 

paleogeográficas capazes de definir a história de um sedimento. Diferentemente da 

granulometria, que nos mostra o estado final de um material que se transforma em rocha, a 

morfoscopia, visualiza todas as etapas do processo de transformação de um grão de areia até a 

sua coleta para estudo. As areias transportadas pelos ventos, ou as areias de praias tem 

características muito específicas que facilitam a caracterização da sua morfogênese. O mesmo 

não acontece com areias transportadas por rios ou pela ação marinha. 

Vatan (1967), destacou a importância da morfoscopia em diferentes tipos de estudos. 

Ele ressaltou a importância das ondas e das marés para a lapidação dos grãos. Este autor falou 

sobre as diferenças entre areias transportadas pelos ventos, pelo mar e pelos rios, admitindo 

que os melhores resultados deste estudo aparecem quando ele é acompanhado pelo estudo da 
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granulometria do material analisado. As areias trabalhadas pelo mar tem grãos 

dominantemente angulosos e subangulosos, algumas vezes arredondados com aspecto 

brilhante. As areias trabalhadas pelos ventos tem especificidades capazes de serem 

identificadas imediatamente tal como a forma arredondada e sem polimento para os grãos de 

tamanho médio. Os grãos menores não são muito arredondados. A energia cinética é mais 

efetiva nos grãos mais grosseiros que se fraturam quando se chocam. As areias fluviais tem 

uma forma angulosa e mais ou menos arredondadas com um aspecto um pouco brilhante. Elas 

são mal classificadas e mais angulosas nas montantes. Estas características evoluem no seu 

percurso em direção a jusante das bacias. 

Consideramos três tipos principais de grãos de quartzo nesta análise: 

 Grãos não usados, com contornos angulosos abundantes nas areias misturadas 

com gnaises, encontradas nas correntes de lama, pequenas praias, dunas, 

originadas a partir de um transporte com ventos fracos. 

 Grãos arredondados, opacos com contorno suave, a partir dos choques que 

acontecem durante o seu transporte. 

 Grãos desgastados brilhantes com contorno com ângulos arredondados. O seu 

desgaste se produziu em meio líquido, através de transporte do tipo tolamento 

e saltação. 

 

O objetivo desta análise é de terminar a origem, as condições ambientais do meio e o 

período de deposição das areias coletadas nas dunas da região estudada. As frações utilizadas 

foram de 0.200 e 0.3/5mm. Para evitar erros trabalhamos com 100 grãos de cada amostra 

escolhida para este fim, sendo estas: 

DA1b: Duna Lagoa Redonda (Costeira); 

DA2b: Duna Lagoa Redonda e Urubu (Costeira); 

DA2C: Duna Lagoa Redonda e Urubu (Costeira); 

DA3B: Duna Lagoa Ferreira Grande (Costeira); 

DA4a: Duna Campo de Santana (Costeira); 

DB1a: Duna Rota p/ Búzios (Litoral); 

DB1b: Duna Rota p/ Búzios (Litoral); 

DC1: Duna Estuário Pium (Litoral); 

DC2: Duna Rota Secundária p/ Búzios (Litoral); 

DC3: Duna Estuário Bloqueado do Rio Pium (Litoral); 

DC4b: Duna Rio Pium Direção Sul (Litoral). 
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 Os resultados obtidos nesta análise demonstraram que as amostras das dunas costeiras 

tem grande percentual de grãos arredondados, enquanto as dunas litorais tem grande 

quantidade de grãos angulosos. Estas constatações ressaltam duas situações relacionadas com 

as origens e aos tipos de transporte dos grãos analisados. Para o grupo de dunas costeiras os 

grãos são arredondados em consequência da longa e intensa ação dos ventos. Os grãos com 

0.3 1/5mm são os mais arredondados e os menos polidos. Os grãos com 0.200mm são menos 

arredondados e mais polidos. A energia cinética estava mais fraca e não podia desgastar e 

despolir os grãos. 

O grupo de dunas litorais tem um grande percentual de grãos angulosos, sub-

angulosos e algumas vezes sub-arredondados. Os grãos oferecem geralmente um certo brilho, 

típico das areias de praias ou de terraços marinhos. 

Os grãos de dunas costeiras tem um nível de arredondamento aos encontrados 

dispersos sobre formações continentais. Outros aspectos foram identificados nesta análise 

dentre eles a presença de grãos quebrados, principalmente nas dunas litorais, e os grãos que se 

assemelham as amostras coloridas de dunas costeiras. O arredondamento dos grãos de areia 

dunar, não permite que cheguemos a conclusões sobre os meios de depósito, mas são 

indicadores para que se possa fazer correlações, com material originado de diferentes tipos de 

fontes. As dunas costeiras e litorais sugerem condições climáticas secas mais acentuados para 

as litorâneas. A existência deste período seco após o “episódio barreiras”, e anterior a 

formação das dunas litorais, indica uma datação para a penúltima transgressão / regressão do 

mar. 

 

Quadro 01 - Resultados das análises morfoscópicas. 

 ARREDONDADA – CA% REDONDA – R% 

L PL ME NC C L PL ME NC C 

T 

2

4 

T 

2

6 

T 

2

4 

T 

2

6 

T 

2

4 

T 

2

6 

T 

2

4 

T 

2

6 

T 

2

4 

T 

2

6 

T 

2

4 

T 

2

6 

T 

2

4 

T 

2

6 

T 

2

4 

T 

2

6 

T 

2

4 

T 

2

6 

T 

2

4 

T 

2

6 

01 T1b Pium/Caturana 10     25          10     

02 L10 Duna a direita do rio Pium  15   30 20         10 15     

03 L11 Duna do Vale bloqueado do rio Pium 40 10   20           20  15   

04 L8a Duna na rota Pium-Búzios     20 25   15            

05 L8b Duna na rota Pium-Búzios 5   30 30 15    5      15     

06 L9 Duna na rota Pium-Búzios 15   20 20          5 5  5   

07 L13b Duna no antigo estuário do rio Pium 20    15 25          25     

08 L3b Duna na margem de lagoa Redonda     25 35         10 20     

09 L4b Duna entre a lagoa Redonda e lagoa Urubu. 15    35 20    10     30 10  10   

10 L4e Duna entre a lagoa Redonda e lagoa Urubu. 10    20 30   10      10 15     

11 L5b Duna entre a lagoa Ferreira Grande e a 

drenagem assoreada 

15    30 45   10            

12 L6a Duna de Campo de Santana 10    30 30         5 15     

 

T24 = 0.200mm = 2.33Ø  L = Brilhante  PL = Brilhante Picotada 

T28 = 0.315mm = 1.61Ø  ME = Fosca  MC = Fosca Quebrada 

     C = Quebrada 
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ANÁLISE PETROGRÁFICA 

 

 A lâmina timbó Lm-01 é composta por material silto-quartzoso na sua direita. A rocha 

de origem está apenas começando a evoluir para um depósito ferruginoso em cor amarelo 

claro. 

  A lâmina timbó LM 02, apresenta grãos arredondados com cinza quando iluminada, 

margeados por cimento vermelho. Estes grãos contém as vezes inclusões de quartzo. Sua 

formação é atípica e nos faz supor estar vendo uma rocha argilosa. Ela está alterada, os grãos 

sugere estar rolados. Eles sedimentaram e recimentaram através de depósito de ferro coloidal 

a lâmina BNF33CBM, é composta por rochas argilosas se alternando com pacotes arenosos, 

com presença de ferro coloidal com cor vermelho marrom, em quantidade representativa entre 

areias. Localiza-se nesta lâmina minerais de goetita. 

No entanto, falta ferro nas manchas de areias (camadas cinzas), com exceção a 

eventuais manchas em cor vermelha viva (goetita ou hematita). Observa-se uma mancha com 

dentes como de serra inexplicável do ponto de vista de formação. Esta estrutura é cimentada 

por óxidos de ferro. 

BNF33dBM é composta por argilas e areias cimentadas com ferro. Pode-se observar 

um dreno capilar por onde circulou água. O seu estado de ferruginização é mais avançado que 

a da lâmina timbó LM 01. A lâmina LM 07 tem pouca argila e tem microbrechas silicosas 

fortemente recimentadas pelo ferro coloidal. Seu estado de encouraçamento é avançado. 

A lâmina BNF33 e BM mostra um processo bem avançado de ferruginização. Ela é 

rica em argila e tem pequenos grãos de quartzo. Pode-se observar traços de óxido de ferro 

paralelos, que testemunham a existência de um sistema de circulação de água por 

capilaridade. 

A intensidade de cimentação das argilas é constatado inicialmente pela ausência de 

microenraiamentos de ferro coloidal. 

 

ANÁLISE DIFRATOMÉTRICA DE RAIOS X 

 

A análise de difração de raios X é importante para o estudo dos minerais argilosos e 

dos cristais. Para o estudo das argilas aplica a lei dos espectros de brag (LARQUE, 1978). 

Utilizamos nesta análise a técnica de pó desorientado, que representa estatisticamente todas as 

orientações de partículas das amostras utilizadas da formação Guararapes (Formação 

Barreiras) e das paleodunas. Procuramos identificar suas composições mineralógicas globais 
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para, em seguida, identificar os processos antigos que afetaram as areias e argilas e 

conduziram suas sequências morfogenéticas. 

A técnica de análise mineralógica pela direção dos raios X foi aplicada inicialmente 

por Weber (1973, 1978), o equipamento que usamos foi o difratômetro Phillips com 

antecatodo de cobre (Cuka), informatizado, equipado com um carregador automático, com 

dispositivo eletrônico de comando no computador. Os valores semi-quantitativos foram 

estimados e impressos em diagramas, e as porcentagens dos principais minerais encontrados, 

foram obtidos a partir de um programa pertencente ao laboratório onde se fez estas análises, 

no Departamento de Geologia da U.L.P. / Strasbourg / França. 

A análise petrográfica e micromorfológica, das amostras de couraças ferruginosas, 

coletadas nas encostas de falésias da região estudada, foram feitas com um microscópio ótico 

polarizante. Usamos 6 lâminas petrográficas o que nos permitiu projetar a pedogênese ou 

etapas de alteração destas unidades. 

Desta forma pode-se estabelecer a distinção entre os grãos detríticos primários, a 

matriz e o cimento. Deve-se considerar que o material estudado foi alterado pela diagênese. 

Procuramos identificar nesta análise: 

 Os níveis de arredondamento e os limites dos grãos. 

 A textura da superfície. 

 Os tipos de contatos entre os grãos a partir das permutas diagenéticas. 

 O nível de diagênese e a existência de fenômenos tais como o “dustring”, 

“pressure solution” e “solid flow”. 

 

As análises difratométricas de raios x, foram feitas no laboratório do departamento de 

geologia da Université Louis Pasteur / Strasbourg / França, no ano de 1989. 

Neste sentido tivemos que considerar, inicialmente, que existiam elevadas 

porcentagens de quartzo ou de feldspato na maioria das amostras, tivemos então que separar 

os minerais ligeiros dos minerais pesados. A acentuada presença do feldspato impede que se 

identifique a presença do rutilio com precisão pois se o PIC principal se eleva à 3.24Ǻ, pode 

ser confundido com o feldspato potássico. 

Da mesma forma, o PIC principal do atanase se eleva a 3.51Ǻ pode ser confundido 

com os PICs de 0.02 a 3.25Ǻ da caulinita-clorita. Desta forma, os minerais pesados 

identificados, foram determinados a partir dos PICs de difração secundária, que eles mesmos 

podem superar face a outros minerais. 
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Foi importante se estudar a fração argilosa se retirando a sua face inferior a 2 microns. 

Desta forma, como fizemos um tipo de análise com poeira total, revelamos diferenças de uma 

formação para outra, o que deve ser considerado. 

A partir destas advertências, fica seguramente mais fácil entender a composição 

mineralógica das amostras analisadas pela difração de raios x a partir de método chamado pó 

desorientado. 

Na amostra BNF020AM/Nº126461, coletada na “Ponta Verde”, antigo estuário do rio 

Pium, os minerais argilosos são compostos por uma caulinita muito bem cristalizada de forma 

dominante, juntamente com o quartzo. Os rutilios, foetitos e a caulinita alita estão presentes 

em pequena quantidade. 

A amostra BNF31aBM/Nº126462, coletada na paleoduna de 3ª geração, situada nos 

limites do agregado de casas de veraneio do “conjunto dos engenheiros”, que existia na época 

da coleta deste material, entre as praias de Búzios e da Barra de Tabatinga, as composições 

mineralógicas apresentam feldspatos em proporção superior ao quartzo e as argilas. Estes dois 

tipos de minerais estão sempre presentes em proporções semelhantes, acompanhados de 

anfibolitos (traços de hematitas e de ilmenitas). Para as argilas podemos considerar uma 

mistura de ilita e caulinita. 

A amostra BNF31bBM/Nº 126463, coletada na mesma duna do “conjunto dos 

engenheiros”, os resultados são comparáveis ao da amostra BNF020AM, coletada na “Ponta 

Verde”, antigo estuário do rio Pium. 

Para a amostra BNF33aBM/Nº126464, coletada na parede da falésia de Barra de 

Tabatinga registramos uma evidente predominância de quartzo sobre um baixo teor de argila 

(10% no máximo). Esta amostra apresentou também uma considerável quantidade de 

feldspatos potássicos (20 a 25%). 

As amostras BNF33bBM/Nº12465 e BNF33cBM/Nº126466, coletadas na mesma 

falésia de Barra de Tabatinga, tem traços de minerais pesados. E a amostra 

BNF33fBM/Nº126467 é composta exclusivamente de quartzo. No que diz respeito às argilas, 

não considerando a amostras BNF33aBM, que tem ilita e caulinita consideravelmente, todas 

as amostras desta falésia apresentam a mesma misturo de ilita e clorita. 

As amostras BNF36aCM/Nº126469, BNF36bCM/Nº126470 e BNF36cCM/Nº126471, 

coletadas na paleoduna que margeia a Lagoa do Urubu tem uma composição mineral muito 

variada. Nelas foram registrados feldspatos potássicos (e plagioclásticos), dominantes sobre o 

quartzo em BNF36aCM, com notável presença de anfibolitos; Quartzo dominante em 

BNF36aCM; quartzo e feldspatos potássicos nas mesmas proporções em BNF36cCM. A 
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única característica comum a estas três amostras é a ausência quase total de argilas iliticas. 

As amostras BNF40bCM/Nº126474 coletadas na duna “Lunette” de Campo de 

Santana tem composições mineralógicas muito parecidas. Ambas tem predominância de 

argilas sobre o quartzo nas suas composições. Suas argilas tem a mesma composição: ilita e 

caulinita bem cristalizada. 

Diferentemente, as amostras BNF24bCM/Nº126475 e BNF42cCM/Nº126476, 

coletadas em uma das dunas que margeia a Lagoa do Bonfim, tem características 

mineralógicas muito específicas.  

BNF42bCM é composta quase exclusivamente por quartzo e poucos traços de 

dolomita. E BNFh2bCM tem composição mineralógica muito próxima da amostra 

BNF020AM, coletada em “Ponta Verde”, ou seja, argila predominando sobre o quartzo, e 

caulinita bem cristalizada. 

BNFh7dDM/Nº126478, BNF47bDM/Nº126477, BNFh7eDM/Nº126479 e 

BNF47fDM/Nº126480 tem composições variáveis. Pode-se observar nos difratogramas um 

cortejo mineralógico semelhante para todas estas amostras, ou seja: mistura de ilita e caulinita 

em um edifício com 14Ǻ, seguramente smectita. Os minerais não argilosos variam de uma 

amostra para a outra, com argilas quase dominantes sobre o quartzo e feldspatos em 

BNF47bDM, quartzo dominante sobre feldspatos e as argilas em BNF47dDM. Quartzo 

praticamente exclusivo em BNF47eDM e BNF47fDM. Todas estas amostras foram coletadas 

em tabuleiros da formação Guararapes. 
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Figura 24 - Registros das análises Difratrométricas de Raio X. 

Fonte: MARTINS DA SILVA, L. S., (1989). 
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Tabela 08 - Os resultados das análises disfratométricas de raios x com sedimentos dunares. 

Amostra Código Quartzo Felispato Plafio Argilas Minerais OXY-

HYD 

Outros 

Minerais 

Minerais de 

Argila 

L14a 126462 15 40 30 15 Ilmenite Hematita Amphibolita Illita + Kaolinita 

L14b 126463 45   55 Anatese Guetita  Kaolimita bem 

Cristalizado 

L4a 126469 20 65 15 Traços   Amphibolita Illita 

L4b 126470 100 Traços  Traços    Illita 

L4c 126471 55 45  Traços   Gibsita Illita 

L6a 126472 36   65  Guetita 

(Traços) 

 Illita + Kaolinita 

bem Cristalizado 

L6b 126473 45   55  Guetita  Illita bem 

cristalizada 

L7a 126474 45   55    Illita bem 

cristalizada 

L7b 126475 100    Dolomita   Illita bem 

cristalizada 

L7c 126476 40   60    Kaolinita bem 

cristalizada 

L9 126477 30 20 10 40 Rutiliu   Illita + Kaolinita 

+ Smectita 

 

 

COMPARAÇÕES GLOBAIS DAS CURVAS GRANULOMÉTRICAS COM A AJUDA 

DO TESTE KOLMOGOROV-SMIRNOV 

 

CONSIDERAÇÕES ESTATÍSTICAS  

 

 A análise das curvas granulométricas prosseguiu com a ajuda dos coeficientes que 

sintetizam as informações representadas graficamente, nas escalas milimétricas, logarítmicas 

ou em OHIØ. Os coeficientes são utilizados com diagramas que permitem a interpretação de 

nuvens de pontos. As amostras são caracterizadas por quatro momentos, e as porcentagens 

acumuladas são uma função de y = f(x) de logaritmos decimais x com dimensões x. 

  y = f(x) 

  x = log (x) 

  

O momento de ordem “n” em “x” em relação ao valor “x0” é “0” integral. 

a(n) = 1/1000-ʃ0100 xady 

 

Em estatística os momentos m(i) são definidos em função da média da seguinte forma: 

 a(1) = 1/100 ʃ0100 xdy e M(1) a(1) 

 a(2) = 1/100 ʃ0100 (x-x)-2 dy 

a(3) = 1/100 ʃ0100 (x-x)-3 dy 
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a(4) = 1/100 ʃ0100 (x-x)-4 dy 

  m(1) = a(1) x 

m(2) = a(2)-a (1)2 

m(3) = a(3)-3a (2)a (1)2 a(1)3 

m(4) = a(4)-4a (1)a (3) 6a(1)2 

   a(2) – 3 a(1)4 

  

Os quatro coeficientes descrevem uma curva granulométrica com a totalidade dos 

pontos. 

 

A APLICAÇÃO DO TESTE KS  

 

 O teste de ajustamento de Kolmogorov-Smirnov (1936b): seja Fo(x), a função da 

repartição de uma variável aleatória continua “x”, ou Fn(x) a função de repartição empírica 

correspondente a uma amostra escolhida aleatoriamente (x1, x2, ............, xn), define as 

estatísticas seguintes: 

Dn+
n= sup/(t) [Fn(t) – Fo(t)] 

Dn-
n= sup/(t) [Fn(t) – Fo(t)] 

Dnn= sup/(t) [IFn(t) – Fo(t)] 

                                 MAX {Dn+; Dn-} 

 

 Este desvio padrão máximo, entre a curva continua Fo(t), e a curva em escala Fn(t), 

pode testar a hipótese seguinte (Ho) a distribuição hipotética de “x” tem como repartição 

Fo(t), ou seja; F(t) = Fo(t) para todo T, desta forma: 

  [(Hi) Unilateral] F(t) > Fe(t): todo o valor de t (testado com Dn+) 

[(Hi) Unilateral] F(t) < Fo(t): todo o valor de t (testado com Dn-n) 

[(Hi) Unilateral] F(t) ≠ Fo(t): ao menos um valor de t (testado com Dn) 

  

A distribuição de Dn+ (por exemplo, não depende da forma da distribuição a priori 

Fo(t), porque xi segue esta lei. De acordo com Lebart (1982), (x1, x2, ............, xn) são 

variáveis independentes com a mesma função Fo, (x2).............Fo(xn), são igualmente 

independentes e uniformemente distribuídas sobre (0.1); com efeito Fo monótono, o evento 

x1st tem a mesma probabilidade que o evenemento Fo(x1)S Fo(t), e esta probabilidade é 

Fo(t). 
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Suponhamos que as observações ordenadas de forma crescente: x1< x2< ......... 

<Fo(xn). A estatística Dn’ desta o valor dn+ = MAX{1/n – Fo(x1); z/n – Fo(x2); ......; n/n – Fo 

(xn)}, desta forma este valor depende “n” realizações de uma variável aleatória uniforme, o 

que demonstra o caractere não paramétrico do procedimento. 

 

 

Figura 25 - O desvio máximo acontece em X2 OU Fn(x2) = 2/5, e Dn- deverá ser calculado sobre  

Fn (x2-Ʃ) = F2(x2)-1/n 

Fonte: MARTINS DA SILVA, L. S., (1989). 

 

 A porcentagem mais grosseira da curva cumulativa, através de Visher (Loc. Cit.), 

transformou seus valores milimétricos das curvas cumulativas em PHIØ. Finalmente 

aplicamos o teste K. S. (Kolmogorov-Smirnov, Loc. Cit.), afim de calcular o valor máximo 

do valor absoluto da diferença entre estas distribuições. 

 A elaboração de curvas granulométricas e a identificação dos “valores de Passega” 

foram realizados em 1989 com um programa do laboratório de sedimentologia do C.E.R.E.G., 

mas a aplicação do teste K. S. aconteceu em 1990, depois de melhorado pelo pesquisados 

Marcier, J. L. (1990) da mesma instituição. 

Desta forma estabelecemos uma relação de famílias para as curvas cumulativas 

resultantes, dotadas de características reagrupadas nas tabelas que veremos: 
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Tabela 09 - Aplicação do Teste K. S. nas curvas cumulativas. 

Referência Comparada Distâncias 

Máximas 

Probabilidade Domínio Aproximação 

P1a P1c 0,3125 0,4153634 Litoral P2a 

 P1d 0,25 0,6443743 Litoral P1d 

 P2a 0,1875 0,9411814 Litoral P1c 

DA4a DA1a 0,3125 0,4153634 Litoral DA4b 

 DA1b 0,25 0,6993743 Litoral DA2a 

 DA2a 0,1875 0,9411814 Litoral DA2b 

 DA2b 0,1875 0,9411814 Litoral DA1b 

 DA4b 0,125 0,9996333 Litoral DA1a 

DC3 DB1a 0,3125 0,4153634 Litoral DB1a 

 DB2b 0,3125 0,4153634 Litoral DB2b 

 DB1c 0,3125 0,3153634 Litoral DB1C 

DC5a DC1 0,25 0,6993743 Litoral DC1 

 DC2 0,25 0,6993743 Litoral DC2 

 DB2 0,3125 0,4153634 Litoral DC4a 

 DC4a 0,25 0,6993743 Litoral DC4b 

 DC4b 0,25 0,6993743 Litoral DB2 

E1a E1b 0,1875 0,9411814 Baixo Vale T1 

 E1c 0,3125 0,4153634 Baixo Vale E1b 

 E1d 0,1875 0,9411814 Baixo Vale E1d 

 E2a 0,3125 0,4153634 Baixo Vale E1c 

 T1 0,125 0,9996333 Baixo Vale E2a 

E1a T4 0,3125 0,4153634 Baixo Vale T7a 

 T5 0,25 0,6993743 Baixo Vale T7c 

 T7a 0,125 0,9996333 Baixo Vale T7b 

 T7b 0,1875 0,9411814 Baixo Vale T7d 

 T7c 0,125 0,9996333 Baixo Vale T5 

 T7d 0,25 0,6993743 Baixo Vale T6 

 T6 0,25 0,6993743 Baixo Vale T4 

B7a B4a 0,1463414 0,7722616 Tabuleiro B4a 

B7b B9b 0,2195122 0,2766137 Tabuleiro B10a 

 B9c 0,1219512 0,9206334 Tabuleiro B9e 

 B9e 0,097561 0,9898137 Tabuleiro B9c 

 B10a 7,317072 0,9999008 Tabuleiro B10b 

 B10b 0,1463415 0,7722613 Tabuleiro B12 

 B12 0,1707317 0,5885927 Tabuleiro B9b 

 T14a 0,097561 0,9898137 Tabuleiro 14ª 

Eb3a T14c 0,97561 0,9898137 Baixo Vale T14c 

 T14d 0,1707317 0,5885928 Baixo Vale T10 

 Eb3b 0,195122 0,4159792 Baixo Vale T14d 

 T10 0,1463415 0,7722611 Baixo Vale Eb3b 

Eb3c Eb4a 0,2195122 0,2766136 Baixo Vale Eb4b 

 Eb4b 0,1463415 0,7722613 Baixo Vale Eb4a 

T9 T13 0,25 0,6993743 Baixo Vale T13 

 T17 0,3125 0,4153634 Baixo Vale T17 

 

Os resultados da aplicação do método KS indicaram 10 grupos de curvas cumulativas 

principais, confrontando desta forma 54 amostras de diferentes locais, para um total de 105 
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amostras. 

As variações de valor de probabilidade mais próximas foram das dunas de primeira 

geração e dos terraços e estuários do rio Pium. Para os primeiros, a probabilidade variou de 1 

a 6, para seis amostras. Para o grupo dos terraços a probabilidade de semelhança de curvas 

cumulativas variou de 1 a 7. A amostra de referência do primeiro grupo foi a DAha (Campo 

de Santana), e a do segundo grupo foi a E1a (estuário Pium). Os outros grupos que tiveram 

semelhanças foram dos estuários bloqueados e dos terraços. Eb3a (Várzea do Birichi) teve 

uma probabilidade de 1 a 8. A referência para a formação Guararapes (Formação Barreiras) 

foi B7b (Vila de Pirangi). 

Estes resultados ressaltam homogeneidade na distribuição dos sedimentos no espaço 

estudado, independente do domínio que pertencessem, e a ausência de remanejamento deste 

material. 

Este teste, apesar de genérico, é muito adequado para estudos da morfogênese e 

morfodinâmica de paisagens costeiras, principalmente que estas tem muito material 

sedimentar arenoso e argiloso, tal como este que estudamos. 

 

O MÉTODO 

  

A Análise Fatorial de Correspondência Múltipla é um método de análise estatística 

fundamentada nas abordagens principais da análise fatorial, tais como a análise de 

componentes principais e análise canônica. Ela trata a tabela de variáveis qualitativas 

observadas sobre os indivíduos numerando todas elas: 

 De 1 a P As Variáveis qualitativas 

 De 1 a N Os indivíduos 

 De 1 a m (j) As modalidades das variáveis j 

 

O número “x” designará o número da modalidade da variável “j”, observada sobre o 

indivíduo “i”, chamamos então “x” da matriz de: 

                                          X (xji) (x1, ..........., xp)            (-t  31-) 

                                                          -t  xn 

  

Os dados obtidos a partir desta codificação não dependem desta numeração, 

definiremos então:                   Z (zjmi) (z1, ..........., zp)         
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A tabela binária obtida através de uma codificação disjuntiva completa “jm”, sendo o 

índice da coluna associada a modalidade “m” da variável “j”. 

Assim:                   Zjmi = (1 si xji = m) 

 

IDENTIFICAÇÃO DOS PRINCIPAIS AGENTES DA MORFODINÂMICA 

REGIONAL ATRAVÉS DA ANÁLISE FATORIAL DE CORRESPONDÊNCIA 

MÚLTIPLA – A.F.C.M. 

  

A A.F.C.M. é um procedimento muito adequado para os estudos geodinâmicos, por 

integrar quantitativamente e qualitativamente uma quantidade muito grande de variáveis, no 

sentido de caracterizar o tipo de relações existentes entre elas. Ela pode indicar os seus 

coeficientes de correlações, bem como suas pro-porções de relacionamento dinâmico em 

relação as suas dimensões de base tanto nos aspectos individuais quanto no aspecto grupal, 

grupo de indivíduos. 

A A.F.C.M. avalia os graus de similaridade dos componentes do geossistema estudado, 

pela hierarquização dos seus conjuntos comparados de forma standard. Em seguida, ela 

qualifica a sequência de ocorrências dos fatores e das consequências normalmente de forma 

quantitativa. 

Este tipo de interpretação reforça a indução pela formulação de hipóteses, estimulando 

referências obtidas e indica respostas e soluções necessárias nas relações de causas e efeitos. 

A A.F.C.M. é um procedimento estatístico complexo, formulado a partir de uma grande 

quantidade de cálculo matemático que se desenvolvem sobre variáveis selecionados de forma 

subjetiva, a partir de uma matriz com valores que são estandardizados posteriormente e 

substituídos por outros equivalentes em uma unidade teórica. Em seguida se constroem uma 

matriz de correlação entre as variáveis e o objeto estudado, trocado por uma matriz fatorial e, 

em seguida, por uma matriz de resultados obtidos. 

A A.F.C.M. é adequada para os estudos dinâmicos, transdisciplinares para os estudos 

geodinâmicos dos sistemas naturais, que demandam uma grande quantidade de dados 

interdependentes, normalmente estudados de forma pontual. Ela facilita a formalização de 

modelagens sobre a evolução espacial e temporal dos conjuntos, através da projeção dos 

atributos e dos fatores, ao mesmo tempo que as semelhanças e contrastes que aparecem 

durante o percurso morfogenético do objeto do estudo. 

Sua aplicação formaliza as conclusões obtidas a partir de novas técnicas, no sentido de 

questionar outras já aplicadas com o mesmo propósito, e assim realizar um confronto de 
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procedimentos pragmáticos, ao mesmo tempo que procedimentos técnicos. 

A análise fatorial de correspondência múltipla foi usada proposta inicialmente por 

Benzecri (1979) e é análoga a análise de componentes principais, destinada a tratar uma 

tabela de variáveis qualitativas observadas nos indivíduos. Posteriormente foram feitos 

estudos ambientais usando esta mesma proposta por Landim (2000), Couto (2004), Melo 

(2008), Castro Neto (2011), Da Silva (2012). Tais estudos nos estimularam para usar a 

A.F.C.M. como um instrumento de síntese para todos os resultados obtidos das análises 

granulométricas caracterizando, desta forma o balanço sedimentar do espaço estudado.   

 

O Objetivo da Aplicação da A.F.C.M. 

 

O estudo da morfodinâmica do espaço geográfico estudado se baseia em uma sucessão 

de ocorrências morfoclimáticas, cuja sucessão temporal ainda não está bem definida. Faltam 

critérios preciosos que envolvam em cada episódio todo o contexto sistêmico do espaço 

atingido pela ocorrência o que demanda módulos muito sofisticados de acordagens. 

Obviamente que trata-se de uma questão de método, mas as verdadeiras causas estão 

relacionadas com a percepção do problema, que depende da equipe que o tenta resolver. O 

estabelecimento de correlações entre episódios, quando se estuda a geografia de uma 

paisagem não é um procedimento fácil. 

Os problemas são maiores quando ao estudarmos as ações do ritmo climático, temos 

de considerar intervenções da geodinâmica interna, capazes de confundirem-se com os efeitos 

da variação do clima. O verdadeiro conhecimento do relevo demanda a restituição dos 

fenômenos responsáveis pela sua evolução mais antigos, ou seja, os que não dispõem de 

documentos e registros em decorrência do remanejamento dos seus depósitos correlativos, 

testemunhas insubstituíveis de ocorrências morfogenéticas. 

Desta forma, refletindo sobre este questionamento que impõem impasses a muitos 

estudos conhecidos, escolhemos aplicar esta proposta estatística. A A.F.C.M.. A racionalidade 

dos seus procedimentos conduz a identificação dos principais agentes da morfodinâmica nas 

principais etapas da sua história paisagística o que nos permitiu aplicar, inclusive, o princípio 

fenomenológico de evolução sistêmica da passagem de um contexto geodinâmico para outro, 

com saltos quantitativos que se tornam saltos qualitativos. 
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As Variáveis e os Indivíduos da Análise 

  

Estabelecemos através de um programa desenvolvido no Départment Distatistique da 

Université Louis Pasteur/Strasburg/França/1989, uma tabela composta por dez variáveis 

ativas e oito suplementares, sobre 35 indivíduos escolhidos ao meio da grande quantidade de 

equivalências distribuídas entre as 105 amostras trabalhadas nos laboratórios, sendo: 

 

VARIÁVEIS ATIVAS: 

 Tipo de Transporte: 

CH – Charriage (Arrasto) 

SL – Saltation (Saltação) 

SU – Suspension (Suspensão) 

 Textura do Material: 

STG – Sable trèss grossier (Areia muito grosseira) 

SG – Sable grossier (Areia grosseira) 

SMF – Sable moyen / sable fin (Areia média / areia fina) 

STF – Sable três fin (Areia muito fina) 

LG – Limon grossier (Silte grosso) 

 

VARIÁVEIS SUPLEMENTARES: 

 Domínios geomorfológicos: 

TA – Domaine des tabuleiros (Domínio dos tabuleiros) 

BV – Domaine des bases vallé (Domínio dos baixos vales) 

LIT – Domaine litoral (Domínio litoral) 

 Unidades geomorfológicas: 

BA – Formation Guararapes, groupe Barreiras (Formação Guararapes, Grupo  

                 Barreiras) 

FA – Falaise (Falésias) 

ET – Estuaire (Estuário) 

DU – Dunes (Dunas) 

PA – Plage (Praia) 
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OS INDIVÍDUOS OU UNIDADES ESTATÍSTICAS TIRADOS DAS AMOSTRAS 

ANALISADAS PELA GRANULOMETRIA 

 

Indivíduos 

Dominio Litoral  

L1a – L104 – P1d – Plage de Búzios (Praia de Búzios) 

L1b – L105 – P1c – Plage de Búzios (Praia de Búzios) 

L2a – L107 – P2b – Plage de Tabatinga (Praia de Tabatinga) 

L3b – L109 – DA1b – Dune Lac Redonda (Duna Lagoa Redonda) 

L6a – L16 – DA4a – Dune Campo de Santana (Duna Campo de Santana) 

L6b – L166 – DA4b – Dune Lac Redonda (Duna Lagoa Redonda) 

L13b – L22 – DB1b – Dune Route Buzios (Duna Rota Búzios) 

L12 – L27 – DC3 –  Dune Estuaire bloqué du fleve Pium  

                                  (Duna Estuário Bloqueado do Rio Pium) 

L13a – L28 – DCa –  Dune Estuaire Pium vers le sud  

(Duna Estuário Pium Direção do Sul) 

L14a – L30 – DC5a – Dune maison secondaires (Duna Casas de Veraneio) 

 

Domaine des Bases Vallées (Domínio dos Baixos Vales) 

V16 – V01– Eb1 – Ponta da Ilha Verde 

V17a – V02 – Eb2 – Vaze de birichi I (Várzea do Birichi I) 

V18a – V06 – Eb4a – Vaze de birichi II (Várzea do Birichi II) 

V19a – V07 – Ebhb – Vaze de birichi III (Várzea do Birichi III) 

V15 – V14 – E2c – Plage Barreta / Lac Bertioga (Praia de Barreta / Lagoa Bertioga) 

V14a – V20 – T6 – Estuaire Pium / Caturana (Estuário Pium / Caturana) 

V7b – V22 – T7b – Drainage Ensablé (Drenagem Assoreada) 

V7c – V23 – T7c – Drainage Ensablé (Drenagem Assoreada) 

V8a – V27 – T10 – Terrace Trairi / São José do Mipibú  

(Terraço Trairi / São José do Mipibú) 

V8b – V28 – T11 – Terrace Trairi / São José do Mipibú  

(Terraço Trairi / São José do Mipibú) 

V8c – V30 – T13 – Terrace Trairi / São José do Mipibú  

(Terraço Trairi / São José do Mipibú) 

V10b – V32 – T146 – Fazenda Monte  
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V14b – V38 – T17 – Estuaire Rive Droite (Estuário Margem Direita) 

 

Domaine des Tabuleiros (Domínio dos Tabuleiros) 

T2 – T02– B1b – Versant Ville Pium (Vertente Vila Pium)  

T3 – T03– B1c – Versant Ville Pium (Vertente Vila Pium)  

T5a – T09– B5a – Falaise Barra de Tabatinga (Falésia Barra de Tabatinga)  

T5b – T10– B5b – Falaise Barra de Tabatinga (Falésia Barra de Tabatinga)  

T5c – T14– B6b – Falaise Barra de Tabatinga (Falésia Barra de Tabatinga)  

T4a – T16– B7a – Route Ville de Pirangi (Rota Vila de Pirangi)  

T6a – T23– B9e – Versant Lac Papari (Vertente Lagoa Papari)  

T6b – T25– B1a – Versant Lac Papari (Vertente Lagoa Papari)  

T6b – T28– B1a – Versant Lac Papari (Vertente Lagoa Papari)  

T6d – T29– B12 – Versant Lac Papari (Vertente Lagoa Papari)  

T7a – T31– B1b – Falaise Plage Tibau (Falésia Praia Tibau)  

T7b – T33– B1c – Falaise Plage Tibau (Falésia Praia Tibau)  

A codificação disjuntiva usada foi: P = Presença e A = Ausência. 

 

As variáveis ilustrativas ou suplementares são heterogêneas e não participam dos eixos 

fatoriais. Elas podem no entanto, serem consultadas para reforçar as interpretações dos 

resultados das análises. 

 

A APLICAÇÃO DA A.F.C.M. 

 

Primeiro Eixo: 

 Este eixo tem as variáveis mais fortes chegando até a 70% do total, principalmente no 

que diz respeito as variáveis ativas negativas ASG (Ausência de Areia Grosseira), ACH 

(Ausência de Arrastão) e ASTG (Ausência de Areias Muito Grosseiras), em oposição as 

variáveis positivas PSTG (Presença de Areia Muito Grosseira), PSG (Presença de Areia 

Grosseira) e PCH (Presença de Arrastão). 

Quer dizer, em situações específicas, quando o transporte por arrastão se desenvolve 

com sedimentos do tipo STG e SG. Desta forma, as relações entre estas respostas e os 

princípios gerais da dinâmica sedimentar, utilizamos as variáveis suplementares, que podem 

indicar o tipo de transporte em situações de pluviometria acentuada. Os indivíduos atingidos 

por estes fenômenos são +T03 (Vertente Vila de Pium), + T25, + T28 (Falésia da Praia Tibau), 
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todos pertencentes a formação Guararapes e –V02, -V06 (Várzea do Birichi), e –V27 (Terraço 

Trairi – São José do Mipibú). 

 

Segundo Eixo: 

 Com quase 20% do total de informações da tabela, este eixo apresenta uma oposição 

entre ASL, PLG, PSTF, EPCA do lado negativo, e ASTF, ACH, ALG e PSL do lado positivo; 

com a presença de Limões Grosseiros ele demonstra a ocorrência de transporte por saltação 

ou arrastão. Os indivíduos atingidos por este tipo de dinâmica são + L09 (Duna de Lagoa 

Redonda), +L28 (Duna Estuária Pium Direção Sul), +L30 (Duna Casas de Veraneio), -V07 

(Várzea do Birichi), -V20 (Estuário Pium – Caturana), -V30 (Terraço Trairi), +T09 (Falésia 

Barra de Tabatinga), -T28 (Vertente da Lagoa de Papari). 

 

Terceiro Eixo: 

Este eixo apresenta uma oposição entre as variáveis ASU, PSMF e ASTG do lado 

negativo e ASMF, PSU e PSTG do lado positivo, para L05 (Praia de Búzios), V22 (Drenagem 

Assoreada Timbó), V27 (Terraço Traití), T09. T10 (Falésia Barra de Tabatinga) e T32 (Falésia 

Praia de Tibau), todas do lado positivo em oposição a L9 (Duna lagoa Redonda), L16 (Duna 

lagoa Redonda), L16 (Duna Campo de Santana), L27 (Duna Estuário Bloqueado do Rio 

Pium), todas do lado negativo. 

As variáveis indicam o transporte por suspensão para os grãos de areia muito 

grosseiros e de areia média e fina. Para o restante dos indivíduos contidos neste eixo os 

processos típicos das condições climatológicas normais. 

Os transportes por suspensão funcionam com os grãos com diâmetros muito 

grosseiros, médios e finos, nas praias, terraços fluviais, bem como nos estratos argilosos e 

arenosos da formação Guararapes, quando a competência do escoamento e da ação das vagas 

é elevada. 

 

Interpretação dos resultados da A.F.C.M. 

A. A dinâmica antiga e atual deste geossistema depende de ocorrências 

climáticas e oceânicas normais e episódicas. Todos os seus domínios e 

unidades de paisagem manifestam a ação de transportes eólicos, pluviais, 

fluviais e de deriva litorânea para os sedimentos que os compõem, e 

tipificam etapas de clima semiárido, árido, sub-úmido e úmido na sua 

história. O domínio dos tabuleiros aparece no primeiro eixo da tabela com 
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predominância de transporte para seu material grosseiro por arrastão. Se 

relacionarmos este tipo de transporte com a textura do material muito 

grosseiro e grosseiro, podemos constatar um tipo de morfodinâmica 

característica de meio líquido com densidade elevada e movimentos de 

massa. No segundo eixo o transporte por saltação e arrastão que atingiu o 

material mais fino (STF, LG), indicam um clima sub-úmido. No entanto 

ocorreu uma regularização do clima, e os processos morfogenéticos 

passaram a funcionar através do escoamento superficial, que transportou o 

material dos tabuleiros com descargas fracas. Finalmente o terceiro eixo 

demonstra que os sedimentos grosseiros e muito finos do domínio dos 

tabuleiros foram transportados por suspensão em um período longo de 

chuvas intensivas, com fortes descargas. Os resultados da granulometria, nas 

amostras coletadas no domínio dos baixos vales, não foram muito 

representativos para esta A.F.C.M., no seu primeiro eixo, caracterizado o 

transporte por arrastão para o material mais grosseiro. O segundo eixo, no 

entanto, realça este domínio com a participação de indivíduos 

representativos da várzea do Birichi, do estuário Pium-Caturana e do terraço 

Trairi-São José do Mipibú, onde os seus sedimentos depositados foram 

trazidos através de transporte de saltação e arrastão. As fortes correntes que 

os trouxeram exerceram uma ação intermediária entre os níveis mais fortes e 

mais fracos típicos do clima sub-úmido. No terceiro eixo, o menos 

representativo, encontramos duas amostras do domínio dos baixos vales. 

Eles foram coletados na antiga drenagem da Lagoa do Bonfim, hoje 

completamente assoreada e no terraço rio Trairi-São José do Mipibú. O 

transporte por suspensão dos seus sedimentos muito grosseiros e muito finos 

por suspensão indica a ação de uma corrente com fortes descargas, típica de 

um clima semiárido. O domínio litoral não está representado no primeiro 

eixo. O entanto ele está muito bem representado no segundo eixo, que 

indica um transporte por saltação e arrastão para os grãos de limão grosseiro 

e areia muito fina. No terceiro eixo, que revela os grãos transportados por 

suspensão para os grãos mais grosseiros e finos, o domínio litoral é também 

representado substancialmente. As amostras do domínio litoral que se 

manifestam no segundo eixo pertencem as paleodunas mais antigas, e foram 

coletadas nas dunas de lagoa Redonda e do estuário do rio Pium direção sul. 
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As amostras que se manifestam no terceiro eixo foram coletados na Praia de 

Búzios, na duna que margeia a lagoa Redonda, a duna Lunette do Campo de 

Santana, seguramente a mais antiga dentre todas, e a duna que bloqueia o 

antigo estuário do rio Pium. 

B. Os três eixos fatoriais principais manifestam, quando não consideramos as 

inexpressivas variações de intensidades entre valores das amostras, uma 

sequência de informações sobre os tipos de transportes de sedimentos que 

aconteceram e continuam acontecendo na região. Apesar de ocupação não 

planejada pela empresa do turismo, de maneira sintética os resultados 

obtidos demonstram que: 

 
Tabela 10 - Sumarização dos resultados da A.F.C.M. obtidos no De-partment D’statistique da Universidade 

Louis Pasteur / Strasbourg. 

 

Indivíduo 

 

Amostra 

Profundidade 

do local de 

coleta 

Predominante 

EIXOS 

 

Relação 

com Tipo 

de Clima 

1er (70%) 2e (20%) 3e (9%) 

T03 

T25 

T28 

T29 

T31 

T32 

T09 

T28 

T09 

T10 

T32 

B1c 

B10a 

B11a 

B12 

B13b 

B13c 

B5a 

B11a 

B5a 

B5b 

B13c 

15cm 

1,2m 

26cm 

40cm 

4,22m 

5,1m 

15cm 

26cm 

15cm 

20cm 

5,1m 

CH 

CH 

CH 

CH 

CH 

CH 

STG/SG 

STG/SG 

STG/SG 

STG/SG 

STG/SG 

STG/SG 

 

 

 

 

 

 

SL/CH 

SL/CH 

 

 

 

 

 

 

STF/LC 

STF/LC 

 

 

 

 

 

 

 

 

SU 

SU 

SU 

 

 

 

 

 

 

 

 

STG/SMF 

STG/SMF 

STG/SMF 

sub-arido 

sub-arido 

sub-arido 

sub-arido 

sub-arido 

sub-arido 

sub-úmido 

sub-úmido 

sub-úmido 

sub-úmido 

sub-úmido 

V02 

V06 

V27 

V07 

V20 

V30 

V22 

V27 

Eb2 

Eb4a 

T10 

Eb4b 

T6 

T13 

T7b 

T10 

20cm 

50cm 

13cm 

50cm 

40cm 

25cm 

30cm 

13cm 

CH 

CH 

CH 

STG/SG 

STG/SG 

STG/SG 

 

 

 

SL/CH 

SL/CH 

SL/CH 

 

 

 

STF/LC 

STF/LC 

STF/LC 

 

 

 

 

 

 

SU 

SU 

 

 

 

 

 

 

STG/SMF 

STG/SMF 

sub-arido 

sub-arido 

sub-arido 

sub-úmido 

sub-úmido 

sub-úmido 

sub-úmido 

sub-úmido 

L09 

L28 

L30 

L05 

L09 

L16 

L27 

DA1b 

DC4a 

DC5a 

P12 

DA1b 

DA4a 

DC3 

40cm 

40cm 

40cm 

20cm 

40cm 

40cm 

1,8m 

  SL/CH 

SL/CH 

SL/CH 

STF/LC 

STF/LC 

STF/LC 

 

 

 

SU 

SU 

SU 

SU 

 

 

 

STG/SMF 

STG/SMF 

STG/SMF 

STG/SMF 

semi-arido 

semi-arido 

semi-arido 

semi-arido 

semi-arido 

semi-arido 

semi-arido 

  

  As características paleoclimáticas evidenciadas na A.F.C.M., alimentada com os 
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valores obtidos nos resultados das análises granulométricas, nos levaram a concluir um 

modelo de balanço sedimentar para esta paisagem que começa a partir de um clima muito 

quente e úmido durante o período do episódio Barreiras. Em seguida, durante um período 

semiárido formaram-se as paleodunas, cujas diferentes etapas de formação demonstram a 

repetição deste processo em diferentes épocas. 

O balanço sedimentar que identificamos na fachada oriental do estado do Rio Grande 

do Norte, depende das alterações comportamentais dos ventos alíseos a partir de etapas 

grandes e pequenas de glaciações globais. Durante as glaciações ocorridas no passado, a linha 

de costa estudada avançava na direção leste, como consequência do rebaixamento do nível 

dos oceanos que emergia grandes depósitos de sedimentos, responsáveis pela edificação das 

dunas regionais.  Este movimento direção ao leste repetiu-se algumas vezes, seguidos de outro 

no sentido inverso, de acordo com o aumento ou a diminuição do nível do mar. Cada etapa 

deste tipo de movimento tinha a duração de milênios e promovia novos processos 

morfogenéticos com a substituição dos ecossistemas existentes na região. 

Este fenômeno pode ser constatado a partir das seguintes referências: 

 As características geomorfológicas das dunas existentes no espaço estudado, 

indicam um tipo de relação importante com as oscilações de intensidade 

ocorridas nos ventos Alíseos durante os períodos glaciais e pré-glaciais 

responsáveis pelos processos morfogenéticos que as edificaram. 

 Os vales fluviais da região estudada, se formaram durante fases de transgressão 

marinha pré-glaciais. Tanto assim que alguns estuários tal como do rio Pium e 

do rio Trairí, cujas desembocaduras foram estudadas nesta pesquisa, foram 

bloqueados nas fases glaciais globais subsequentes por paleodunas. 

 As várias falésias esculpidas nos tabuleiros da Formação Guararapes (Grupo 

Barreiras), algumas com o paleodunas no seu topo, em direção ao interior. 

 As peleolinhas de praias conservadas na forma de “beach-rocks”, conhecidas 

regionalmente como rochas de pedra. Existem algumas estudos sobre calçadões 

areníticos que constatam a sua presença sequenciada até mais de 200 

quilômetros mar adentro. 

 

Somamos a estas constatações os registros feitos no controle de terreno sobre a 

mineração de diatomito, alga silicosa formada a partir da deposição de algas calcárias em 

ambiente marinho costeiro ou lagunar. A exploração artesanal desta rocha ainda existia na 
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região, quando esta pesquisa começou na década de 1970. Na mesma época identificamos 

várias dunas do tipo “Lunette”, típica de regiões desérticas uma vez que foram também 

identificadas no deserto de Kalahari, na África do Sul. As dunas “Lunette” foram pouco 

estudadas e as referências que existem sobre elas são esparsas. Elas estão relacionadas com 

uma típica depressão existente na sua parte interior denominada “Pan”, que são formadas pela 

ação dos ventos.  

Recorrendo a estudos sobre a paleontologia regional, encontramos em Souza Cunha, 

F. L. (1978), referências sobre a descoberta de restos de proboscídeos na dragagem do porto 

de Natal. Ele descreve a descoberta de fragmentos ósseos e duas defesas de mastodonte na 

Pedra da Baixinha, localizada na desembocadura do rio Potengi. A descoberta destes fósseis 

deu-se a 3 metros abaixo do zero hidrográfico e o material estava encravado no arenito 

calcário constituinte daquele recife. Todas estas ocorrências no passado e no presente 

aconteceram nos entornos do meridiano de 5º Lat., em uma faixa de espaço inferior a 30Km. 

As passagens de uma paisagem desértica para uma paisagem tropical e finalmente para uma 

paisagem de savana alteravam os cenários vegetais e animais com algumas exceções por se 

tratarem de espécies com maior capacidade de adaptação.  

Por outro lado, a rapidez desta variação de cenários paisagísticos na região, 

responsável por alterações no balanço sedimentar, fez com que se formassem áreas de tensão 

ecológica identificadas pelo projeto RADAM/BRASIL (1982). A existência das áreas de 

tensão ecológica na facha oriental Norte-riograndence, caracterizam a complexidade do 

modelo geossitêmico dominante em toda esta fachada continental. Este espaço misto de 

continente e oceano, tem efetivamente um modelo geoecológico extremamente complexo, 

onde a vegetação e a fauna regional é diversificada, mas pouco representada em termos de 

quantidade por espécies. 

Nesta paisagem os ventos são muito importantes para o ciclo de vida continental e 

marinho nos limites do perfil praial até alguns quilômetros em direção ao interior. Os ventos 

alíseos, responsáveis pelo balanço sedimentar, traz resultados específicos para o contexto 

geoecológico em questão de acordo com cada estação do ano. 

O domínio dos baixos vales, por onde passa a drenagem superficial da região 

assentado sobre grabens, pode ser considerado como um espaço de intercâmbio paisagístico 

entre o mar e o continente, bem como entre o domínio dos tabuleiros e o domínio litoral.  
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DISCUSSÃO 

 

Os sedimentos são transportados individualmente ou agrupados pelos ventos, pela 

água e pela gravidade. Os grãos mobilizados sobre as vertentes vão para as suas bases, e são 

transportados para áreas de deposição marinha ou continental. A função do transporte é 

essencial porque evita o afogamento do relevo, sobre os produtos do seu ataque em curto ou 

longo prazo, e controla a atividade dos processos elementares da erosão, e exercem também 

ações de ablação e de acumulação. A influência dos ventos na morfogênese regional é muito 

importante, mesmo considerando outros fatores tais como as chuvas e a gravidade. A potência 

dos ventos sobre uma região depende das relações entre a circulação atmosférica regional, em 

escala sinótica, e a topografia do terreno.  

A magnitude e a direção do transporte de sedimentos em uma região costeira são 

definidos pelo levantamento quantitativo e qualitativo do material envolvido, conhecido como 

balanço sedimentar. Para isto é necessário que se caracterize os condicionamentos climáticos 

responsáveis pela dinâmica destes processos, bem como os condicionamentos paisagísticos 

dos locais das ocorrências. De certa forma, algumas variações no comportamento do vento, 

mesmo que pequenas, podem induzir grandes variações de potência em outros sistemas 

atuantes na região. Desta forma, não é possível a particularização de valores médios anuais 

em uma série temporal extensa principalmente quando se trata de uma grande extensão de 

terras, tal como a fachada continental estudada.  

O balanço dinâmico do transporte deposição dos sedimentos, não é um tipo de estudo 

muito recente a não ser a sua denominação. Ele sempre serviu como base para os estudos 

geomorfológicos, quando desenvolvidos em terrenos estruturados dominantemente sobre 

rochas sedimentares. Atualmente foram feitos vários estudos usando esta metodologia, dentre 

os quais destacamos como referência Da Motta (2013), Souza e Luna (2009), Marquez 

(2009), Zasso (2013), Souza e Luna (2010) e Albardeiro (2004).  

Outro aspecto importante a ser considerado é o das relações de transferência de 

energia entre o clima e o oceano principalmente nas regiões tropicais, onde as correntes 

oceânicas transferem energia para os dois hemisférios quando estão aceleradas. 

Nesta mesma região se desenvolve um fenômeno que se opõe a aceleração das 

correntes oceânicas, em decorrência do enfraquecimento da aceleração de Coriolis, decorrente 

dos efeitos da rotação da terra na região equatoriana, de acordo com Merle e Hisard (1990). 

Eles admitem que as auto regulações necessárias face ao comportamento da atmosfera são 

mais rápidos no Oceano Atlântico do que no Oceano Pacífico. 



195 

 

Os ventos alíseos de sudeste são responsáveis pelo transporte dos sedimentos praiais 

que alimentam as dunas, e o retorno deste material para as praias e para o mar é decorrente 

das brisas continentais da ação pluviais, fluviais e da gravidade. Desta forma, o tipo de 

movimento dos grãos, quando levados em direção as dunas é de suspensão e saltação, de 

acordo com a competência dos ventos para as partículas mais grosseiras. 

O início deste processo é a seleção e remoção dos grãos através da peneiragem 

(FRIDMAN, 1961). Desta forma, os grãos menores a 0,1mm são transportados por suspensão 

em turbulência para Lane (1938) e Visher (1969), e menores que 0,0385mm para a V. S. 

Waterways Experiment Station (1939). Esta relação depende, no entanto, da intensidade da 

turbulência, verdadeira responsável pela capacidade de transporte, e do tipo de superfície por 

onde passam os grãos. 

O transporte por suspensão funciona entre uma concentração de sedimentos de 

superfície, e uma concentração de sedimentos sobre uma interface de deposição. A seleção de 

grãos que deslizam para o fundo é uma relação entre a carga ou fluxo e o tamanho do grão, 

bem como com as características do leito, quando se trata de rios. A média do tamanho dos 

grãos é > 1mm, e as trocas entre a superfície do fundo e a superfície de transporte é 

permanente.  

O transporte por saltação acontece com os grãos entre 0,75mm e 1,0mm, este tipo de 

transporte não é muito conhecido até hoje, mesmo com a grande quantidade de estudos feitos 

sobre dunas.  

Warren (1972), destacou a proteção de partículas intermediárias transportadas na 

forma de arrastão para as partículas arenosas finais, em um estudo sobre a biomodalidade dos 

sedimentos de dunas baixas nas regiões planas. As areias bimodais, típicas de dunas 

desérticas, foram estudadas por Folk (1971), Bagnold (1941) e Bellair (1953), dentre outros, 

em pesquisas voltadas para o conhecimento dos processos responsáveis pelo transporte de 

grãos nos corredores interdunares de dunas baixas. Posteriormente Warren (1972), 

identificou os índices de remoção continuas de sedimentos, entre 1,05/3,0mm, no deserto de 

Teneré, que se desenvolve através de ventos de superfície nas regiões mais protegidas das 

dunas. Ele admite que este fenômeno é consequência do rolamento de um vortex em um local 

específico, que admitimos serem muito semelhantes ao que existe no espaço ao sul da região 

estudada. 

Para Visher (1969), os sedimentos com tamanho entre 0,15 e 1,0mm, que são 

transportados com altura relativamente baixa em relação a um leito fluvial, sugerem também 

uma relação entre o tapete de tração e a suspensão gradual. Os grãos transportados neste caso 
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são de uma população de saltação, especificamente isolada. Visher ressaltou no seu estudo 

uma população de grãos grosseiros, com média e desvio padrão diferentes de outras 

populações transportadas por arrastão. De acordo com este autor, que considerou a existência 

de alguns sedimentos fluviais transportados por arrastão, que não tem as características deste 

população isolada, as causas do transporte por arrastão não são bem conhecidas, no caso em 

1969, talvez porque decorre da remoção de uma parte da fração grosseira, seguida de um 

golpe brusco da interface de deposição nos depósitos do leito com corrente contínua. Na 

realidade o transporte por arrastão nos leitos dos rios não é bem conhecido mesmo 

atualmente. 

O transporte eólico de sedimentos estudados no deserto de Teneré, demostrou que 

areias finas erodidas pela ação do vortex, bombardeada por areias grosseiras em movimento 

de saltação, sob a ação dos ventos de superfície, assumem também o movimento por saltação. 

Desta forma constatou-se que através da ação dos ventos as areias finas são transportadas por 

suspensão, as grosseiras por arrastão e as intermediárias por saltação, mas é possível que os 

tipos de transporte e os tamanhos de grãos possam perder estas características quando se 

misturam entre si. 

A teoria da coesão e erosão também chamada de “teoria da proteção” estudada por 

Warren (1972), anteriormente estudada por Folk (1968), é o que se considera de mais típico 

para as zonas de deflação. 

Todo o grão de areia tem a tendência de cair verticalmente, mas a resistência do ar 

freia este movimento, de acordo com as leis da aerodinâmica. Desta forma a velocidade da 

queda dos grãos finos é muito pequena e permite o transporte eólico por suspensão. 

Os grãos mais grosseiros caem rapidamente para, em seguida, se elevarem alguns 

centímetros através da ação de movimentos turbilhonados. Admite-se que o movimento 

vertical de ascensão dos turbilhões é aproximadamente igual a ½ da velocidade horizontal 

média do vento. Um vento com a velocidade de 5 metros por segundo é capaz de elevar um 

grão de areia, com 0,2mm até um metro de altura. 

O movimento do grão começa com um deslocamento capaz de desencadear um 

processo duplo de saltação e reptação. Ele é oblíquo como consequência da ação do vento 

seguinte mais o seu peso, caso o grão seja grosseiro, faz com que ele se precipite em uma 

queda muito rápida. Quando ele cai e se choca com outros grãos que estão na superfície, é 

projetado para cima novamente. Este processo se repete muitas vezes, até que a velocidade do 

vento começa a diminuir, proporcionalmente ao aumento da inclinação da superfície do 

terreno. 
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O movimento de reptação se desenvolve na superfície do solo, e é consequência do 

bombardeio dos grãos transportados por saltação. Estes bombardeios são responsáveis 

também por pequenas fraturas que dão a forma estralada nos grãos quartzosos formadores 

deste tipo de paisagem. 

Muitos são os fatores que determinam a morfologia dos campos dunares nos desertos 

ou nas fachadas costeiras dos litorais, destacando-se dentre outros, a composição 

homométrica ou heterométrica dos sedimentos. Os depósitos arenosos sobre vegetação densa 

das dunas fixas não permitem a organização e hierarquização dos grãos, o que lhes dá uma 

caracterização de duna atrofiada. Para ele as dunas móveis são formadas a partir de grandes 

depósitos com alimentação permanente, sobre superfícies planas endurecidas pela cimentação 

de areias de superfície, decorrente da elevação dos lençóis freáticos. Ao mesmo tempo, as 

paleodunas são consideradas como de conjunção, por dependentes de ventos com direção 

única, tal como acontece com os ventos alíseos, na região estudada. 

O aumento e a diminuição da velocidade dos ventos pode romper a parte central das 

dunas, estimulando a formação de novos vortex, novos muros. Este processo é bem visível no 

espaço estudado, nos diferentes tipos de dunas costeiras registradas neste estudo, encontradas 

mas não registrada. Na realidade o que torna relevante o estudo das dunas deste sistema 

geoecológico não são apenas as suas datações relacionadas com a evolução paleoclimática 

global, mas e principalmente, o entendimento dos fatores climáticos regionais sazonais, 

responsáveis pela morfologia desta paisagem, relacionados com as alterações dos ventos 

alíseos decorrentes dos deslocamentos de latitude das células de alta pressão do Oceano 

Atlântico sul. Somam-se a estes aspectos o aumento, a diminuição ou o desaparecimento da 

cobertura vegetal nos espaços ocupados pelas dunas. 

 

CONCLUSÃO 

 

A fachada costeira oriental do Estado do Rio Grande do Norte, é composta por um 

subsistema litorâneo, que contacta diretamente com o mar e os ventos soprados do oceano 

para o continente, e o subsistema costeiro, que recebe indiretamente este tipo contato. 

Eles têm as seguintes características: 

 Subsistema Litoral: Em contato direto com o mar dispõe de processos 

específicos tanto nos seus aspectos temporais, quanto espaciais. A ação dos 

ventos, das vagas atuando no sentido E/W, em confronto com processos 

continentais no sentido inverso, impõe a aplicação de técnicas de estudo, 
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capazes de integrar aspectos físicos, químicos e biológicos, para o 

entendimento da sua evolução em diferentes taxonomias. Os componentes 

paisagísticos deste subsistema, interface entre os sistemas continental, 

climático e oceânico são: 

o Os lagos; 

o As formas de origem fluvial e marinha; 

o As formas de abrasão e abrasão litorais; 

o As formas de origem eólica e marinha. 

 Subsistema Costeiro: Assim denominado por sofrer influências de processos 

marinhos e eólicos/marinhos, apesar de não ter contato direto com o mar, ao 

mesmo tempo que tem suas origens ligadas a processos continentais. Assim 

este subsistema é composto por unidades mistas ou não, de paisagens tais 

como: 

o Unidade resultante da denudação; 

o Formas que resultam da dinâmica fluvial; 

o As lagoas costeiras; 

o As formas combinando processos eólicos e fluviais. 

 

A Análise Fatorial de Composição Múltipla confirmou as relações morfogenéticas do 

espaço paisagístico em questão com oscilações paleoclimáticas globais, regionais, não 

deixando de referenciar a influência da sazonalidade e clima atuais, com todas as implicações 

que tais fenômenos envolve para o seu balanço sedimentar. 

O entendimento das relações processuais de causas e de efeitos, obtidas através das 

análises de laboratório, que caracterizaram tipos de transporte e ambiente de deposição do 

material sedimentar estudado, reforçou as hipóteses levantadas durante as atividades de 

fotointerpretação de fotografias aéreas, sobre a cronologia das etapas morfogenéticas do 

espaço estudado, permitindo a elaboração de um modelo dinâmico que propõe duas etapas 

distintas de formação: 

 A primeira, continental, correspondendo a intensos movimentos de 

progradação com quatro momentos importantes: 

o A evolução plio-pleistocênica dos processos de denudação extensiva, e 

deposição dos sedimentos correlativos do grupo Barreiras; 

o A reativação tectônica ocorrida no preistoceno inferior, responsável 

pelo controle da drenagem no espaço estudado através da formação de 
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granbens; 

o A migração de sedimentos carbonáticos da fachada setentrional do 

espaço continental estudado, em direção a sua margem oriental. Este 

material se alojou nos granbens recém-formados, ou sobre horsts com 

cotas inferiores, sendo posteriormente recobertos pelas argilas do grupo 

barreiras; 

o A formação das dunas mais antigas da região, através da acumulação de 

areias quartzosas e sedimentos do Barreiras, a partir do pleistoceno 

intermediário, início do quaternário. 

 A segunda, marinha, se manifesta a partir de violentas alterações do clima 

terrestre, provocadas por fenômenos cíclicos astronômicos, e intensificação nas 

modificações térmicas do comportamento do oceano. Consideram-se três 

momentos importantes desta etapa: 

o A ocorrência de uma grande transgressão marinha, capaz de afogar os 

estuários situados nos granbens da região, bem como de desencapar os 

tabuleiros costeiros, expondo suas partes basais na forma de 

plataformas de abrasão, formando, ao mesmo tempo, escarpas de 

falésias e restingas, principalmente neste espaço do nordeste brasileiro. 

Pode-se propor uma datação holocênica para este evento espetacular, 

entre 6.000 e 5.000 anos B.P.; 

o A ocorrência de uma regressão marinha de mesma importância, com o 

desenvolvimento de grandes fábricas de sedimentos, responsáveis pela 

formação de diferentes tipos de dunas da família parabólica 

transgressiva, bem como pelo bloqueio dos estuários, posicionados pelo 

controle tectônico, na mesma direção dos ventos alíseos dominantes; 

o A ocorrência de pequenas transgressões e regressões marinhas, 

responsáveis pela formação de dunas sobrepostas pela migração de 

alguns estuários, bem como pela edificação de paleolinhas de praia com 

diferentes distanciamento do rivage atual. 

 

A partir dessas etapas, desenvolveu-se o modelo da morfodinâmica moderna do 

espaço estudado, até o incremento da sua ocupação antrópica nas quatro últimas décadas. 

A reconstituição dos paleo ambientes fez-se possível, a partir do momento em que 

somamos outros tipos de análise, já citados, a granulometria, de tal forma que caracterizamos: 
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 As modalidades de depósitos característicos para cada tipo de fácies. 

 O comportamento dinâmico dos sedimentos arenosos transportados pelos 

ventos das praias para o interior. 

 Os tipos de transporte dominantes para sedimentos argilosos aluvionares e 

coluvionares. 

 A cronologia das ocorrências responsáveis pela morfogênese regional. 

 

Fundamentamos este trabalho a nível metodológico/estratégico, na teoria dos sistemas, 

considerando novos conceitos relacionados com o princípio de complexidade, abrindo mão 

dos modelos interpretativos lineares nas etapas de interpretação dinâmica de resultados. 

Optamos por uma linha raciocínio baseada no conceito da transdisciplinaridade 

(MORIN, 1977), mais adequados para o estudo da paisagem geográfica. No aspecto 

técnico/tático, evoluímos o estudo atuando a partir da interpretação de fotografias aéreas, 

procurando desta forma, formular conceitos iniciais sobre o contexto paisagístico enfocado, 

isentos de qualquer tipo de influência, imposta por revisões bibliográficas. Evidentemente que 

consultamos tais referências posteriormente, a nível de tese/antítese, com resultados bem mais 

efetivos. 

Seguindo o mesmo princípio de correlação/isenção, definimos os tipos de amostras a 

serem coletadas, bem como os tipos de análises a serem nelas aplicadas. Os resultados 

definiram as propostas de interpretação. 

A nenhum momento deixamos de levar em conta a fluidez dos processos 

morfogenéticos que atuam no espaço estudado, cuja principal característica é o seu caráter 

mutante, em diferentes escalas de aproximação. Este tipo de paisagem dificilmente atinge um 

estado de equilíbrio. Muito pelo contrário, sua evolução se manifesta por saltos do âmbito 

quantitativo para o qualitativo, com curtas etapas de equilíbrio precário. 

Trata-se, portanto, de um sistema aberto, em equilíbrio dinâmico, com extrema 

fragilidade, em função de uma permanente necessidade de operacionalizar etapas de auto 

regulação, que exigem participação plena da maioria dos seus componentes físicos, químicos 

e biológicos. 

O clima atua com uma função catalizadora de processos, e o que existiu de mais 

significativo em todas as etapas morfogenéticas desta paisagem durante o quaternário foram 

as oscilações leste/oeste, da linha de costa em decorrência das glaciações globais, além das 

diferentes adaptações que as estações climáticas anuais tiverem que assumir. 
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Os resultados obtidos, caracterizam o espaço estudado como um geossistema com 

relativa capacidade de auto regulação, face as pressões que lhe foram impostas por diferentes 

etapas paleoclimáticas, bem representada nos seus componentes paisagísticos costeiros e 

litorâneos. Vale salientar que esta disponibilidade é responsável por um tipo de paisagem com 

características muito específicas, uma vez que a cada modificação paleoclimática capaz de 

interferir no seu balanço sedimentar, o seu contexto biótico adaptou-se com perdas 

substanciais de componentes.   

Somente a partir do entendimento destes processos, é que poderá se formular teorias 

sobre a evolução desta paisagem, cuja principal característica é a sua extrema susceptibilidade 

a qualquer tipo de pressão no seu contexto sistêmico, uma vez que os seus componentes 

internos se distribuem em   cinco diferentes zonas de tensão ecológica. 

 A aplicação de uma análise de correlações quantitativas e qualitativas, entre os 

componentes deste geossistema, e os processos que nele acontecem, são fundamentos para o 

entendimento deste estudo. Para isto serviram os registros coletados através da interpretação 

de fotografias aéreas, no controle de terreno quando coletaram-se amostras de dados 

geográficos, bem como, de material sedimentar e petrográfico que foram posteriormente 

analisados em laboratório. 

O conceito de equilíbrio instável diz respeito ao ajustamento entre as variáveis internas 

de um sistema geográfico, e as condições da dinâmica externa da paisagem na qual está 

inserido. Este processo reflete o nível de competência do mecanismo de auto regulação do 

sistema, e podem se manifestar das seguintes formas: 

 A variáveis internas serão constantes se as condições externas forem constantes. 

 Se os valores de algumas condições externas mudarem no espaço e no tempo, o 

coeficiente de correlações entre as variáveis internas e as condições externas 

indicará; uma situação de equilíbrio instável para um coeficiente baixo; e de 

aumento de sensibilidade tangenciando para a bifurcação e provável 

esgotamento do sistema. 

 

Desta forma, um sistema geográfico pode se ajustar a um novo regime, se seguir as 

tendências dominantes para as mudanças acontecidas externamente. O comportamento de um 

sistema é determinado pela comparação entre a taxa de modificações de uma condição 

externa, e a capacidade de um sistema de se adaptar, a sua entropia. 

No caso deste estudo desenvolvido na fachada costeira oriental do Estado do Rio 

Grande do Norte, os valores das condições externas mudaram, tocando inicialmente as 
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variáveis mais adaptáveis situadas nas zonas de tensão ecológica. Isto provocou uma 

correlação de baixa variação prolongada, em seguida, na evolução do mesmo processo, as 

variáveis mais fracas foram atingidas, desenvolvendo, desta forma, um coeficiente elevado de 

correlação de alta sensibilidade para modificações de condições externas. Como um sistema 

pode se ajustar a um modo regime, e se adaptar as mudanças de condições, desde que o seu 

mecanismo de auto regulação seja suficientemente competente, resta saber de qual forma isto 

acontece, para que o sistema se mantenha. 

Estamos tratando no caso específico de uma fachada continental litorânea, posicionada 

no Nordeste brasileiro cuja principal característica é a de manifestar em quase toda a sua 

extensão norte/sul e leste/oeste, um elevado percentual especial de áreas de tensões ecológicas 

pouco conhecidas e pouco estudadas com destaques para esta característica.  

Se considerarmos a bibliografia disponível sobre esta região poderemos destacar 

estudos sobre a geologia regional, bem como sobre a vegetação, a hidrografia, a tectônica, a 

pluviometria, as temperaturas e tantos outros componentes paisagísticos deste espaço, todos 

eles formulados de maneira pontual, apesar de eventuais tentativas de abordagem 

multidisciplinar com pouca ou nenhuma contribuição para o entendimento pleno da 

morfogênese, pedogênese e morfodinâmica regional. 

Outras referências baseadas em outras propostas desde que refletisse “um olhar crítico 

e reflexivo sobre a ciência” (JAPIASSÚ, 1991), nada acrescentaram para as ciências 

ambientais. Esta sempre foi a grande questão, mesmo porquê a ciência que mais tratou deste 

assunto, no sentido de formular por necessidades operacionais uma epistemologia para as 

ciências ambientais foi a geografia, uma ciência criada e desenvolvida pelas elites dominantes 

desde os seus primórdios, para servir como instrumento capaz de indicar e operacionalizar 

estratégicos e táticos de procedimentos políticos na paz e na guerra. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS SOBRE A SITUAÇÃO DA PAISAGEM ESTUDADA 

 

Desenvolvemos procedimentos de terreno, tendo como referência a interpretação de 

três séries de fotografias aéreas antigas, em duas áreas “Teste” situadas nas praias de 

Genipabú e Pirangí, situadas, respectivamente ao norte e ao sul da Natal, capital do Estado do 

rio Grande do Norte.  

No controle de terreno fizemos entrevistas com as populações autóctones, além de 

obter várias fotografias horizontais durante os mais de 30 anos de estudos. Os resultados 

obtidos nesta etapa de trabalho permitiram caracterizar e projetar os limites de carga das 

unidades e subunidades de paisagens regionais. Desta forma foi possível identificar os danos 

trazidos pela atual recolonização do espaço, e sugerir procedimentos capazes de mitigar os 

danos provocados pela ocupação antrópica predatória. 

Trabalhamos com duas escalas temporais e espaciais, a primeira, para as análises de 

bases físicas abrangendo do cenozoico ao quaternário, algumas vezes até o pré-cambriano. A 

segunda para a análise socioeconômica, baseada nos últimos 70 anos, chegando inclusive aos 

últimos 400 anos. Na escala espacial usamos os níveis local, regional e global.  

A relação entre estas duas etapas de análise é análoga a da compatibilidade: as bases 

físicas constituem o stok de matérias primas disponíveis na paisagem estudada, e a análise 

socioeconômica diz respeito a utilização deste capital durante certo espaço de tempo. Em 

suma, contabilizamos do consumo da paisagem pelos seus usuários, identificados como 

agentes ou pacientes, de todos os processos considerados. 

Cada domínio ou unidade de paisagem existentes neste contexto geoambiental tem 

uma história, uma cronologia e um espaço geográfico delimitado. Suas origens resultam de 

fatores com origens remotas, algumas vezes astronômicos. Desta forma, devemos considerar, 

ao estudarmos a evolução de um espaço geográfico suas características especificas, para situar 

os mecanismos de degradação que nele atuam, quantificar as transferências mecânicas que 

nele ocorrem, bem como avaliar as condições bioquímicas e biofísicas do meio, a partir das 

alterações climáticas as quais está submetido. 

A geografia é uma ciência com grande capacidade analítica, considerando-se a 

quantidade de parâmetros que ela pode analisar em conjunto, não importando a que nível 

taxonômico. A sua lógica de abordagem reflete a racionalidade científica dialética, necessária 

para o entendimento e ordenação de problemas, na maioria das vezes difíceis para outras 

áreas de conhecimento. 

A aplicação deste tipo de análise exige muita atenção e habilidade, porque funciona na 
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base da modelagem de probabilidade, que evoluem do âmbito quantitativo para o qualitativo. 

Na natureza, cujos códigos são perceptíveis mas não completamente decifráveis, em 

decorrência da existência do acaso analisável apenas a nível probabilístico. 

 

O FATOR ANTRÓPICO 

 

Os Ciclos Socioeconômicos Coloniais 

  

A descoberta do Brasil no início do Século XVI não fazia parte dos planos nem dos 

objetivos imediatos de Portugal. A metrópole estava mais interessada em importar especiarias 

do oriente extremo, que haviam enriquecido muitos países europeus, bem como enchido os 

cofres dos banqueiros judeus de Veneza que financiavam os governos interessados neste tipo 

de empreendimento. 

O Brasil recém descoberto ficou abandonado por quase 30 anos, com exceções apenas 

para a exploração do Pau Brasil. A produção era fraca, a mão-de-obra rara e a organização do 

transporte para a Europa insuficiente. A política ultramarina portuguesa, para com os países 

colonizados era de usar a mão-de-obra nativa, no caso do Brasil seria então a mão-de-obra 

dos índios. Eles viviam em completa harmonia com a natureza que lhes proporcionava caça, 

crustáceos, moluscos, peixes, frutos e terra rica para plantar mandioca. A água era farta, e a 

terra era rica. O solo dos baixos vales eram compostos de forma quase dominantes por 

massapê de cor negra com grande fertilidade. 

O clima tropical com regime de chuvas e estações bem definidas, contribuía para 

assegurar cultura fácil de uma grande variedade de cereais e frutas. As relações entre os 

colonos portugueses, os índios e a terra foram mantidas até a instituição das capitanias 

hereditárias em 1534, pelo Rei João III. Nesta época o poder econômico português era 

dividido entre os grandes proprietários de terras e a nova burguesia que mantinha o comércio 

de produtos do oriente, desinteressada em novas aventuras coloniais. Desta forma, o rei 

propôs muitas vantagens para quem quisesse se aventurar no Brasil, tal como o direito de 

possuir grandes espaços de terra, títulos de nobreza e plenos poderes de mando sobre escravos 

e pobres. A maneira que os portugueses ocuparam e colonizaram o Brasil foi tipicamente 

medieval, contrastando com a Europa que vivia o renascentismo. 

Todo este processo de colonização aconteceu de forma pragmática sem nenhum tipo 

de planejamento. Os portugueses não conseguiam bons rendimentos com o trabalho escravo 

dos índios e, ao mesmo tempo tinham que enfrentar ameaças dos holandeses e franceses, 
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sempre presentes nas proximidades do nosso território. 

O primeiro engenho para a produção de cana-de-açúcar foi edificado na capitania de 

Pernambuco em 1542, com orientação de especialistas da Ilha da Madeira. O aumento rápido 

das plantações e a multiplicação dos engenhos para a produção de cana-de-açúcar 

transformou o Brasil no maior produtor do mundo naquela época. 

Para atender a demanda de consumo adotou-se o trabalho escravo de negros africanos, 

a partir de 1538 na Bahia (LASSERE e SANTOS, 1971), seguidos pela capitania de 

Pernambuco em 1543 com populações originárias da Guiné, de Angola e do Cabo Verde. 

Em 1624, os holandeses invadiram a Bahia e, em seguida tomaram Olinda e Recife em 

1630. A ocupação holandesa durou 32. Neste período ocorreram mudanças socioeconômicas 

e políticas importantes nas regiões que estavam sob o domínio batavo, uma vez que as 

concepções sociais holandesas, bem demonstrada pelos registros históricos, eram mais 

avançadas que as portuguesas. 

Com a partida dos holandeses, Portugal toma medidas para o ressurgimento da 

indústria de cana-de-açúcar, mas o momento era de crise. Toda a Europa vivia momentos 

difíceis as Antilhas começaram a competir com o Brasil no mercado açucareiro até que 

perdemos este monopólio no início do Século XVII. 

A partir de 1760 o preço do açúcar aumenta e a indústria brasileira volta a ser próspera 

até o início das guerras napoleônicas. A empresa açucareira voltada principalmente para o 

comércio exterior promoveu transformações socioeconômicas e culturais substanciais no 

nordeste brasileiro. O estado do Rio Grande do Norte foi exceção e não chegou a ter muita 

representatividade tanto neste empreendimento da indústria açucareira, quanto na produção 

madeireira do pau brasil. 

Mesmo considerando a permanência dos holandeses na então capitania da Paraíba, o 

relacionamento entre colonos, índios e negros nunca registrou excessos, a não ser entre 

colonos portugueses e holandeses. 

 

A EVOLUÇÃO DO PROCESSO DE OCUPAÇÃO E SUAS CONSEQUÊNCIAS:  A 

RECOLONIZAÇÃO DA PAISAGEM 

 

A fachada costeira do Rio Grande do Norte, inexpressiva no aspecto econômico em 

relação as demais do nordeste, só começou a ser pressionada nos aspectos culturais e sócios-

econômicos a partir da criação dos programas de estímulos econômicos governamentais 

operacionalizados pela SUDENE e SUDEPE a partir da década de 1970. Ao mesmo tempo 
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foi criado o projeto pró-álcool que incrementou a agricultura a da cana-de-açúcar através de 

estímulos financeiros, um dos principais instrumentos para o financiamento de todos estes 

projetos foi a Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste – SUDENE, e a 

Superintendência do Desenvolvimento da Pesca – SUDEPE. Desta forma os domínios 

geoecológicos dos tabuleiros, dos baixos vales e litorâneo foram impactados perdendo suas 

possibilidades de voltar a funcionar da maneira que faziam há apenas duas ou três décadas 

atrás. 

O que chamamos de recolonização da fachada costeira oriental do Rio Grande do 

Norte, começou no mesmo período dos demais estados do nordeste. As consequências foram 

no entanto mais desastrosas. Trata-se de um estado muito pequeno, um dos menores do Brasil 

(0,62% da superfície total). O governo investiu pesadamente, apesar da falta de planejamento, 

em diferentes tipos de projetos no sentido de estimular o desenvolvimento regional. 

Estávamos na segunda metade da década de 1960 e começamos a viver o que foi chamado do 

“milagre brasileiro”. O governo edificou estradas em todo o nordeste e as consequências 

começaram a aparecer rapidamente. Natal, capital do Rio Grande do Norte que tinha 

aumentado a sua população na década de 1950 de 50 para 80 mil habitantes, saltou para 270 

mil habitantes na década de 1970, tendo atualmente, na quase metade da década de 2010 

aproximadamente 1 milhão de habitantes, expandindo a cidade para a margem norte do rio 

Potengi, que agora serve como divisor geográfico entre a zona norte e a zona sul da cidade. 

A primeira colonização da fachada costeira norte-riograndense aconteceu após o 

descobrimento do Brasil, com a chegada dos europeus seguidos dos africanos. O estado do 

Rio Grande do Norte, transformado naquela época em capitania da Paraíba, juntamente com o 

atual estado da Paraíba, tinha no seu espaço grande variedade de espécies vegetais e animais, 

além dos getios dominantemente das etnias potiguares e janduís. O objetivo inicial desta 

ocupação foi o da posse da terra e posteriormente, da sua exploração através, no caso do Rio 

Grande do Norte, do cultivo da cana-de-açúcar para a produção do açúcar, produto de grande 

valor na Europa. A exploração do Pau Brasil na região onde desenvolveu-se este estudo foi 

medíocre, uma vez que a mata atlântica nunca foi bem representada por aqui por razões 

geográficas. Quando a metrópole acabou com o sistema de colonização baseado nas 

capitanias hereditárias, foram criadas as províncias e depois os estados, o que não impediu o 

modelo socioeconômico secular de permanecer durante os séculos seguintes, mesmo depois 

da abolição da escravidão, da independência do Brasil do trono português e da proclamação 

da república. 

A ocupação da fachada oriental do Rio Grande do Norte foi feita de forma muito 
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peculiar, apesar das suas especificidades estratégicas. Os colonos e visitantes, sempre 

conviveram com os autóctones em clima de respeito as individualidades culturais e 

socioeconômicas de cada grupo, com muita reciprocidade. Desta forma todos conviviam de 

forma muito equilibrada com a paisagem natural, muito poupada durante todo este longo 

período, que durou até o início da segunda metade do Século XX. Chegaram a empresa 

lagosteira, a indústria do turismo e do lazer, bem como começaram a ser implantadas a 

fazendas marinhas nos estuários. 

Ao mesmo tempo foi criado o projeto pró-álcool que incrementou a agricultura a da 

cana-de-açúcar através de estímulos financeiros, um dos principais instrumentos para o 

financiamento de todos estes projetos foi a Superintendência de Desenvolvimento do 

Nordeste – SUDENE, e a Superintendência do Desenvolvimento da Pesca – SUDEPE. Desta 

forma os domínios geoecológicos dos tabuleiros foram duramente impactados perderam todas 

as suas possibilidades de voltar a funcionar da maneira que faziam há apenas duas ou três 

décadas atrás. A agricultura da cana-de-açúcar nos tabuleiros da região aumentou a partir do 

primeiro choque do petróleo em 1973, quando o Brasil investiu intensamente na produção do 

combustível etanol. Com a vegetação substituída desapareceu boa parte da fauna do domínio 

dos tabuleiros e dos baixos vales. 

A pesca artesanal começou a ser substituída pela pesca industrial no estado do Rio 

Grande do Norte com a implementação da pesca da lagosta pela SUDEPE em meados da 

década de 1960. Ela se desenvolvia através de barcos motorizados médios ou grandes, que 

iam para o alto mar colocar “covos” feitos pelos próprios pescadores com tela de arame 

montada sobre uma armação de troncos finos de mangue tirado dos estuários locais. Estas 

empresas, instaladas em bases situadas em praias consideradas estratégicas para os 

pesqueiros. Elas tinham alojamentos para seus pescadores, normalmente oriundos de outras 

praias ou mesmo estados, oficinas, frigoríficos. Os setores de “tratamento” das lagostas 

capturadas para exportação ficavam geralmente em Natal. 

As fazendas marinhas começaram a ser instaladas na década de 1970 com o projeto, 

financiado pelo banco oficial do governo do estado, o Banco de Desenvolvimento do Rio 

Grande do Norte – BDRN, denominado projeto camarão, com ampla participação da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN. 

As instalações do projeto camarão estavam posicionadas nas margens da gamboa do 

Jagusribe, no rio Potengí. Este projeto serviu como referência para inúmeros outros, que se 

espalharam pelos estuários dos rios da fachada oriental estudada. É bom lembrar que no final 

da década de 1970, o governo federal criou o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente, e o 
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Governo do Estado criou o Instituto de Defesa do Meio Ambiente – IDEMA e o Projeto 

Gerenciamento Costeiro, procurando dotar o país e o estado de instrumentos, para aplicar a 

legislação ambiental que se formalizava no país. Os resultados da ação de tais instituições 

foram aparentemente nulos, considerando-se a grave situação em que se encontra o espaço 

estudado atualmente.  

 

O TURISMO E O LAZER 

 

 O aspecto espacial do turismo, é uma das características fundamentais das 

necessidades de recreação ou de lazer no mundo contemporâneo. Mas o turismo, fonte de 

rendimentos para os países que dispõem de paisagens naturais e/ou culturais, pode trazer 

consigo grandes problemas ambientais, culturais, socioeconômicos e técnicos. Do espaço 

observado ao espaço consumido, pode-se observar e registrar incalculáveis impactos 

geoambientais com inúmeros problemas secundários. 

A chegada do turista cria falsas expectativas de empregos e de desenvolvimento para o 

local visitado. No entanto o impacto que ele provoca no meio ambiente aumenta os contrastes 

naturalmente existentes no contexto por ele consumido, com grandes possibilidades de se 

expandirem regionalmente. A vocação do espaço estudado para as atividades de turismo e 

lazer sempre existiu, mas em proporção incomparavelmente menor. Mas qual é a diferença 

entre o turismo e o lazer? Objetivamente podemos afirmar que o turismo faz parte do lazer, 

mas o lazer não faz parte do turismo. 

O turismo nasceu da necessidade de alguém se evadir do seu ambiente natural. É um 

tipo de atividade planificada e móvel, quer dizer, a substituição de uma planejada prolongada 

por outra com curta duração. 

O lazer, por outro lado, é um tipo de renovação do corpo e da mente, através de uma 

atividade sem nenhuma pressão econômica, social e moral. O lazer obtido através das praias 

não é novo no Rio Grande do Norte, mas sempre foi uma opção para pessoas ricas. Ele 

começou a se acentuar na década de 1950, no entanto, a forma na qual ele evoluía não trazia 

problemas. As casas de veraneio eram poucas, suas estruturas eram semelhantes às que 

existiam na praia, pertenciam aos autóctones. Por outro lado os veranistas, além de manterem 

um excelente relacionamento com os nativos, seguiam as suas regras de comportamento, ou 

então apenas se isolavam sem procurar impor as suas próprias regras para a população local. 

 O que mais caracteriza as atividades de turismo e de lazer no Rio Grande do Norte, é 

a improvisação, a falta de planejamento, apesar dos investimentos feitos e dos projetos de 
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gerenciamento deste tipo de atividade. 

Esta característica é perceptível em qualquer local que se visite, não apenas pela 

desorganização externada nos eventos relacionados com estas atividades, mas também pelo 

elevado nível de degradação paisagística que se observa tanto no aspecto natural quanto no 

humano relacionado com as populações autóctones. 

Em 1972 o governo do estado do Rio Grande do Norte criou a EMPROTURN, 

empresa com participação limitada no contexto da administração e das decisões de estado. Foi 

um dos primeiros passos na direção do gerenciamento estatal das atividades do turismo e do 

lazer. 

Na sequência começaram as propagandas e os estímulos econômicos para a edificação 

de hotéis, rodovias litorâneas, pousadas, restaurantes para integrar o estado aos programas 

regionais e federais de turismo. Em 1966 o governo brasileiro havia criado a Empresa 

Brasileira de Turismo – EMBRATUR e criado o Conselho Nacional do Turismo – CNTUR.  

Em 1971 foi reforçado o Fundo Geral do Turismo – FONGETUR, responsável pelo 

financiamento de infraestruturas de empresas turísticas, para intensificar a ocupação do 

espaço litoral. Este programa estimulou, na verdade, as atividades de especulação imobiliária 

que evoluíram de forma sem controle e foi responsável pela expulsão indireta de boa parte dos 

autóctones das praias. Um exemplo marcante que encontramos nas atividades de controle de 

terreno foi na praia de Jacumã situada entre as praias de Pitangui e Muriú, ao norte de Natal.  

Quando começamos a pesquisar nesta praia no final da década de 1960, todas as suas 

casas eram feitas de palha ou taipa, e todas as suas coberturas eram de palha. Os seus 

habitantes eram chamados nas praias vizinhas de “pirões de côco” porquê de acordo com eles, 

quem morava em Jacumã só comia peixe no final do ano, durante a pesca da tainha. Quando 

acabava esta época eles passavam a comer côco ralado misturado com farinha. 

Logicamente que não era exatamente assim, mas os moradores de Jacumã passavam o 

ano comprando “fiado” ao “bodegueiro” da praia, um homem muito branco com tipo bem 

português, apesar de ser tão nativo quanto os pescadores na maioria negros, mulatos com 

evidentes características dos antigos índios. 

Este “bodegueiro” era também o proprietário das redes de “trasmalho” que pescavam 

tainha “mugil curema”. Desta forma os pescadores pagavam por usar o “trasmalho”, na 

temporada de pesca, bem como os débitos dos alimentos e implementos adquiridos na 

“bodega”, a este remanescente dos antigos colonos portugueses desta praia de Jacumã. 

Podemos constatar situações parecidas em outras praias ao longo desta fachada 

costeira oriental norte-riograndense, incluindo a praia da Pipa, onde vivia até o final do século 
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XIX índios e etnia potiguar. Passados 20 anos destes contatos, Jacumã foi completamente 

ocupada por casas de veraneio, restaurantes, hotéis e Pipa foi ocupada por imigrantes do sul e 

sudeste brasileiro, bem como por europeus. Suas populações nativas foram se marginalizando 

progressivamente. As áreas de maior produção de açúcar no espaço estudado estavam 

posicionadas principalmente nos baixos vales e nos tabuleiros. Estas “usinas” como eram 

chamadas na sua maioria pequenas e tinham uma produção de açúcar pouco representativa, 

eles produziam também rapadura, açúcar bruto ou “mascavo” e cachaça, para o consumo 

local. Existiam poucos engenhos com produção de açúcar competitiva. 

O domínio litoral, bem menos descaracterizado que os outros domínios, manteve as 

suas tradições coloniais por um período mais prolongado até meados da década de 1970. Ele 

manteve as técnicas de pesca artesanal, bem como os tipos de embarcação trazidas pelos 

negros escravos, a culinária de sobrevivência, mistura de pratos europeus, africanos e 

indígenas, usando produtos da região adaptados para atender as receitas. Outro aspecto 

cultural preservado foi o dos folguedos e comemorações religiosas, todas católicas trazidas e 

impostas pelos jesuítas. A cultura religiosa africana nunca foi representativa no espaço 

costeiro estudado. 

 

A DEGRADAÇÃO DO ESPAÇO ESTUDADO FACE AO IMPACTO DA OCUPAÇÃO 

ANTRÓPICA 

 

   A ocupação acelerada, sem aplicação de nenhum tipo de planejamento, em 

decorrência do seu caráter especulatório, comprometeu seriamente a dinâmica sistêmica do 

sistema costeiro estudado. 

Inicialmente o seu feed-back começou a não mais atender a demanda do mecanismo 

interno, como consequência o sistema, cuja principal característica é sua instabilidade 

permanente, começou a perder a competência de realizar processos de auto regulação. 

A complexidade deste mecanismo reside na própria composição do sistema, que 

funciona a partir da integração de três domínios com identidades muito específicas. Um é 

tipicamente continental, outro tipicamente fluvial e outro harmoniza os mecanismos dos dois 

com os mecanismos marinhos, talvez bem mais complexos que o continental e o fluvial. 

A partir de tais características torna-se mais compreensível o entendimento da 

existência de tantas zonas de tensão ecológica na região. É que praticamente não existe 

unidades de paisagem para serem identificadas quando estudos a evolução da paisagem, 

identificamos subsistemas ou unidades de paisagens mistos de forma dominantes. 
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Eles funcionam permanentemente nos limites do seu potencial energético. Quando 

analisarmos a capacidade de suporte de cada unidade de paisagem, para resistir a 

interferências naturais, constatamos que elas se adaptam, mas redirecionam suas trajetórias 

iniciais tantas vezes quantas aconteçam. Tais ocorrências aconteceram através de: forte 

reativação tectônica que impôs um controle na drenagem da região; um longo período de 

chuvas torrenciais, responsável pela edificação dos pediplanos, regionalmente conhecidos 

como “tabuleiros”, que estruturam o grupo barreiras; finalmente ciclos paleoclimáticos 

responsáveis por etapas planetárias de glaciações e desglaciações quando aconteceram 

dramáticas elevações e regressões do nível do mar em todo o planeta. O geossistema estudado 

resistiu a todos estes eventos eliminando alguns dos seus componentes e criando outros 

capazes de continuarem com a sua manutenção através de novos mecanismos de auto 

regulação. 

Este geossistema foi competente para conviver com os humanos que dele dependiam 

até a década de 1960, quando começaram a aplicar projetos de desenvolvimento regional, em 

completo desacordo com a realidade geoambiental da região.  

Tais projetos foram impostos sem conhecimentos prévios sobre as susceptibilidades do 

geossistema regional, tanto no seu contexto natural quanto nos seus sistemas antrópicos, 

muito diversificados a partir das adaptações habilmente adotadas, para poderem conviver em 

harmonia com os diferentes tipos de paisagens existentes. 

A política de implantação dos projetos criou de imediato conflitos com os autóctones 

fazendo com que eles fossem perdendo progressivamente sua identidade cultural e 

socioeconômica. Quando esta identidade desapareceu, levou consigo os modelos de 

convivência harmônica com o ecossistema regional. 
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Figura 01 - Carta de riscos de um espaço texte delimitado ao norte de Natal/RN para avaliar a intensidade dos 

processos de conflitos ambientais. 

Fonte: MARTINS DA SILVA, L. S., (2001). 
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Figura 02 - Sistematização do problema estudado – Relações de causas e de efeitos decorrentes da ocupação 

antrópica do espaço costeiro Norte-Riograndense para exploração da indústria do turismo e do lazer. 

Fonte: Fonte: MARTINS DA SILVA, L. S., (1987)  – D.E.A. 

 

DISCUSSÃO 

 

No seu estudo “O Método” (MORIN, 1980), o autor sugere que cada referência de um 

estudo transdisciplinar corresponda a uma abstração diversificada do conhecimento humano, 

envolvendo áreas de estudos científicos, técnicos, fisiológicos, históricos, filosóficos, 

antropológicos, econômicos e mesmo artísticos, dentre outros. Desta forma, o entendimento 

de um estudo transdisciplinar será sempre proporcional a bagagem científica, técnica e 

cultural dos que dele participam. Ou seja, tal como o questionamento da esfinge ao viajante 

“decifra-me ou devoro-te”. 

Nas etapas finais deste estudo Morin afirma estar convencido de que os problemas que 

nos prendem a realidade exigem que nos desprendamos dela, da realidade, para podermos 

chegar ao fundo da questão. Para ele os nossos princípios de conhecimento nos ocultam 

aspectos necessários para a nossa formação. Desta forma, os nossos conceitos estão mutilados 

exigindo, desta forma, uma reorganização da própria estrutura do saber. Ele diz que não há 



218 

 

necessidades de exclusões, mas de complementaridades entre fenômenos desordenados e 

fenômenos organizadores. Desta forma podemos penetrar um pouco mais nesta concepção a 

partir do momento que situemos os objetos não como objetos, mas como componentes 

concebidos em função de uma determinada organização, em uma relação interdependente 

entre o seu meio e o seu observador. Para Morin, deve-se procurar um tipo de conhecimento 

que traduza a complexidade do real, sem mutilações ou manipulações, tal como é feito pelas 

ciências. Ou seja, o problema está na formulação do método. 

Edgar Morin considera, no seu estudo “O paradigma perdido: a natureza humana”, 

que “poder-se-ia supor que a extensão ao homem dos métodos quantitativos e das formas de 

objetivação próprias das ciências da natureza fosse romper a insularidade humanista, 

reintegrando o homem no universo, e que a filosofia do homem sobrenatural fosse um dos 

últimos fantasmas, uma das últimas resistências opostas à ciência do homem. Na verdade, 

estabeleceu-se unidade quanto ao método, mas não quanto à teoria. Houve, no entanto, 

tentativas teóricas para firmar a ciência do homem sobre uma base natural.” 

Todo homem sapiens aceita e defende a sua superioridade face aos demais 

componentes do mundo biológico. Mas, o que lhes falta é o conhecimento que lhe permita 

formalizar este ponto de vista. Mesmo Descartes que formalizou este discurso no qual 

considera-se que a função do homem é dominar e subjugar o meio em que vive, não 

conseguiu encontrar os argumentos necessários para este propósito. O cristianismo e o 

humanismo também tentaram mas nada conseguiram além de aumentarem as contradições e 

estimular a luta dos “homo sapiens” contra os seres ditos irracionais. A natureza humana 

sempre foi uma grande interrogação para os homens, tanto assim que Sócrates; Montaigne e 

a Pascal, participaram da procura de respostas para esta pergunta mas só se descobriram o 

desconhecido, a incerteza, a contradição, o erro. Se os homens são tão diferentes no espaço e 

no tempo, se se transformam de acordo com as sociedades, nesse caso a natureza humana não 

passa de uma matéria-prima maleável que só adquire forma por influência da cultura ou da 

história. Efetivamente, está claro que não existe matéria viva, mas sim sistemas vivos, quer 

dizer, uma organização particular da matéria físico-química.  

A nova biologia também recorre a princípios de organização que eram desconhecidos 

da química, tais como às noções de informação, de código, de mensagem, de programa, de 

comunicação, de inibição, de repressão, de expressão, de controle, noções têm um caráter 

cibernético, na medida em que identificam a célula com uma máquina auto comandada e 

controlada informacionalmente. A aplicação da noção de máquina à célula, isto é, à unidade 

fundamental de vida, já constituía por si própria um acontecimento de importância capital.  
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Este acontecimento não foi verdadeiramente reconhecido, visto que as pessoas eram 

mais sensíveis à conotação mecânica do que à conotação organizacional do termo. Contudo, 

tratava-se de um verdadeiro salto epistemológico em relação à física clássica: a máquina é um 

todo organizado, que não se pode reduzir aos seus elementos constituintes, os quais não 

podiam ser corretamente descritos isoladamente, a partir das suas propriedades particulares; a 

unidade superior (a máquina) não 'se pode dissociar nas suas unidades elementares, mas, pelo 

contrário, traz a inteligibilidade das propriedades que elas manifestam, inibição, repressão, 

etc., são conceitos extraídos da experiência das relações humanas e pareciam até então 

indissociáveis da complexidade psicossocial.  

É aqui que surge um problema fundamental, enquanto o princípio significa entropia 

crescente, quer dizer, tendência para a desordem molecular e para a desorganização, a vida, 

significa tendência para a organização, para a complexidade crescente, isto é, para a 

neguentropia. A partir deste momento, fica aberto o problema da ligação e da ruptura entre 

entropia e neguentropia, problema esse que foi esclarecido por Brillouin (1959), a partir da 

noção de informação. É o paradoxo da organização viva, cuja ordem informacional que se 

constrói no tempo parece contradizer um princípio de desordem que se difunde no tempo; 

como veremos, este paradoxo só pode ser abordado a partir duma concepção que liga 

estreitamente ordem e desordem, isto é, que faz da vida um sistema de reorganização 

permanente baseado numa lógica da complexidade.  

Deve modificar-se é a concepção da relação ecológica entre um ser vivo e o meio que 

o rodeia. De acordo com o velho biologismo, o ser vivo evoluía no seio da natureza e, 

limitando-se a extrair-lhe energia e matéria, só dependia dela para se nutrir e para as 

necessidades físicas. Ficamos a dever a Schrödinger, um dos pioneiros da revolução 

biológica, a ideia fundamental de que o ser vivo não se nutre só de energia, mas também de 

entropia negativa (SCHRÖDINGER, 1945), quer dizer, de organização complexa e 

informação. Esta proposição foi desenvolvida de diversas maneiras, e pode acrescentar-se que 

o ecossistema é co-organizador e co-programador do sistema vivo que nele se integra 

(MORIN, 1980). A proposição tem uma enorme consequência teórica: a relação 

ecossistêmica não é uma relação externa entre duas entidades isoladas; trata-se de uma 

relação integrativa entre dois sistemas abertos, em que cada um deles é parte do outro, embora 

constitua um todo. Quanto maior é a complexidade da ordem ecossistêmica mais esta é capaz 

de nutrir a sociedade com uma extrema riqueza e diversidade de objetos e produtos, e mais 

capaz de nutrir a riqueza e diversidade da ordem social, ou seja, a sua complexidade.  

A individualidade humana, ponto mais alto dessa complexidade, é ao mesmo tempo 
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tudo o que há de mais emancipado e de mais dependente em relação à sociedade. O 

desenvolvimento e a manutenção da sua autonomia estão ligados a um número enorme de 

dependências educativas (longa escolaridade, longa socialização), culturais e técnicas. Quer 

isto dizer que a dependência/independência ecológica do homem se encontra em dois graus 

sobrepostos e interdependentes, que são o do ecossistema social e o do ecossistema natural.  

No seu estudo “Restricted complexity, general complexity”, apresentado no colóquio 

“Inrtelligence de la complexité: epistemologie et pragmatique” (2005), Morin afirma que a 

irreversibilidade é uma das características da complexidade, bem como que que este conceito 

só aparece de fato sob a égide da segunda lei da termodinâmica, que nos mostra que a energia 

se degrada na forma de calor. Este princípio fundamente o conceito de irreversibilidade do 

tempo. A dinâmica molecular encontrada neste processo funciona a partir do antagonismo 

existente entre a ordem e a desordem, ou seja, da unidade e luta de contrários. 

 

CONCLUSÃO FINAL 

 

O que tem a ver as concepções de Morin E., com este estudo?  Na realidade, apesar da 

visível complexidade deste modelo que ele propõe para racionalizar o que se entende como 

relação do homem com o meio, bem como qual seria o real propósito que ele, o homem, tem 

no que diz respeito a sua própria sobrevivência, consideramos que não existe nada de especial 

a não ser a própria sobrevivência. Os discursos são usados apenas para encobrir 

individualidades, tal como se pode observar nas três etapas de ocupação desta região costeira 

norte-riograndense. Na primeira o interesse de diferentes etnias em ocupar uma região rica em 

recursos naturais que lhes garantia alimento durante todo o ano. Na segunda, o interesse de 

nações europeias para ocupar uma região rica de recursos e capaz, desde que bem gerenciada, 

de produzir mercadorias bem comercializáveis no velho continente, além de estar em uma 

posição estratégica privilegiada. E, finalmente a terceira, o interesse do governo brasileiro e 

de parcerias empresariais para explorar um tipo de recurso que não tinha preço e estava 

disponível, desde que os antigos donos deste espaço fossem convencidos. O tema meio 

ambiente serviu, como outros usados nas duas primeiras etapas de ocupação regional, como 

bandeira. 

Guardando as devidas proporções dos três projetos de ocupação regional, o que mais 

caracteriza estes empreendimento são suas condições de riscos, onde a maioria das decisões 

se baseiam em previsões, uma vez que as informações disponíveis são insuficientes. Desta 

forma os processos decisórios fundamentam-se em graus de incerteza. Andrade (2000), bem 
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caracteriza este tipo de situação na qual o risco é uma estimativa do grau de incerteza que 

existe se contrapondo aos resultados desejados em um empreendimento. Desta estimativa 

dependerá o montante de investimentos feitos pelo projeto, a partir da avaliação de possíveis 

imprevistos no percurso da sua aplicação. 

A falta deste tipo de procedimento estratégico na terceira ocupação deste espaço 

costeiro comprometeu a otimização do seu processo de implantação, e pode ser considerado 

como um dos fatores responsáveis pelo surgimento de conflitos ambientais, diferentemente 

dos dois primeiros processos de ocupação citados. A exploração da indústria do turismo 

baseou-se apenas em referências socioeconômicas nacionais e internacionais, sem considerar 

as referências socioeconômicas e culturais, bem como as referências ecológicas do espaço 

geográfico que iriam explorar. 

A recolonização da fachada costeira oriental norte-riograndense foi feita por pessoas 

interessadas em comercializar os seus recursos naturais incluindo itens jamais cogitados, a sua 

beleza, o seu ar e o seu espaço emerso e submerso. Tudo tinha um preço e precisava ser 

vendido. Desta forma todo o espaço foi sendo ocupado, destruído e adaptado as necessidades 

financeiras das empresas que estavam investindo, inclusive as estatais. Com a evolução deste 

processo nos últimos 50 anos chegou-se a um impasse, cuja solução não depende de modelos 

de sustentabilidade paisagística natural, ou da convocação dos autóctones para reorientarem 

os novos proprietários no seu convívio com a região. A antiga paisagem perdeu a sua 

competência, para se adaptar aos impactos que lhe foram impostos pela própria natureza. Por 

outro lado sua população, que não é a mesmo passados quase duas gerações, ainda não 

conseguiu entender o que desejam os seus novos ocupantes. 

As soluções devem se basear, portanto, nos propósitos adotados pelo projeto baseado 

na exploração dos recursos paisagísticos da região. Se as empresas exploram recursos naturais 

muito específicos, eles precisam ser mantidos, para evitar prejuízos.  

Desta forma deve-se revisar o modelo agressivo da implantação do projeto, monitorar 

os conflitos e procurar repor mesmo que limitadamente a partir de modelos não naturais, os 

antigos processos naturais que foram interrompidos. Isto requer sensibilidade e experiência 

profissional não apenas para os executores do projeto de exploração da indústria do turismo, 

quanto para os responsáveis pelos projetos de exploração da pesca empresarial e das fazendas 

marinhas.  

Outro aspecto a ser considerado com muita seriedade, é o da participação dos gestores 

políticos dos municípios nos quais estes projetos foram implantados que, na maioria das vezes 

ficam compreensivelmente à margem da elaboração, da aplicação e da partilha dos lucros de 
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tais empreendimentos.  

Tomar decisões, estabelecer parcerias de forma consensual entre pessoas e grupos com 

interesses diferentes e, muitas vezes, divergentes, é um tipo de propósito que exige muita 

maturidade profissional. Para que isto aconteça terá que se aplicar muito raciocínio, 

conhecimento cientifico e técnico e muita disciplina. Talvez seja mais fácil a aplicação de 

soluções técnicas, relacionadas com a proteção dos empreendimentos já operacionalizados, 

face as modificações presentes e futuras dos processos morfodinâmicos e morfogenéticos que 

atuam neste espaço costeiro norte-riograndense. 

A aplicação dos modelos de sustentabilidade devem ser direcionados para a indústria 

do turismo que precisa sobreviver e para isto depende uma fonte de renda que quase que não 

mais existe, a paisagem natural. Este modelo de sustentabilidade não é apenas ambiental mas 

é também econômico e empresarial baseado nas incertezas do presentes e futuras, clima e do 

mercado. Deve-se avaliar com muita atenção a relação investimento/lucro considerando com 

muito cuidado a preservação da paisagem como recurso natural e fonte de renda. Este tipo de 

investimento tem rentabilidade incerta pois depende de fatores imprevisíveis tais como o 

clima, a ação dos oceanos, a economia, as tendências culturais, a política, a mídia.  

Na realidade duas soluções técnicas seriam possíveis de serem aplicadas, considerando 

que já foram experimentadas em outros países e mesmo no Brasil com resultados expressivos 

nos aspectos de sustentabilidade ambiental e socioeconômico que são: a instalação de recifes 

artificiais e de fazendas marinhas. 

Estes modelos de exploração sustentável de recursos naturais não são novos, bem 

como o desenvolvimento sustentável não o é. A sustentabilidade na exploração de recursos 

naturais foi utilizada pelas grandes civilizações que conhecemos de forma tais como a Egípcia 

e a Maia dentre outras. 

Apesar de toda a complexidade que existe para resolver situações norteadas por 

ambiguidades e incertezas, a indústria do turismo não pode evoluir sem adotar decisões 

acertadas, o que muitos procuram fazer através de modelagens matemáticas baseadas em 

hipóteses simplistas, no entanto quando os conhecimentos sobre os espaços a serem 

explorados por este tipo de empresa, bem como sobre as próprias empresas que irão participar 

deste tipo de projeto aumentam, as incertezas diminuem proporcionalmente. Tais 

conhecimentos são encontrados no convívio intenso com todos os atores e cenários 

envolvidos. 
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SUGESTÕES: A REPARTIÇÃO DO ESPAÇO GEOGRÁFICO E A GESTÃO 

FINANCEIRA DE RECURSOS NATURAIS GRATUITOS 

 

Desenvolvemos este estudo através de um modelo teórico, capaz de integrar 

conhecimentos de diferentes áreas, com diferentes níveis de aprofundamento. Objetivando 

saber porque e como se monitorar o processo de ocupação da fachada oriental do estado do 

Rio Grande do Norte. Para isto aplicamos diferentes técnicas de análise, na procura do 

entendimento dos processos morfogenéticos e morfodinâmicos regionais para poder 

estabelecer desta forma, uma zonação de riscos e de monitoramento específicos para cada 

situação de desequilíbrio ou de equilíbrio deste geossistema, para chegar a uma integração 

geográfica necessária para o impasse ambiental. 

Desta forma estabelecemos uma zonação de domínios geoambientais para identificar 

os principais processos da morfogênese regional. Depois fizemos nova zonação, mais 

detalhada, para identificar as unidades de passagens e, desta forma caracterizar com maior 

segurança os processos morfodinâmicos destes geossistemas. Todos estes dados acumulados 

nos permitiram estabelecer uma zonação de riscos que, após a inserção do fator humano 

através de uma síntese geográfica, orientada para o monitoramento da paisagem geográfica 

atual. 

 

 

Figura 03 – Praias visitadas na fachada oriental do Rio Grande do Norte. 

Fonte: MARTINS DA SILVA, L. S., (2005). 



224 

 

O aspecto conceitual da questão nos permitiu compreender que o problema da 

degradação acelerada desta paisagem tem dois aspectos em princípio independentes: eles são, 

por um lado, o método científico para estudar e encontrar soluções para os problemas, e por 

outro lado, a questão política da ocupação regional, cujo processo desenvolveu-se e continua 

se desenvolvendo de forma mediática, acumulando danos paisagísticos, socioeconômicos e 

culturais. 

A reflexão, a educação e a informação parecem ser os melhores caminhos para que se 

saia deste impasse. Uma reflexão séria se impõe face a gravidade do problema, 

principalmente por não se tratar de um problema apenas regional. A cada etapa deste longo 

estudo de 28 anos nos sentimos pressionados pela necessidade de explorar o conhecimento 

geográfico nos seus limites, ao mesmo tempo que nos sentíamos limitados por imposições 

metodológicas.  

Concluímos que não é possível monitorar paisagens densamente ocupadas e 

modificadas através de perspectivas e modelos baseados no passado deste sistema. Na 

realidade deve-se fundamentar este procedimento a realidade atualizada da paisagem, bem 

como na realidade atualizada dos seus ocupantes. Uma paisagem deve ser considerada como 

uma condição de vida e não como um meio de vida. 

A identificação de conflitos ambientais e suas causas pode ser considerado como um 

primeiro passo para a solução de problemas relacionados com o desenvolvimento regional. 

Os sistemas sociais tradicionais aumentaram sua vulnerabilidade face a massificação 

de projetos socioeconômicos baseados na globalização da economia. A identificação dos 

conflitos ambientais facilita o seu mapeamento facilitando a reflexão sobre os mesmos no 

sentido de corrigi-los. Os modelos para a elaboração deste tipo de estudo têm aumentado nas 

últimas décadas em função do aumento da demanda de consumo de recursos naturais. É 

importante ressaltar que mesmo os recursos considerados gratuitos passaram a ter valor de 

acordo com o interesse de quem os procura. 

As relações iniciais de controle entre o homem e a natureza começaram a partir do 

momento em que ele dominou o fogo. Antes ele dependia totalmente do que ela lhe oferecia, 

tal como os demais primatas. Apesar dos nossos ancestrais passarem a projetar e direcionar os 

seus passos ainda trôpegos no contexto das paisagens onde viviam, eles ainda eram 

individualistas. Os conflitos que enfrentavam eram limitados no espaço e no tempo. Os 

homens eram caçadores e coletores, seguindo épocas e locais para onde iam as manadas, os 

rebanhos, as revoadas e os cardumes, a procura de alimentos. Os conflitos ambientais maiores 

começaram a partir do momento em que surgiram as primeiras sociedades agrícolas, 
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fundamentadas no que considera como uma forma de comunismo primitivo. 

 

PROPOSTAS E SUGESTÕES DE MONITORAMENTO AMBIENTAL 

 

O que presenciamos no espaço estudado   nos dias de hoje manifesta, em princípio, 

uma certa semelhança com o que acontecia no passado. Um grupo de homens com cultura 

primitiva se apossa de uma terra adequada às suas necessidades para viver. Eles são caçadores 

e coletores. Passados anos, eles são invadidos e expulsos por outro grupo mais evoluído, que 

apesar de serem mais exigentes nas suas necessidades, preservam o sistema natural que se 

apossaram pois é dele que tiram a sua sobrevivência. Eles são agricultores, caçadores e 

pescadores. Passados séculos, o espaço é invadido mais uma vez, por grupos interessados em 

explorar um tipo de recurso completamente diferente do que tradicionalmente sérvio como 

base para a sobrevivência dos seus antigos habitantes, a beleza deste privilegiado espaço 

geográfico. Esta proposta, aparentemente muito simples e despretensiosa, provocou graves 

problemas inclusive capazes de destruir esta estrutura ecossistêmica em curto espaço de 

tempo. Ela atraiu pessoas de várias partes do mundo para comprarem a beleza, o sol e o ar 

puro da região que, mesmo apesar de terem uma curta estadia para este propósito, eram 

substituídos por outras e outras pessoas que passaram a vir e pagar pelo que era oferecido, 

nada, apenas uma curta sensação de bem estar.  

O espaço foi se transformando por imposição da demanda para se edificar casas, 

pousadas, hotéis, clubes, rodovias e todos os demais componentes necessários à urbanização 

acelerada, superando a capacidade de ocupação de cada sub-unidade de paisagem, ao mesmo 

tempo em que o modelo secular de vida existente foi apagado por novos hábitos de consumo 

e de comportamento trazido pelos recém-chegados. 

Face a tais modificações questiona-se, sustentabilidade para que ou para quem?  A 

fachada oriental norte-riograndense dispunha de um geossistêmico complexo   pois sua 

estrutura é composta por cinco zonas de tensão ecológica, ou cinco unidades paisagísticas 

integrardes, funcionando com equilíbrio instável, com oscilações delimitadas pelos possantes 

domínios naturais do clima e do oceano. Diferentemente dos autóctones, os novos ocupantes 

deste espaço comprometeram todo o complexo mecanismo de auto regulação deste 

geossistema, a partir do momento em que foram ocupando, desmatando e impermeabilizando 

a sua superfície. Esta ocupação passou a interferir no feed-back da paisagem e em seguida, na 

atuação dos seus componentes de auto regulação, modificando suas relações com os domínios 

climático e oceânico. 
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A paisagem natural transformou-se em uma paisagem edificada onde suas referências 

naturais e culturais se transformaram, passando a ter uma conotação de referências 

tipicamente urbana. No entanto, as antigas relações existentes entre o geossistema e os 

grandes domínios naturais, passaram a ser entre os centros urbanos e estes mesmos domínios 

de forma não muito cordial.  

 

 

Figura 04 - Proposta de alternativa para recuperar a dinâmica da região de off-shore antes do processo de 

interrupção do balanço sedimentar da região estudada. 

Fonte: MARTINS DA SILVA, L. S., (2010). 
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Na realidade, pouca coisa restou do antigo modelo de convivência que existia entre o 

homem e a natureza e os homens entre si. Durante todo o período no qual presenciei esta 

transformação, pude observar uma substancial modificação da percepção do contexto 

ambiental pela população autóctone, através de repetidas conversas e indagações permutadas. 

Os nativos absorveram as inovações sem resistências significativas, o que não nos chamou 

atenção pois tanto a indústria da pesca da lagosta quanto as fazendas marinhas, 

confraternizaram e absorveram os conhecimentos e a mão de obra local, tal como não 

aconteceu com a indústria do turismo. 
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