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RESUMO 

 

 

 
As unidades de paisagem são áreas homogêneas ou com características semelhantes 

fisionomicamente que podem ser identificadas a partir da escala espacial. O objetivo geral 

deste trabalho consistiu em realizar a compartimentação, delimitação e quantificação das 

paisagens ao nível do geofácie (1:50.000) no Litoral Oriental e Agreste do Rio Grande do 

Norte, com base em sua fisionomia. Para análise das unidades, buscou-se utilizar as diretrizes 

da concepção Geossistêmica, na qual segundo Georges Bertrand, a paisagem está em 

constante processo de mudança, englobando na análise o resultado e as interações entre o 

potencial ecológico, exploração biológica e as ações antrópicas, além da aplicação do sistema 

taxonômico da paisagem. Na execução do mapeamento, foram usadas imagens do satélite 

Sentinel-2A e 2B com resolução espacial de 10m, vetorizadas manualmente em ambiente de 

Sistema de Informações Geográficas (SIG), além de serem utilizados na validação do mapa 

em trabalhos de campo uma ficha técnica para auxiliar o registro das informações sobre os 

elementos da paisagem, um drone de modelo Phantom 3 Advanced, aparelho GNSS para 

localização de pontos de dúvidas e registros fotográficos. Portanto, as paisagens mapeadas 

em 6.402,73 km² do território norte-riograndense, subdividiram-se em um domínio 

morfoclimático (Domínio da Mata Atlântica), uma área de transição (Agreste) e um Enclave 

de Cerrado; quatro regiões naturais; e nove geocomplexos. Estes, por sua vez, 

compartimentados em sessenta e três geofácies, das quais, onze geofácies foram identificadas 

nos geocomplexos das Planícies Costeiras Úmidas, cinco nas Planícies Fluviais Úmidas, oito 

nos Tabuleiros Costeiros Úmidos, dez nas Planícies Costeiras do Agreste Potiguar, seis nas 

Planícies Fluviais do Agreste Potiguar, dez nos Tabuleiros do Agreste Potiguar, quatro na 

Depressão do Agreste Potiguar, sete nos Tabuleiros no Enclave de Cerrado, e três nas 

Planícies Fluviais no Enclave de Cerrado. No geral, as unidades de paisagem que 

predominaram na área em estudo foram nas atividades agropecuárias (agricultura 

permanente, temporária e a pastagem) ocupando 3.439,26 km² e 55% do território mapeado, 

principalmente no Agreste Potiguar e nos Tabuleiros Costeiros Úmidos; e, as áreas 

urbanizadas com 527,96 km² e 8% da área, destacando-se a Região Metropolitana de Natal 

devido à intensa urbanização, com uma população superior a 1 milhão e 600 mil habitantes. 

Por fim, através da metodologia aplicada na construção desta pesquisa, foi possível alcançar 

os objetivos aqui propostos e preencher algumas das lacunas existentes nas ciências das 

paisagens no território estudado, dando luz aos futuros trabalhos que possam vir a entender 

a dinâmica das paisagens. 

 
 

Palavras-chave: Mapeamento de Geofácies. Geossistema. Mata Atlântica. Cerrado. 
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ABSTRACT 

 
 

The landscapes units are homogeneous or with similar characteristics and physiognomically 

can be identified from a spacial scale. The main goal of this work consisted in the realization 

of the compartimentation, delimitation and quantification of the landscapes on a Geofacie 

level (1:50.000) in the Eastern Coast and Wildside of Rio Grande do Norte, based on its 

physiognomy. For the analysis of the units, it was used the norms of the Geosystemic concept, 

which according to Georges Bertrand, the landscape is always in a constant process of change. 

Encompassing the analysis, the result and the interactions between the ecological potential, 

biological exploration and antrophic actions, besides that, the application of the taxonomic 

system of the landscape. In the execution of the mappings, it was used Sentinel- A2 e B2 

satellite images with spacial resolution of 10 meters, vectorized manually in environment of 

geographic information system, also it was used in the validation of the map in field projects 

a technical sheet to help the register of the information about the elements of the landscape, 

a Phantom 3 Advanced drone, GNSS device to locate points of doubts and photographical 

registration. Therefore, the mapped landscapes in 6.402,73 square kilometres of the Rio 

Grande do Norte territory, it was subdivided in a morphoclimatic domain (rainforest domain), 

a transition area (wildside) and a fragmentation of the Cerrado; four natural regions; and nine 

geocomplexes. Those, fragmented in 63 Geofacies, in which, 11 Geofacies were identified 

in the geocomplexes of humid coastal plains, 5 in the riverine humid plains, 8 in the humid 

coastal trays, 10 in the coastal plains of the state's wildside, 6 in the riverine plains of the 

state's wildside, 10 in the wildside trays, 4 in the depression of the state's wildside, 7 in the 

trays in the fragmentation of the Cerrado enclave, and 3 in the riverine plains in the of the 

Cerrado enclave. In general, the units of landscapes that prevail in the study area were the 

farming activities (permanent and temporary agricultural and pasture) occupying 3.439,26 

square kilometres and 55% of the mapped territory, specially in the wildside of the state and 

in the humid coastal trays; and, the urban areas with 527,96 square kilometres and 8% of the 

area, focusing on the metropolitan area of Natal because of its intense urbanisation, with a 

population of more than 1,600,000 habitants. So, using the methodology applied in the 

construction of this research, it was possible to achieve the goals here proposed and fill some 

of the gaps existed in the landscape's science on the territory studied, shining a light for the 

future projects that can understand the dynamics of the landscapes. 

 

Keywords: Geofacies Mapping. Geosystem. Rainforest. Cerrado. 
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1. INTRODUÇÃO 

 
 

A ciência geográfica estuda o espaço. Em sua evolução perpassou por diversas 

escolas e correntes, sobretudo nos estudos que concernem as ciências da paisagem. Atrelados 

inicialmente à corografia, os estudos geográficos descreveram as características da superfície 

terrestre, relacionando-as às suas localizações espaciais, sendo estes, estudos de cunho 

empírico e positivista, caracterizando a geografia tradicional de conhecimento de mundo, 

com levantamentos e catalogação de dados. 

Conforme a ciência foi evoluindo, no século XIX surgiram grandes destaques para 

os iniciais estudos integrados na Geografia, os naturalistas Humboldt e Ritter, e, 

posteriormente Dokuchaev, que analisava as relações e a dinâmica entre os elementos que 

compõem a paisagem de forma (rústica) sistêmica, voltada a fisiologia da paisagem, 

sobretudo, impulsionando o desenvolvimento dos estudos científicos com grande 

expressividade posteriormente nas escolas russo-soviética e francesa, que no século XX 

foram berço para formulação de concepções e conceitos que serviriam de base para os atuais 

estudos da Geografia Física, como Geossistema, Paisagem, e categorias taxonômicas de 

escala temporal e espacial de análise do espaço geográfico. 

A concepção Geossistêmica foi concebida na escola russa por Sochava (1977), 

baseada na Teoria Geral dos Sistemas, e consiste no estudo do “conjunto de componentes, 

processos e relações dos sistemas do meio ambiente”, ou seja, da integração e 

interdependência dos elementos contidos nas paisagens. No entanto, devido a escola russa 

ser distante da análise das ações antrópicas nas paisagens, Bertrand (1972) ressignificou a 

aplicação do geossistema, onde além das vertentes ambientais naturais, adicionou as ações 

antrópicas ao conceito. Outro aspecto heterogêneo entre as escolas, condiz a classificação 

hierárquica das paisagens que na visão russa predomina grandes áreas e com ênfase a 

biogeografia, sendo assim, na francesa foram definidas as categorias escalares de análise da 

paisagem em seis táxons. 

A Paisagem foi definida por Beroutchavilli e Bertrand (1978) como produto 

proveniente da inter-relação entre os elementos internos e externos do planeta, sendo 

resultado de processos ocorridos no decorrer da história geológica, dinâmica climática, 

elementos biológicos e a intensidade das ações antrópicas, modificando constantemente os 

àquela porção do espaço, devido as entradas e saídas de energia e fluxo de matéria. 

Em suma, “a paisagem não é a simples adição de elementos geográficos 

disparatados”, consiste na integração total entre seus elementos físicos, biológicos e 
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antrópicos, portanto dinâmicos, sendo denominado por Bertrand (1972) como o título de seu 

artigo “Paisagem e Geografia Física Global” que enfatiza o sentido da totalidade ao analisar 

uma porção no espaço. Esse conjunto de diferentes paisagens formam mosaicos na superfície 

terrestre, a qual as áreas homogêneas ou com características semelhantes fisionomicamente 

são classificadas em unidades (CHRISTOFOLETTI, 1999). 

As unidades de paisagens que serão trabalhadas no decorrer da dissertação são 

usualmente denominadas de “unidades geoambientais” (SOUZA, 2000; BRASIL, 2004; 

ALMEIDA, 2005; LIMA, 2008; ALBUQUERQUE, 2012; AQUINO, 2013; CESTARO et 

al., 2017; OLIVEIRA; CESTARO, 2018), “sistemas ambientais” (CHRISTOFOLETTI, 

1999; SILVA; SOARES, 2018) e “unidades geoecológicas” (FARIAS 2015; RODRIGUEZ; 

SILVA; CAVALCANTI, 2017). 

Cujos conceitos, são definidos para unidade geoambiental como “porção do território 

com elevado grau de similaridade entre as características físicas e bióticas, podendo abranger 

diversos tipos de ecossistemas com interações funcionais e forte interdependência.” 

(BRASIL, 2004), em consonância com a conceituação de sistemas ambientais que 

“representam a organização espacial resultante da interação dos elementos físicos e 

biológicos da natureza (...) funcionando através da interação areal dos fluxos de matéria e 

energia entre os seus componentes (...) se expressando na composição fisionômica da 

superfície terrestre” (CHRISTOFOLETTI, 1999, p.37) e as unidades geoecológicas que 

consistem na “análise, classificação e cartografia dos complexos físico-geográficos 

individuais, tanto naturais como modificados pela atividade humana e a compreensão de sua 

composição, estrutura, relações (...)” (RODRIGUEZ; SILVA; CAVALCANTI, 2017). 

As unidades de paisagem são alvo de estudos científicos para promover subsídios 

ao ordenamento territorial, sendo solicitados em relatórios técnicos na fase inicial do 

diagnóstico para compor as etapas do zoneamento ecológico-econômico (ZEE), documento 

este que aponta a melhor utilização dos recursos aliando a exploração humana com a 

conservação da natureza, calcados no planejamento ambiental (BRASIL, 2002; ROSS, 

2009). Estes estudos de análise de paisagem são utilizados também como base para o 

monitoramento das ações antrópicas (desmatamento, agricultura, área urbana), prevenir 

desastres e calamidades naturais, entre outros (ROSS, 2009). 

Como alvo o objeto de estudos, um dos pontos que suscita esta pesquisa, diz respeito 

à ausência de dados atualizados sobre o território do RN, pois o último mapeamento estadual 

foi realizado em 2006 com imagens de satélite do ano 2002 (IDEMA, 2006; CESTARO et 

al., 2017), onde a delimitação a nível de geofácies ocorreu na categoria máxima escalar de 
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1:250.000. Visando aperfeiçoar e atualizar o trabalho existente, o Prof. Dr. Marco Túlio 

Mendonça Diniz (PPGE/UFRN), coordenador do Laboratório de Geoprocessamento e 

Geografia Física (LAGGEF) idealizou um projeto que consiste no mapeamento das regiões 

naturais, geocomplexos (DINIZ, OLIVEIRA; 2018) e geofácies. 

Neste projeto, existem estudos da paisagem com análise escalar semelhantes para 

outras áreas do estado do RN, com pesquisas concomitantes desenvolvidas nos Cursos de 

Graduação em Geografia do Centro de Ensino Superior do Seridó (CERES/UFRN), e pós- 

graduação, no Programa de Pós-Graduação em Geografia da Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte (PPGE/UFRN), a exemplo Silva (2018) e Bernardino (2019), que 

realizaram estes estudos para o Litoral Setentrional e Seridó Potiguar, respectivamente. 

Como parte desse projeto, a presente pesquisa de dissertação se ocupa do 

mapeamento de mais uma parcela territorial do Rio Grande do Norte, o Agreste e Litoral 

Oriental (mapa 1), correspondente a 6.402,73 km², ou 8,2% do estado. 

Mapa 1 – Localização do Litoral Oriental e Agreste do RN. 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2020). 
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Portanto, além do levantamento de dados primários, que serão produzidos acerca de 

diferentes paisagens, esta pesquisa tem como objetivo geral realizar a compartimentação e 

análise das unidades de paisagem ao nível do geofácie no Litoral Oriental e Agreste do Rio 

Grande do Norte. Essa compartimentação foi atualizada em um nível de detalhamento cinco 

vezes maior do que a existente (CESTARO et al., 2007; DINIZ; OLIVEIRA, 2018), no qual 

a delimitação funciona como um meio de aproximação em relação com a realidade geográfica 

(BERTRAND, 1972), possibilitando a utilização dessas informações para diversos fins, 

destacando o ordenamento territorial (regional, municipal ou local). E como objetivos 

específicos destacam-se a identificação, delimitação e caracterização das unidades de 

paisagem do Litoral Oriental e Agreste do RN; e, a quantificação (área e porcentagem) das 

unidades de paisagem em escala geofácies. 

Para explorar a temática, no próximo capítulo serão abordadas as bases conceituais 

e a evolução do pensamento acerca das ciências da paisagem. Iniciando a revisão 

bibliográfica a partir dos estudos de cunho da filosofia da natureza, que desencadeou o 

paradigma newtoniano-cartesiano (especialização das ciências) e a estruturação da ciência 

moderna, a qual todas as ciências estariam nesse caminho a partir do século XVII. Com o 

desenvolvimento das ciências, alguns autores perceberam que estudar apenas o conhecimento 

verticalizado não era o suficiente para a resposta dos seus questionamentos, surgindo então 

a Teoria Geral dos Sistemas (TGS) abrangendo todas as ciências, havendo a formulação da 

concepção Geossistêmica na Geografia, apresentando as vertentes das escolas russa, francesa 

e brasileira com o objeto de estudos desta pesquisa, as unidades de paisagem, e um breve 

resumo sobre os trabalhos aplicados a compartimentação da paisagem com recorte espacial 

do Rio Grande do Norte. 

No segundo capítulo apresentam-se três subtópicos sobre método científico; 

procedimentos metodológicos; e, técnicos. O primeiro subtópico traz a discussão sobre o 

método e o conhecimento científico com um breve resgate histórico da ciência moderna, com 

os principais autores que formularam e aperfeiçoaram o método indutivo, onde para provar 

que um conhecimento era científico, precisava seguir etapas com experimentação e testagem 

de hipóteses. Nesta dissertação, o método indutivo ressurge em uma proposta sofisticada, 

nominada de “Inferência à Melhor Explicação”, aplicando-o nos procedimentos 

metodológicos ao utilizar as ferramentas de interpretação de imagens de satélite com chaves 

de interpretação de cada geocomplexo, prosseguindo no segundo subtópico com as etapas de 

construção da pesquisa. 
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Nos procedimentos técnicos, no terceiro subtópico, são apresentados 

detalhadamente as metodologias e ferramentas utilizadas durante seu processo de execução, 

como as especificações das imagens de satélite, o software utilizado em ambiente virtual de 

Sistema de Informações Geográficas, os critérios para a definição dos nomes das unidades, 

representação em RGB das cores dos geofácies no mapa das unidades de paisagem, e além 

das atividades em gabinete de produção espacial e escrita de resultados, os procedimentos 

utilizados em atividades de campo para validação do mapa e caracterização das unidades. 

O terceiro capítulo denota a contribuição científica para o Litoral Oriental e Agreste 

do Rio Grande do Norte, com destaque a inovação do mapeamento da área de Cerrado. Esta 

seção está dividida em subtópicos de caracterização da área e taxonomia da paisagem, com 

mapas dos domínios morfoclimáticos, de pluviosidade, regiões naturais, geologia, 

geocomplexos, dos municípios englobados no Semiárido, hidrografia e de altimetria. 

No subtópico seguinte são apresentados os resultados inéditos desta pesquisa, a 

identificação, delimitação, caracterização e quantificação das unidades de paisagem 

classificadas de acordo com elementos físicos, biológicos e antrópicos, sendo a área 

composta por 63 geofácies em 09 (nove) geocomplexos, destes, 11 (onze) geofácies estão 

nas Planícies Costeiras Úmidas, 05 (cinco) nas Planícies Fluviais Úmidas, 08 (oito) nos 

Tabuleiros Costeiros Úmidos, 10 (dez) nas Planícies Costeiras do Agreste Potiguar, 06 (seis) 

nas Planícies Fluviais do Agreste Potiguar, 10 (dez) nos Tabuleiros do Agreste Potiguar, 04 

(quatro) na Depressão do Agreste Potiguar, 07 (sete) nos Tabuleiros no Enclave de Cerrado, 

e, 03 (três) nas Planícies Fluviais no Enclave de Cerrado. Por fim, nas considerações finais 

apresentam-se os principais pontos deste trabalho e suas perspectivas. 
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Rio do Fogo (RN), 02/11/2019. 

Fonte: Ana Caroline Damasceno Souza. 
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Os caminhos que seguiram a história da ciência estão atrelados veemente a evolução 

da forma de se estudar a Geografia, os elementos e fenômenos do planeta Terra. Iniciando 

sua trajetória nos trabalhos sobre a filosofia da natureza de cunho empírico, perpassando pelo 

forte racionalismo, contrapondo-os aos conhecimentos dogmáticos, transcorrendo pelo 

cientificismo e cartesianismo/reducionismo das ciências, chegando aos dias atuais com 

estudos holísticos, abarcados pela Geografia Física que desenvolveu a concepção 

Geossistêmica, desencadeando pesquisas acerca da paisagem integrada, com análises 

ambientais considerando os elementos interdependentes da paisagem. 

A ciência grega, com ênfase nos estudos da natureza, surgiu com os filósofos na 

Antiguidade (a partir do século VIII a.C.) e tinha como objetivo compreender o homem e a 

natureza das coisas, desenvolvendo a especulação racional, visto que na época, predominava 

o testemunho dos sentidos, destacando filósofos como Platão (429-348/7 a.C), do mundo das 

ideias com base na dialética, criando o método científico racional, enquanto que um de seus 

discípulos, Aristóteles (384-322 a.C), suprime o mundo das ideias e formula seu próprio 

método baseado na argumentação lógica, com a formulação de ideias após a observação dos 

fatos ou fenômenos, destacando a justificava para sua aceitação e plausibilidade, 

caracterizando uma ciência do discurso, qualitativa, assim como os pré-socráticos 

enfatizando os estudos voltados à natureza. 

A ciência, enquanto filosofia da natureza e matemática, seguiu com avanços graduais 

desde então. Na Antiguidade, diversos geógrafos contribuíram para o desenvolvimento da 

Geografia, como Eratóstenes de Cirene (276-194 a.C.) que fez diversos estudos e estabeleceu 

sua obra denominada “Geográfica”, assim como ficou conhecido por calcular a 

circunferência da Terra; Estrabão (64 a.C – 20 d.C) que assim como Heródoto (484-425 a.C.), 

viajou e descreveu diversas paisagens em seus livros; e o último grande geógrafo da 

antiguidade, Ptolomeu (90-168 d.C.) que estudou e desenvolveu elaboração de mapas em um 

globo curvado e técnicas de projeção cartográfica, como latitude e longitude (ANDRADE, 

2006). 

Durante a Idade Média, a Geografia continuava pautada na localização e descrição 

das paisagens, o qual diversos viajantes descrevem itinerários em enciclopédias, com 

distâncias e rotas, nos séculos III e IV, e com destaque a união entre religião e ciência, na 

qual os conhecimentos provenientes da Igreja Católica predominavam. O Padre espanhol 

Paulo Orósio (385 – 420) descreveu o que se conhecia da superfície terrestre na época, 

citando a Europa, África e Ásia. O clérigo anônimo de Ravena - Itália, no século VII, lançou 
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a obra “Cosmographya” reunindo informações sobre o que se conhecia na época (três 

continentes), descrevendo as estradas romanas, e reafirmando a Terra como superfície plana, 

no entanto, a visão concebida por Eratóstenes, Ptolomeu, Pitágoras e Parmênides de que a 

terra era esférica, foi abraçada até o Renascimento (CARVALHO, 1997). 

A renascença foi um período onde ocorreu uma série de mudanças em todas as esferas 

sociais, dentre elas, a revolução científica, que somente entre os séculos XIV e XV viveu seu 

ponto de inflexão mais proeminente, com o surgimento do método científico, buscando a 

consolidação das informações obtidas e a separação entre ciência e religião, dando um 

extraordinário passo para o desenvolvimento da ciência moderna. 

Fornecendo as bases para a ciência moderna, estruturadas no viés da razão e do 

método para alcançar o conhecimento científico, Francis Bacon (1561-1626) e Galileu Galilei 

(1564-1642) desenvolveram o método indutivo, aliado a comprovação de experimentos 

matemáticos, o qual nesta época confrontou os conhecimentos teológicos, dogmáticos, 

oriundos da igreja católica, e mesmo com a grande objeção, obteve prosseguimento nas 

pesquisas científicas, reafirmando a cientificidade através do iluminismo 

(CHRISTOFOLETTI, 1999; KÖCHE, 2009). 

Formulou-se o Paradigma Newtoniano-cartesiano, neste período de estruturação da 

ciência moderna, com os cientistas matemáticos e físicos: Isaac Newton (1643-1727) e René 

Descartes (1596-1650) os quais refletiram e aplicaram os métodos indutivo e dedutivo, 

respectivamente. Descartes baseava suas concepções no princípio da evidência, comparando 

o universo material e os organismos vivos como uma máquina, buscando dividir as partes 

para entender o todo, de forma cartesiana/reducionista, no sentido de especialização do objeto 

de estudos, revisando-o constantemente para que não se omita nenhuma variável 

(CHRISTOFOLETTI, 1999; KÖCHE, 2009). Já Newton, reforçava a utilização da indução, 

afirmava que através das observações e formulação de hipóteses, podia se chegar a leis e 

previsibilidade, criando modelagens, e até os dias atuais a ciência apresenta traços dessa 

forma de se fazer ciência (KÖCHE, 2009). 

Os estudos de cunho cartesiano e quantitativos predominavam na Geografia, devido 

a influência do paradigma newtoniano-cartesiano na ciência, no entanto, os naturalistas 

estavam na contramão da perspectiva de Descartes, seguindo a visão newtoniana do método 

indutivo, pois ao realizar grandes expedições nos séculos XVIII e XIX, primitivamente, 

realizavam estudos descritivos de caráter sistêmicos sobre a Paisagem que posteriormente 

ganharam relevância para a ciência geográfica (RODRIGUES, 2001; BERNARDINO; 

OLIVEIRA; DINIZ, 2018). 
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Destaca-se o naturalista Friedrich Wilhelm Heinrich Alexander von Humboldt (1769 

– 1869), que descreveu diversas paisagens de forma a conter o todo, de maneira integrada, 

além da formulação do método comparativo que analisava as diferentes paisagens, outra 

importante observação é que como fitogeógrafo, percebeu que a distribuição das plantas era 

atribuída à fatores ambientais como latitude e altitude (CAVALCANTI, 2013; BRITO, 

2015). É importante ressaltar ainda Karl Ritter (1779 – 1859) que apresentou em suas ideias 

a relação sociedade-natureza enaltecendo o homem como elemento essencial na modelagem 

dos sistemas terrestres (TEIXEIRA; SILVA; FARIAS, 2017). 

O naturalista russo Vasiliy Vasilievich Dokuchaev (1846-1903) foi imprescindível 

para os estudos dos solos, o qual foi o primeiro a detalhar cientificamente os solos da Rússia 

criando uma classificação e avaliação agrícola das terras. Através de seus estudos de cunho 

comparativo chegou-se a conclusão que o solo é o produto da interação entre os elementos 

da Paisagem, considerando os fatores de formação como o clima, a topografia, a rocha e a 

interação biológica ao longo do tempo, e promoveu a superação da visão estática e geológica 

da gênese dos solos (RODRIGUES, 2001; CAVALCANTI, 2013). 

Nesta perspectiva para estudos integrados na Geografia, o francês Jean Jacques Élisée 

Reclus (1830 – 1905), com influência direta do seu professor Ritter, contribuiu com 

volumosas obras ricas em detalhes nas descrições integradoras entre a geografia física das 

paisagens e a ação antrópica, pois “a Geografia se faz e se refaz continuamente e se modifica 

pela contínua ação do homem”, no entanto, seus escritos não ganharam relevância devido ao 

seu posicionamento político anarquista e as duras críticas ao capital (CIRQUEIRA, 2016; 

SILVA, 2018). 

Adentrando o pensamento predominante reducionista em todas as ciências, no século 

XIX os estudos eram realizados de forma isolada, especializada, na física os elementos 

constituintes dos objetos foram isolados até a menor das unidades, da descoberta das 

moléculas, para o átomo, a menor unidade; na biologia isolou seu objeto de estudos, primeiro 

o organismo, depois a célula, quando encontrou sua unidade elementar: a molécula; e a 

genética, o genoma – o código genético DNA (Deoxyribonucleicacid), e mais tarde o RNA 

(Ribonucleicacid) – (MORIN, 1977). 

No século XX, a física não consegue responder suas dúvidas apenas com explicação 

no reducionismo, a qual analisava as ondas e partículas em microescalas, sendo a partir da 

mecânica quântica e da teoria do caos – apresenta os sistemas como dinâmicos e instáveis – 

que surge a Teoria Geral dos Sistemas (TGS) proposta na década de 1930 por Karl Ludwig 

von Bertalanffy (1901-1972) e a Teoria da Complexidade por Edgar Nahoum (Edgar Morin) 
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(1921-atual), onde a especialização, simplificação e fragmentação da ciência deu lugar a uma 

visão holística e total, com interação entre todas as variáveis e suas interrelações, minando o 

paradigma newtoniano-cartesiano (MORIN, 1977; BERTALANFFY, 1973; DINIZ; 

OLIVEIRA; BERNARDINO, 2015). 

A Teoria da Complexidade vem mostrar a interdependência essencial de todos os 

fenômenos, visto como uma totalidade, e Morin (1977) afirma que “a verdadeira totalidade 

está sempre fendida, fissurada, é sempre incompleta. A verdadeira concepção da totalidade 

reconhece a insuficiência da totalidade”, ou seja, para os estudos que abarcam a totalidade, é 

complexo considerar em uma organização os sistemas que são interligados e que a partir dos 

agentes internos e externos, a desordem ameaça constantemente a ordem, no entanto, se 

fossem estudos reducionistas, seriam perdidos ricos e diversos elementos. 

A TGS proposta pelo biólogo austríaco Bertalanffy, surge na perspectiva de suprir a 

ineficiência dos estudos isolados que na ciência moderna se encontram divididos em 

inúmeras disciplinas e subdisciplinas, tinha por finalidade identificar as propriedades, 

princípios e leis característicos de sistemas variados, podendo chegar a todos em geral, 

independentemente do tipo de cada um, da natureza de seus elementos componentes e das 

relações ou forças entre eles, tendo como conceito a necessidade de 

 
(...) estudar não somente partes e processos isoladamente, mas também 

resolver os decisivos problemas encontrados na organização e na ordem que 

os unifica, resultante da interação dinâmica das partes, tornando o 

comportamento das partes diferente quando estudado isoladamente e 

quando tratado no todo (BERTALANFFY, 1973, p. 53) 

 

Isso tornaria possível a utilização da referida teoria em diversas áreas, aplicada 

(holisticamente e complexamente) a fenômenos bastante semelhantes (sociais, mecânicos, 

eletrônicos, etc.), como de fato ocorreu, primeiramente, através de aplicações práticas do 

estudo de sistemas na Biologia, na Termodinâmica e na Administração 

(CHRISTOFOLETTI, 1999). 

Capra (1996) afirma em seu livro A teia da vida que há cerca de 20 ou 30 anos antes 

dos primeiros artigos publicados por Bertalanffy sobre a TGS na década de 1930, o russo 

Alexander Aleksandrovich Bogdanov (1873 – 1928), 

 
desenvolveu uma teoria sistêmica de igual sofisticação e alcance, a qual, 

infelizmente, ainda é, em grande medida, desconhecida fora da Rússia. 

Bogdanov deu à sua teoria o nome de "tectologia", a partir da palavra grega 

tekton ("construtor"), que pode ser traduzido como "ciência das estruturas". 

O principal objetivo de Bogdanov era o de esclarecer e generalizar os 
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princípios de organização de todas as estruturas vivas e não-vivas. 

(CAPRA, 1996, p. 41) 

 

Este primeiro livro russo publicado por Bogdanov, denominado de “Tectologia”, foi 

lançado entre 1912 e 1917 em três volumes, além de uma edição em língua alemã que foi 

publicada e amplamente revista em 1928, no entanto, “a ideia de uma teoria geral da 

organização só foi plenamente entendida por um punhado de homens e, portanto, não se 

difundiu.” (CAPRA, 1996, p. 42). 

Assim como em outras ciências e áreas do conhecimento, a partir da TGS, a escola 

de origem russo-soviética formulou para a Geografia a concepção Geossistêmica 

(SOCHAVA, 1977), um salto da ciência geográfica que teoricamente deixou de ser analítica- 

descritiva para se posicionar diante dos problemas ambientais, em que começa a se preocupar 

com as consequências da exploração desenfreada advinda da primeira e segunda revolução 

industrial e a revolução técnico-científica, e começa a apontar medidas para o planejamento 

e solução para o equilíbrio do desenvolvimento sustentável, buscando integrar o tripé nas três 

dimensões: econômico, social e ambiental (ROSS, 2009). 

O Geossistema é caracterizado como um sistema dinâmico, aberto, e 

hierarquicamente organizado, no qual a natureza passa a ser compreendida não apenas pelos 

seus elementos em si, mas de maneira holística, priorizando a análise de suas conexões e 

dinâmicas de matéria e energia (SOCHAVA, 1977). Definições similares a este conceito 

surgiram, com o viés biológico-ecológico, como a “Geoecologia das Paisagens” que tem 

enfoque sistêmico e integrado (TROLL, 1968; RODRIGUEZ; SILVA; CAVALCANTE, 

2017). 

A taxonomia dos Geossistemas proposta por Sochava (Figura 1) é mais geral e 

abrangente, foi aplicada nas extensas áreas da Rússia, e expõe a delimitação de maneira mais 

abstrata atenuando as formas biogeográficas, dividindo-se em geômeros e geócoros, o qual 

os geômeros dividem suas unidades de paisagem homogêneas e os geócoros um conjunto de 

unidades heterogêneas e cada uma dessas duas tipologias subdividem-se em três níveis: 

topológico, regional e planetário (ROSS, 2009). No Brasil, geógrafos e pesquisadores como 

Carlos Augusto de Figueiredo Monteiro e Lucas Costa de Souza Cavalcanti seguem a linha 

de pesquisa advinda da Rússia, realizando trabalhos seguindo sua taxonomia 

(CAVALCANTI, 2013; CAVALCANTI, 2016). 
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Figura 1 – Subdivisão taxonômica dos Geossistemas. 

Fonte: Adaptado de Sochava (1978) por Cavalcanti (2013). 

 

O francês Bertrand (1972), dissemina suas ideias no mundo ocidental, integrando as 

ações antrópica no meio, enfatizando o conceito de Paisagem como “resultado da 

combinação dinâmica, portanto instável, de elementos físicos, biológicos e antrópicos que, 

reagindo dialeticamente uns sobre os outros, fazem da paisagem um conjunto único e 

indissociável, em perpétua evolução, numa porção do espaço”, sendo concebida como um 

mosaico constituído de elementos concretos e abstratos, visíveis e invisíveis, que 

materializam as relações estabelecidas entre o homem e o meio, e que é a expressão da 

organização de todos os elementos no Espaço Geográfico (DIAS, 1998). 

O conceito de geossistema por Bertrand se debruça com base na concepção formulada 

por Sochava, sendo o resultado da interação entre o potencial ecológico (clima, hidrologia e 

geomorfologia), exploração biológica (vegetação, solo e fauna) e as ações antrópicas (social, 

econômica), devido à existência das trocas de fluxo de energia e matéria na superfície 

terrestre; a paisagem está em constante processo de mudança, representando os diversos 

estágios da evolução (BERTRAND, 1972). 

Como uma das classificações mais aceitas na atualidade, a taxonomia proposta por 

Georges Bertrand (Figura 2) apresentou-se como universal por definirem os estudos de 

paisagem em “escalas têmporo-espaciais de inspiração geomorfológica de A. Cailleux e J. 

Tricart foram utilizadas como base geral de referência para todos os fenômenos geográficos” 

(BERTRAND, 1972, p. 142). Este, hierarquizou as unidades de paisagens em grandezas de 
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I a VII, podendo ser aplicadas em qualquer local do globo, padronizada, considerando-as da 

maior para a menor unidade, propondo as unidades superiores em Zona (G. I), Domínio (G. 

II) e Região Natural (G. III), em destaque aos elementos climáticos e estruturais devido as 

pequenas escalas utilizadas para grandes áreas, e Geocomplexos1 (G. IV-V), Geofácies (G. 

VI) e Geótopos (G. VII) para unidades inferiores em grande escala que enfatizam os estudos 

sob componentes antrópicos e biogeográficos para áreas menores (DINIZ; OLIVEIRA, 

2018). 

 
Figura 2 – Unidades taxonômicas e proposta de Cartografia da Paisagem Integrada. 

Fonte: Diniz, Oliveira e Medeiros (2015). 

Legenda: 1 – De acordo com Bertrand (1972). 2 – Conforme revisão conceitual. 3 – Conforme 

Cailleux e Tricart (1956). 4 – Proposta. 5 – Exemplos no âmbito do Semiárido brasileiro. 

 

Os estudos realizados por Georges Bertrand foram amplamente propagados a partir 

da década de 1970 tendo o artigo intitulado “Paysage et géographie physique globale: 

esquisse methodologique” como um dos mais citados na geografia física brasileira, onde a 

ciência geográfica caminhou para reflexões sobre a questão de analisar o todo, incluindo as 

ações antrópicas e escalas têmporo-espaciais (NEVES, 2014). E, desenvolvendo nos anos de 

 

 

1 
Bertrand publicou em 1968 tratando o geossistema como uma unidade taxonômica, a qual subdivia-se em 

geofácies e posteriormente geótopo. E em 1978 em um artigo com Beroutchachvili buscando a “uniformização 

conceitual e de simplificação da linguagem, nós, entretanto, estamos de acordo, com a definição mais lógica de 

V.B. Sochava, que faz do geossistema, como do ecossistema, uma abstração e um conceito” 

(BEROUTCHACHVILI; BERTRAND, 1978). 
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1990 uma nova versão, o modelo GTP (Geossistema-Território-Paisagem) que mantém o 

modo sistêmico de pesquisa, observando as três principais entradas, respectivamente: a 

natureza antropizada, as organizações socioeconômicas e por último as relações culturais 

(PASSOS, 2016). Avançando a partir de 2007 para o protocolo didático SPT (Sistema 

Paisagístico Territorializado), em uma visão de ocupação e exploração do meio ambiente, 

diferenciando a paisagem com o termo “paisagem território”, sendo um sistema complexo e 

heterogêneo (figura 3) (REIS JÚNIOR, 2012; PASSOS, 2016). 

 
Figura 3 – Períodos da obra de Georges Bertrand (1955 a 2010). 

 
Fonte: Neves (2017). 

 

Retornando ao foco da concepção geossistêmica, no Brasil diversos geógrafos 

seguiram a vertente de hierarquização taxonômica da paisagem por Bertrand (1972), 

fornecendo informações de caráter interdisciplinar, sendo Aziz Ab’Saber (2003) o geógrafo 

que traz uma proposta de classificação dos domínios morfoclimáticos para o Brasil (mapa 2) 

e dos principais Geossistemas/geocomplexos, geofácies e geótopos (CAVALCANTI, 2016). 

Desencadeando e oferecendo suporte para diversas pesquisas na Geografia, como Jurandyr 

Ross em 2009, onde no seu livro intitulado “Ecogeografia do Brasil”, apresenta o viés 

fortemente agroeconômico-ambiental e regional-ambiental, lançando o mapa dos sistemas 
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ambientais naturais do Brasil, identificando e descrevendo os sistemas ambientais naturais 

pouco transformados ou fortemente transformados pelas atividades humanas/econômicas, 

como agricultura, pastagens, entre outros. 

 
Mapa 2 – Domínios Morfoclimáticos do Brasil. 

 

Fonte: Ab’Saber (2003). 

 

Ab’Saber (2003) definiu para o Brasil seis domínios morfoclimáticos e áreas de 

transição. Para o estado do Rio Grande do Norte (mapa 3), estão enquadrados um domínio 

morfoclimático e uma área de transição, a qual para a faixa litorânea, denomina-se “Domínio 

Tropical Atlântico/Domínio da Mata Atlântica” ou “Domínio dos Mares de Morros 

Florestados” em referência ao clima (com pluviosidade anuais entre 1.000 mm e 2.200 mm) 

e a distribuição das florestas de mata atlântica, que se estendem do sudeste do Rio grande do 

Norte ao sudeste de Santa Catarina. Já a área de transição dos “Domínios da Mata Atlântica” 
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para o “Domínio das Depressões Interplanálticas Semiáridas do Nordeste, ou Domínios das 

Caatingas”, é denominada Agreste, de acordo com os índices pluviométricos, que estão em 

nível intermediário na área de transição desses dois domínios. 

Mapa 3 – Domínios Morfoclimáticos do Rio Grande do Norte. 

Fonte: Diniz e Oliveira (2018). 

 

No Nordeste, destaca-se o professor e geógrafo Marcos José Nogueira de Souza, que 

elaborou diversos trabalhos de análise da paisagem, identificando e delimitando a partir de 
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critérios geomorfológicos as unidades de paisagem do estado do Ceará (mapa 4) (SOUZA, 

2000). 

Mapa 4 – Compartimentação geoambiental do Ceará. 

 

Fonte: FUNCEME (2009). 
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Ao realizar o Zoneamento Geoambiental do Ceará conforme a figura 4, foram 

identificadas na etapa “Região e Sistemas Ambientais (Geossistemas)” 13 unidades de 

paisagem: Chapada do Apodi, Chapada do Araripe, Cristas Residuais e Agrupamentos de 

Inselbergs, Glacis de Acumulação Pré-litorâneos e Interiores, Planalto da Ibiapaba, Planície 

Litorânea, Planície Ribeirinha, Serras Secas e Sub-úmidas, Serras Úmidas Pré-litorâneas, 

Sertões Centro-Ocidentais, Sertões Ocidentais e dos Pés de Serra do Planalto da Ibiapaba, 

Sertões Setentrionais Pré-litorâneos, Sertões do Sul (FUNCEME, 2009). 

 
Figura 4 – Fluxograma metodológico do ZEE. 

 

Fonte: Souza e Oliveira (2011). 

 
Este tipo de pesquisa é fundamental para o diagnóstico e monitoramento dos recursos 

naturais e das condições ambientais, principalmente ao pensar em um planejamento territorial 

e ambiental para ações/construções de empresas e do estado, subsidiando trabalhos na 

vertente da análise e impactos ambientais como o ZEE (MAGALHÃES; SILVA, 2010). 

No Rio Grande do Norte, há um trabalho técnico encomendado pelo Instituto de 

Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente – IDEMA, órgão estadual vinculado a 

Secretaria de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do RN, realizado por 
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Cestaro et al. (2006), onde foram usadas imagens do satélite LANDSAT 7 do ano de 2002 

com resolução espacial de 15m. 

Neste relatório técnico de 2006 estão identificadas, descritas e compartimentadas as 

paisagens em regiões naturais, geossistemas/geocomplexos, geofácies e geótopos do RN, 

com as características ambientais dominantes das rochas, relevo, clima, solos e vegetação 

(quadro 1), além da representação espacial dos geocomplexos (CESTARO et al., 2006). 

 

Quadro 1 – Unidades geoambientais do RN e suas características ambientais. 
Unidades geoambientais Características ambientais dominantes 

Região 

Natural 

Geossis- 

tema 
Geofácie Geótopo Rochas Relevo Clima Solos Vegetação 

 
E

sc
u
d

o
 

C
ri

st
al

in
o
 

 

 

 

 

 

 

 

Depressão 

Sertaneja 

 

 
 

Depressão 

Sub-úmida 

Oriental 

Depressão 

sub-úmida 

plana e 

suavemente 
ondulada 

 
 

Gnaisses 

Superfícies 

pediplanadas 

e formas 

tabulares 

 

 
Tropical 

quente 

sub- 

úmido 

 

 

 
Planossolos + 

argissolos 

 

 
 

Floresta 

Estacional 

Decidual Depressão 
sub-úmida 

com relevo 
movimentado 

 
Gnaisses 

 

Formas 

convexas 

 

 
 

Depressão 

Semi-árida 

Interiorana 

Depressão 
semi-árica 

plana e 

suavemente 

ondulada 

 
Gnaisses e 

granitos 

Superfícies 

pediplanadas 

e formas 

tabulares 

 
 

Tropical 

quente 

sub- 

úmido 

seco 

Luvissolos 
+Argissolos 

+Planossolos 

+ Neossolos 

regolíticos 

Savana- 
estépica 

Arborizada e 

Gramíneo- 

lenhosa 
Depressão 
sub-úmida 

com relevo 

movimentado 

 

Gnaisses e 

granitos 

 

Formas 

convexas 

Luvissolos + 

Neossolos 

litólicos 

Savana- 

estépica 

Arborizada 

 

 

 

 

 
Planalto da 

Borborema 

 Planalto da 
Borborema 

plano e 

suavemente 
ondulado 

 
 

Micaxistos 

Superfícies 

pediplanadas 

e formas 

tabulares 

 

 

 

 
Tropical 

quente 

semi- 

árido 

 

Argissolos 

vermelho- 

amarelos 

 

 

Savana- 

estépica 

Arborizada Planalto da 

Borborema 

com relevo 
movimentado 

 

Granitos + 

gnaisses 

 

Formas 

convexas 

 

 
 

Neossolos 

litólicos 
Serra isolada 

do Planalto da 

Borborema 

 
Granitos 

 

Formas 

aguçadas 

Savana- 

estépica 

Gramíneo- 
lenhosa 

 

 

 

 

Planalto 

residual 

 Planalto 

residual plano 

e suavemente 
ondulado 

 

 

 

 

Granitos e 

gnaisses 

Superfícies 

pediplanadas 

e formas 
tabulares 

 

 

 

Tropical 

quente 

semi- 

árido 

 

 
Argissolos 

vermelho- 

amarelos 

 

 
Savana- 

estépica 

Arborizada 
Planalto 

residual com 

relevo 
movimentado 

 

Formas 

convexas 

Serra isolada 

do Planalto 

residual 

 

Formas 

aguçadas 

 Savana- 

estépica 

Gramíneo- 
lenhosa 

Magma 

tismo 

 

Morro 

 

Morro 

 

Morro isolado 

 

Basaltos 
Escarpas 

erosivas 

 
Neossolos 

litólicos 

Savana- 

estépica 

Florestada 
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B

ac
ia

 

S
ed

im
en

ta
r 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabuleiro 

 
Tabuleiro 

Sub-úmido 

Oriental 

Tabuleiro 

sub-úmido 

plano e 

suavemente 

ondulado 

 

 

 

 
Sedimentos 

arenosos 

 
 

Formas 

tabulares 

 

Tropical 

quente 

sub- 

úmido 

Latossolo 

Amarelo 

Distrófico + 

Neossolos 

Quartzarênico 
s 

Savana/ 

Floresta 

Estacional 

Semideci- 

dual 

 

Tabuleiro 

Semi-árido 

costeiro 

Tabuleiro 

semi-árido 

plano e 

suavemente 
ondulado 

Superfícies 

pediplanadas 

e 

formas 

tabulares 

Tropical 

quente 

semi- 

árido 

Latossolos + 

Neossolos 

Quartzarênico 

s + Argissolos 

 

Savana- 

estépica 

Arborizada 

 

Tabuleiro 

Semi-árido 

interiorano 

Tabuleiro 
Semi-árido 
pediplanado 

 

 
Sedimentos 

finos 

Superfícies 

pediplanadas 

 
Tropical 

quente 

semi- 

árido 

Cambissolos + 
Chernossolos 

rêndzicos 

 
Savana- 

estépica 

florestada e 

arborizada 

Tabuleiro 
Semi-árido 

com relevo 
tabular 

Formas 

tabulares de 

dissecação 

 

Latossolos + 

Argissolos 

 

 

 
Chapada 

 Chapada de 

topo plano e 

suavemente 
ondulado 

 

 
 

Sedimentos 

arenosos 

 

Formas 

tabulares 

 
 

Tropical 

quente 

sub- 

úmido 

 

 

 
Latossolos 

Savana- 

estépica 

Florestada 

Escarpa 

erosiva de 

chapada 

 

Escarpas 

erosivas 

Floresta 

Estacional 

Semideci 
dual 

 
D

ep
ó

si
to

 S
ed

im
en

ta
r 

In
co

n
so

li
d
ad

o
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Planície 

Costeira 

 

Praia 

marinha 

 
Praia marinha 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Areias 

inconso- 

lidadas 

Planície 

marinha 

(estirâncio e 
bermas) 

 

 

 

 

 

 

 
Tropical 

quente 

úmido, 

sub- 

úmido ou 

semi- 

árido 

 

 

 

 

 
Neossolos 

quartzarênicos 

órticos 

 
Sem 

vegetação 

 

 
Duna 

Duna móvel  

 
Duna 

Duna total ou 

parcialmente 

coberta por 

vegetação 

 
Restinga 

arbustiva 

 

 

 

 
Planície 

interdunar 

Planície 

interdunar 

bem drenada 

 

 

 
 

Planícies de 

deflação e 

terraços 

marinhos 

Restingas 

herbácea, 

arbustiva 
e/ou arbórea 

Planície 

interdunar mal 

drenada 

(lagoas 
freáticas) 

 
Neossolos 

quartzarênicos 

órticos + mat. 

orgânica 

superficial 

 

 
Vegetação 

lacustre 

herbácea 
Lagoa perene 

de planície 
interdunar 

 

 

 

 
Planície 

Flúvio- 

marinha 

 

 

 
Manguezal 

Floresta de 

mangue 

Siltes e 

argilas 

inconso- 

lidados + 

matéria 

orgânica 

 

 
Planície 

Flúvio- 

marinha 

Tropical 

quente 

úmido, 

sub- 

úmido ou 

semi- 

árido 

 

 
 

Gleissolos 

sálicos 

Manguezal 

 
Banco de lama 

 

Sem 

vegetação 

Salgado 
 

Areias e 

argilas 

Inconso- 

lidadas 

Campos 
salinos 

 
Apicum 

Apicum com 

arbustos/ 

carnaúbas 

 
Terraço 

Tropical 

quente 

semi- 
árido 

 

Gleissolos 

sálicos 

Campos 

salinos com 

arbustos/carn 
aubeiras 

 

 

 
Planície 

Flúvial e 

Lagunar 

 

 

 
 

Vale fluvial 

sub-úmido 

Terraço fluvial 

sub-úmido 
 

 
 

Areias e 

argilas 

Inconso- 

lidadas 

Terraço 
 

 
 

Tropical 

quente 

sub- 

úmido 

Neossolos 

Quartzarênico 

s          

Hidromórficos 

+ 

Planossolos 

Hidromórficos 

 
 

Floresta de 

galeria sem 

carnaúbas 

 

Planície de 

inundação 

fluvial 

 
 

Planície 

 

Rio perene 

  Vegetação 

aquática 
herbácea 
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Vale fluvial 

semi-árido 

Terraço fluvial 
semi-árido 

 

 
Areias e 

argilas 

Inconso- 

lidadas 

Terraço 
 

 
Tropical 

quente 

semi- 

árido 

 

Planossolos + 

Vertissolo 

Hidromórfico 

Floresta de 

galeria 

sem/com 

carnaúbas 

Planície de 

inundação 

fluvial 

 

Planície 

Rio 
temporário/per 

ene do semi- 
árido 

  Vegetação 

aquática 

herbácea 

 

 

 
Vale 

lagunar 

 
Lagoa natural 

perene/ 

temporária 

 

Areias e 

argilas 

Inconso- 

lidadas 

 

 
Planície 

 

Tropical 

quente 

úmido, 

sub- 

úmido ou 

semi- 

árido 

Neossolos 

Quartzarênico 

s          

Hidromórficos 

+ Vertissolo 

Hidromórfico 

 
Vegetação 

aquática 

herbácea 

Lago artificial 

ou açude 

   Vegetação 
aquática 

herbácea 

Fonte: Cestaro et al., (2006). 

 
Em 2007 foi realizada uma publicação sobre a identificação das unidades 

geoambientais do RN em meio acadêmico-científico, no XII Simpósio Brasileiro de 

Geografia Física (CESTARO et al., 2007). E, na publicação mais recente, advindo como 

capítulo de livro, Cestaro et al. (2017) publicou os mapas e as descrições das regiões naturais, 

geossistemas/geocomplexos e geofácies, no entanto os dados do quadro 01 do relatório do 

IDEMA (2006) diferem dos mapas apresentados em Cestaro et al. (2017), por conter 

informações adicionais nos mapas. 

De acordo com o relatório o IDEMA (2006) apresentado no quadro 01, a equipe 

identificou quatro regiões naturais, classificadas a partir da interação entre o suporte 

geológico e os processos hidrodinâmicos e de dissecação, sendo estas: Escudo Cristalino, 

Magmatismo, Bacia Sedimentar e Depósito Sedimentar Inconsolidado, que esta região 

natural 

 
envolve as paisagens mais instáveis, onde a água exerce papel 

preponderante no arraste e deposição de sedimentos e substância solúveis. 

Nesta região natural, os processos de agradação superam os de degradação, 

isto é, a deposição de material oriundo das unidades geoambientais 

limítrofes, seja terrestre ou marinha, supera a exportação de sedimentos, 

sobretudo para o mar. Compreende os ambientes de deposição recente e 

sub-recente de sedimentos erodidos nas porções mais elevadas e que se 

encontram inconsolidados, isto é, sem uma estrutura consistente de 

agregação de partículas minerais e os matérias, sobretudo areias quartzosas, 

transportadas pelas ondas e pelo vento e provenientes do mar. Envolve as 

planícies fluviais, as lagoas, os estuários e as porções costeiras. Ao longo 

dos rios, apresenta maior expressão nos cursos médios e baixos, quando os 

processos sedimentares sobrepujam os processos erosivos, e na região 

costeira, onde os ventos e as ondas marinhas se encarregam de manter um 

depósito arenoso instável e ativo. Em relação às demais regiões naturais do 

RN, os Depósitos Sedimentares recentes e sub-recentes ocupam relevos 

predominantemente planos. Os solos são desestruturados, 
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predominantemente arenosos, a exceção dos estuários, profundos e 

permeáveis. A vegetação local é bastante variada, desde formações 

campestres até florestas, todas consideradas Formações Pioneiras. A região 

é bastante dinâmica e frágil do ponto de vista ambiental devido aos solos 

desestruturados e à ação intensa dos ventos e/ou das águas de escoamento. 

É também vulnerável a atividades que acelerem a erosão ou que possam ter 

no escoamento superficial ou na infiltração da água no solo um vetor de 

difusão. A remoção da cobertura vegetal pode potencializar a erosão hídrica 

e/ou eólica. É a região natural potiguar que apresenta as maiores restrições 

legais à ocupação. (IDEMA, 2006, p. 31) 

 
Já no mapa 5 estão representadas seis unidades como regiões naturais: Chapada, 

Planalto Residual, Planície Costeira, Planície Flúvio-marinha, Tabuleiro e a Depressão 

Sertaneja, onde estas são alguns geocomplexos como Chapada e Tabuleiros na região natural 

Bacia Sedimentar, Planície costeira e flúvio-marinha como geocomplexos da região natural 

Depósito Sedimentar Inconsolidado e Planalto residual e Depressão sertaneja na região 

natural Escudo Cristalino. 

 
Mapa 5 – Regiões Naturais do Rio Grande do Norte. 

Fonte: Cestaro et al. (2017). 
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Os geocomplexos foram delimitados e identificados em função do relevo e do grau 

de instabilidade das interações entre os diversos elementos ambientais, além de destacar os 

elementos da paisagem (rocha, relevo, clima, solo, vegetação) fortemente integrados e 

interdependentes. 

No táxon dos geocomplexos foram identificados 14 unidades (mapa 6), Chapadas, 

Depressão Semiárida Interiorana, Depressão Sub-úmida Oriental, Dunas, Manguezal e 

Apicum, Planalto da Borborema, Planalto Residual, Praia Marinha, Tabuleiro Semiárido 

Costeiro, Tabuleiro Semiárido Interiorano, Tabuleiro Subúmido Oriental, Vale Fluvial 

Semiárido, Vale Fluvial Subúmido, Vale Lagunar. No entanto, no relatório do IDEMA 

(2006), descrito no quadro 01, divide os geocomplexos em 09 unidades: Depressão Sertaneja, 

Planalto da Borborema, Planalto residual, Morro, Tabuleiro, Chapada, Planície Flúvio- 

marinha, Planície Flúvial e Lagunar e utilizada como exemplo da análise sistêmica do 

trabalho mencionado, a Planície Costeira, que 

(...) corresponde à porção continental com influência direta do mar, seja através da 

oferta de sedimentos, água e minerais, seja através das ondas, das brisas e ventos 

mais fortes. Estende-se ao longo de toda a costa potiguar de maneira quase 

contínua, sendo segmentada apenas pela presença das planícies fluvio-marinhas. A 

ação das correntes marinhas e dos ventos alísios, intensos e constantemente 

soprando de sudeste determinam uma ação erosiva mais intensa na costa oriental, 

sobretudo em sua porção sul, onde é constante a presença de falésias e a planície 

costeira ocupa uma estreita faixa continental. A partir de Parnamirim e Natal a 

Planície Costeira começa a apresentar expressão mais significativa, atingindo 

largura de aproximadamente 5 km, largura que, com pequenas variações, estende- 

se até o município de Touros, onde o continente inflete para oeste. Na costa 

setentrional, as correntes marinhas dominantes deslocam-se de leste para oeste, 

paralelas à costa e os ventos dominantes sopram de leste, nordeste e de sudeste 

(Cestaro, 1993). Nesse setor, de maneira geral a altitude do topo dos sedimentos do 

Grupo Barreiras é menor do que a leste e o trabalhamento da Planície Costeira pelas 

correntes e ventos determina a presença freqüente de restingas ou flechas 

litorâneas, como definido por Guerra e Guerra (2001, p. 542), que se expandem em 

direção oeste. A largura da faixa litorânea aí raramente excede os três quilômetros, 

podendo chegar a cerca de 6-7 km como em Macau e nas Dunas do Rosado em 

Porto do Mangue. O processo de ocupação urbana, intenso nas duas três últimas 

décadas, ao longo de toda a Planície Litorânea oriental, tem se expandido nos 

últimos anos para o litoral setentrional, onde ainda é possível encontrar extensões 

relativamente amplas de Planície Litorânea sob condições naturais, como no caso 

das Dunas do Rosado. As areias quartzosas de origem marinha são o principal 

material de suporte dessa unidade geoambiental. A falta de estrutura desse material 

permite que seja transportado com facilidade, seja pela água e principalmente pelo 

vento, de maneira que a dinâmica da paisagem se faz sentir com clareza nesse 

ambiente, seja no acúmulo das areias formando dunas, seja na movimentação das 

próprias dunas. Compõem esse geossistemas três geofácies: Praia Marinha, Duna 

e Planície Interdunar. (IDEMA, 2006, p. 31). 
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Mapa 6 – Geossistemas/geocomplexos do Rio Grande do Norte. 

 
Fonte: Cestaro et al. (2006). 

 

E, o táxon das Geofácies (Mapa 7) que foi mapeado em escala 1:250.000 onde 

considerou a integração entre o relevo, a dinâmica hídrica de superfície, o solo e a vegetação 

natural, elementos determinantes da distinção entre unidades, e por ter sido mapeada nessa 

escala, não é aconselhável observá-las em uma escala maior pois será impreciso. 

Foram identificadas 14 unidades no quadro 01 e 23 representadas no mapa 07, sendo 

apresentadas no quadro 01 a Depressão Sub-úmida Oriental, Depressão Semi-árida 

Interiorana, Morro, Tabuleiro, Sub-úmido Oriental, Tabuleiro Semi-árido Costeiro, 

Tabuleiro Semi-árido Interiorano, Praia Marinha, Dunas, Planície Interdunar, Manguezal, 
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Apicum, Vale Fluvial Sub-úmido, Vale Fluvial Semi-árido e Vale lagunar. No mapa foram 

acrescentadas as unidades: rio perene, rio temporário, lago artificial, lagoa natural, 

diferenciou dunas móveis e vegetadas, e alguns geótopos como Planalto da Borborema plano 

e suavemente ondulado, Planalto da Borborema com relevo movimentado, Depressão sub- 

úmida plana e suavemente ondulada, Depressão sub-úmida com relevo movimentado, 

Depressão semi-árida plana e suavemente ondulada e Depressão sub-úmida com relevo 

movimentado. 

 
Mapa 7 – Geofácies do Rio Grande do Norte. 

 

Fonte: Cestaro et al. (2017). 

 

Por fim, no trabalho idealizado por Cestaro, identificou-se 30 geótopos, a escala 

mais detalhada das unidades inferiores formulada por Bertrand, são estas, a Depressão sub- 

úmida plana e suavemente ondulada, Depressão sub-úmida com relevo movimentado, 

Depressão semi-árica plana e suavemente ondulada, Depressão sub-úmida com relevo 

movimentado, Planalto da Borborema plano e suavemente ondulado, Planalto da Borborema 

com relevo movimentado, Serra isolada do Planalto da Borborema, Planalto residual plano e 

suavemente ondulado, Planalto residual com relevo movimentado, Serra isolada do Planalto 

residual, Morro isolado, Tabuleiro sub-úmido plano e suavemente ondulado, Tabuleiro semi- 
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árido plano e suavemente ondulado, Tabuleiro Semi-árido pediplanado, Tabuleiro Semi- 

árido com relevo tabular, Chapada de topo plano e suavemente ondulado, Escarpa erosiva de 

chapada, Praia marinha, Duna móvel, Duna total ou parcialmente coberta por vegetação, 

Planície interdunar bem drenada, Planície interdunar mal drenada (lagoas freáticas), Lagoa 

perene de planície interdunar, Floresta de mangue, Banco de lama, Salgado, Apicum com 

arbustos/carnaúbas, Terraço fluvial sub-úmido, Planície de inundação fluvial (sub-úmido), 

Rio perene, Terraço fluvial semi-árido, Planície de inundação fluvial (Semiárido), Rio 

temporário/perene do semi-árido, Lagoa natural perene/temporária, Lago artificial ou açude. 

Em uma perspectiva diferente do trabalho realizado por Cestaro et al (2017), Amorim, 

Nonato Junior e Farias (2018) propuseram para o Rio Grande do Norte uma classificação 

das paisagens em escala de análise do geossistema/geocomplexos, tendo como 

base teórica para delimitação 

o texto The Morphology of Landscape (Sauer, 1969), no qual os elementos que 

compõe a paisagem vão além das formas físicas e das trocas de matéria e energia 

entre diferentes unidades. Buscou-se identificar os elementos do meio físico com 

base em suas marcas pelas práticas humanas e condições naturais, ao mesmo tempo 

buscou-se verificar as formas como a sociedade interage com esses elementos, 

criando usos do solo bem diferenciado em regiões com condições físicas idênticas, 

mas com particularidades que as individualizam. (AMORIM; NONATO JUNIOR; 

FARIAS, 2018). 

 

As unidades foram identificadas a partir das “particularidades que as individualizam, 

essas particularidades estão ligadas à geologia, geomorfologia, clima, vegetação, aspectos 

econômicos e sociais, uso e ocupação do solo.” (AMORIM; NONATO JÚNIOR; FARIAS, 

2018). Sendo assim, foram delimitadas 14 unidades de paisagem (mapa 8): Litoral Oriental 

Úmido, Adensamento Urbano Metropolitano, Tabuleiro da cana-de-açúcar, Agreste, 

Tabuleiro dos ventos, Borborema Potiguar, Brejo Potiguar, Seridó, Sertão Central, Depressão 

sertaneja do oeste, Vales do Apodi e Assu, Compartimentos elevados do oeste, Chapada 

Apodi-Mossoró e Litoral Setentrional Seco. 
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Mapa 8 – Proposta de unidades de paisagens do Rio Grande do Norte. 

Fonte: Amorim, Nonato Junior e Farias (2018). 

 

Por sua vez, Diniz e Oliveira (2018), seguindo a taxonomia de Bertrand (1972), 

compartimentaram as paisagens nas unidades das regiões naturais e geocomplexos para o 

território do RN, utilizando como base imagens de radar SRTM, os mapas de geologia 

(ANGELIM; MEDEIROS; NESI, 2006), Geomorfologia (DINIZ, et al., 2017), Climatologia 

(DINIZ; PEREIRA, 2015), resultando em oito regiões naturais (mapa 9), identificando o 

relevo e o embasamento geológico como delimitação entre as unidades. 

As regiões naturais mapeadas por Diniz e Oliveira (2018) foram as Planícies e 

Tabuleiros Costeiros Semiáridos, Planaltos Sedimentares, Planaltos Cristalinos, Depressões 

Semiáridas, Planícies e Tabuleiros do Agreste, Depressão Agreste, Planícies e Planaltos 

Sedimentares Úmidos e Subúmidos e Depressões Úmidas. A exemplo de descrição das 

unidades, segue os 

 
Planaltos Sedimentares: essa região natural engloba as áreas de tabuleiros 

interiores, mais as áreas planálticas propriamente ditas de clima semiárido 

do Rio Grande do Norte. As altitudes são variáveis, superando os 700 m 

nas áreas de chapadas sobrepostas ao embasamento, que são paisagens que 

se desenvolvem sobre o capeamento da formação Serra do Martins por 

sobre o embasamento cristalino. Nessas áreas “serranas” do Rio Grande do 

Norte, as temperaturas médias são mais amenas, com médias anuais de 
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23,2ºC em Martins, mais de 3ºC a menos do que Caicó (26,7ºC), localizada 

a 143 m de altitude nos Sertões do Piranhas. Além da amenidade da 

temperatura, a precipitação é maior, com média de 1106,8 mm/ano na 

mesma Martins (Diniz; Pereira, 2015), o que proporciona a ocorrência de 

relicto de Floresta Estacional Semidecidual (Mata PlúvioNebular) nesse 

platô. No restante da área, a vegetação varia conforme o clima, 

predominando a Savana Estépica (caatingas) no clima semiárido forte. 

(DINIZ; OLIVEIRA, 2018, p. 353) 

 
A nível de geocomplexos, foram mapeadas vinte unidades em escala espacial de 

1:250.000 (mapa 10), com destaque preponderante a geomorfologia do estado (DINIZ; 

OLIVEIRA, 2018). Os geocomplexos Planície Costeira Semiárida, Planícies Fluviais 

Semiáridas, Tabuleiros Costeiros Semiáridos, Chapada da Serra do Mel, Chapada do Apodi, 

Chapadas Sobrepostas ao Embasamento, Tabuleiros Interiores, Planalto da Borborema, 

Planaltos Cristalinos Residuais e Estruturais, Depressão Oriental, Sertões do Piranhas, 

Sertões do Apodi-Mossoró, Planícies Fluviais do Agreste Potiguar, Tabuleiros do Agreste 

Potiguar, Planície Costeira do Agreste Potiguar, Depressão do Agreste Potiguar, Tabuleiros 

Costeiros Úmidos, Planícies Fluviais Úmidas, Depressão Úmida, e as Planícies Costeiras 

Úmidas que 

Pertencem à Costa Mista de Dunas e Falésias na compartimentação do 

litoral do Nordeste do Brasil (Diniz; Oliveira, 2016), de modo que, na área, 

essas planícies são formadas por dunas intercaladas por falésias. As dunas 

migram para noroeste, carregadas pelos constantes alísios de sudeste. Elas 

variam desde móveis como em Genipabu até fixas como em Natal. (DINIZ; 

PEREIRA, 2018, p. 361). 
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Mapa 9 – Regiões Naturais do Rio Grande do Norte. 

 

Fonte: Diniz e Oliveira (2018). 
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Mapa 10 – Geocomplexos do Rio Grande do Norte. 

 

Fonte: Diniz e Oliveira (2018). 
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Imprescindível para essa pesquisa, o trabalho realizado por Silva (2018) 

compartimentou as paisagens do litoral setentrional e adjacências do RN a nível taxonômico 

das geofácies em escala de 1:50.000 (mapa 11), utilizando imagens com resolução de 0.5 

metros, abrangidos na área de estudos 06 geocomplexos e delimitadas 17 geofácies. 

 
Mapa 11 – Geofácies do Litoral Setentrional do Rio Grande do Norte. 

Fonte: Silva (2018). 

 

As geofácies foram identificadas e delimitadas por Silva (2018) através da fisionomia, 

utilizando o método indutivo por meio da Inferência à Melhor Explicação (IME) e da 

Abdução (DINIZ; SILVA, 2018). A análise das geofácies foram efetuadas de forma integrada 

e total, a qual levou-se em consideração os aspectos naturais e as modificações dos agentes 

antrópicos, além do enfoque nos resultados dos processos evidentes na paisagem, os diversos 

fatores internos e externos do ambiente, como pode-se evidenciar na descrição da geofácie 

denominada “Praia Marinha”: 

 
Praias Marinhas são depósitos de sedimentos (areia) acumulados, ao longo 

do tempo, por processos fluviais ou marinhos.(...) Esta geofácie (Fotografia 

5.4) é caracterizada pela predominância de sedimentos quaternários, que 

foram retrabalhados na Formação Barreiras, integrando a subunidade 

morfoestrutural Planície Costeira, no estudo de Diniz et al (2017) com 

pouquíssimas ondulações. Os solos, em seu turno, são os neossolos 

quartzarênicos, pouco espessos, com horizonte A de poucos centímetros, 

antecedendo o horizonte R. Evidentemente que tais solos são ainda mais 
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incipientes quanto mais próximos ao mar. (...) O clima Semiárido (Brando 

e Mediano) conta com até 8 meses secos de média ao longo do ano. O trecho 

da Costa Branca, onde se localizam as Praias Marinhas alvo desta pesquisa, 

é o trecho litorâneo mais árido do Brasil, tendo o município de Macau/RN 

como o mais seco de toda a Costa Atlântica da América do Sul, excluindo 

a Patagônia na Argentina (DINIZ e OLIVEIRA, 2016). Por isso, é notável 

a formação de Caatinga em áreas muito próximas a linha de costa. Na 

Ecodinâmica de Tricart (1977), as Praias Marinhas consistem em ambientes 

fortemente instáveis, com situação agravada pela ocupação humana 

presente em toda a faixa praial foco dessa análise. A construção de cidades, 

naturalmente, impede o contínuo fluxo natural de sedimentos, 

influenciando no balanço sedimentar da área e podendo provocar erosão. 

Como exemplos de cidades que artificializam o fluxo de sedimentos, há os 

casos de Caiçara do Norte e São Bento do Norte (TABOSA, 2002). 

 

Na descrição das geofácies, pode ser observado que além dos elementos físicos e 

bióticos, é caracterizada a tendência à estabilidade ou instabilidade proposta por Tricart 

(1977), onde a ação humana está interferindo negativamente no ambiente praial, trazendo 

desequilíbrio no fluxo de matéria e energia desta região, como consequência potencializando 

o processo natural de erosão. 

Na dissertação de Bernardino (2019), o autor utiliza o mesmo método (indutivo - 

IME) que o trabalho citado anteriormente, com o refinamento da metodologia, enfatizando a 

padronização das cores dos geofácies, utilizando matrizes de cores derivadas da mesma 

paleta definidas pelos geocomplexos (DINIZ; OLIVEIRA, 2018), e não mais hachuras como 

Silva (2018) definiu nas unidades. 

As geofácies foram vetorizadas manualmente em escala de 1:50.000, identificando e 

delimitando para o Seridó em 6 (seis) geocomplexos um total de 30 geofácies (mapa 12). As 

geofácies de maior abrangência, foram a Caatinga Arbustiva nos Sertões do Piranhas com 

24,49% da área total, seguida da Caatinga Degradada nos Sertões do Piranhas ocupando 

21,47% de toda superfície mapeada. 

Descrevendo a geofácie em uma perspectiva de análise sistêmica, 

 

A Caatinga Degradada nos Sertões do Piranhas refere-se ao estágio atual 

predominante dessa formação, isto é, vegetação formada por arbustos 

demasiadamente espaçados, com dominância do estrato herbáceo e a ocorrência 

frequente — mais que nos demais geofácies — de solos desprovidos de qualquer 

cobertura, onde estão expostos os pavimentos detríticos. A degradação varia em 

grau: há áreas mais degradadas que outras, mas um componente comum é a grande 

população de jurema-preta (Mimosa tenuiflora (Willd.) Poir., fam. Fabaceae), 

espécie pioneira na sucessão ecológica de áreas semiáridas brasileiras degradadas 

por ação antrópica (Figura 44); destaca-se também a densidade de indivíduos da 

espécie invasora algaroba (Prosopis juliflora (Sw.) DC., fam. Fabaceae), inserida 

no NEB em razão da sua pouca exigência hídrica. (BERNARDINO, 2019, p. 146). 
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Mapa 12 – Geofácies do Seridó Potiguar plotado em folha A0. 

 
Fonte: Bernardino (2019). 

 

Além das análises quantitativas da área ocupadas pelas geofácies, através da 

cartografia foi possível qualitativamente distinguir os usos do solo com ênfase no grau de 

antropização encontrado nas geofácies, conforme Bolós (1981). Desta forma, evidencia-se 

no mapa 13 a representação espacial de “que os humanos já modificaram, significativamente, 

4.600,61 km² dessa região, o que representa quase a metade de toda sua extensão: 47,66%.” 

(BERNARDINO, 2019, p. 158). 

Já no mapa 14, com base em Bolós (1981), os geofácies foram classificados a partir 

do tempo relativo em que se encontram: Período de Coleta, Período Pré-Industrial ou Período 

Atual, de acordo com a densidade técnica que apresentam e o nível tecnológico delas. Como 

resultados, mais da metade da extensão do Seridó Potiguar (50,91%), está inserida 

temporalmente no “período de coleta”, ou seja, com ocupações mais rarefeitas e atividades 

quase inexistentes, apenas de subsistência com pouca interferência humana. Outra grande 

porcentagem da área do período pré-industrial, 45,84%, 

“correspondem às áreas onde desenvolvem-se atividades do setor primário com uso 

de técnicas rudimentares — sobretudo a pecuária —, ou seja, as paisagens 

rurais/campestres, e aquelas que, pelo emprego dessas técnicas grosseiras/rústicas, 

causaram danos significativos ao meio ambiente (p.e. Caatinga Degradada).” 

(BERNARDINO, 2019, p. 167). 
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Mapa 13 – Classes de dinâmica espacial dos geofácies no Seridó Potiguar: distribuição e 

extensão espacial. 

 
Fonte: Bernardino (2019). 

 
Mapa 14 – Classes de dinâmica temporal dos geofácies no Seridó Potiguar: distribuição e 

extensão espacial. 

 
Fonte: Bernardino (2019). 
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No mapa 15 da Ecodinâmica dos geofácies do Seridó Potiguar, é possível perceber a 

maior distribuição de ambientes instáveis no setor oriental do Seridó, com 51,72% da 

extensão regional (4.898,35 km²), e ambientes de transição com tendência à estabilidade 

abrangendo 3.470,76 km² (36,64%), aglomeram-se, aproximadamente, no Seridó ocidental. 

 
Mapa 15 – Classes de ecodinâmica dos geofácies no Seridó Potiguar: distribuição e 

extensão espacial. 

Fonte: Bernardino (2019). 
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Monte Alegre (RN), 31/10/2019. 

Fonte: Ana Caroline Damasceno Souza. 
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3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS E TÉCNICOS 

 
3.1 Método científico 

 
 

O conhecimento científico é um conhecimento sistematizado, verificável, provado 

com rigor metodológico e que pode ser falível, como é o caso das teorias, que podem ser 

provadas ou refutadas. A investigação científica busca compreender o mundo que estamos 

inseridos, sanando às inquietações e lacunas existentes na ciência, em vias a alcançar uma 

verdade científica calcada na comprovação de elementos e análise de fatos e fenômenos na 

superfície terrestre através dos métodos científicos (KÖCHE, 2009). São utilizados na 

contemporaneidade pelas ciências os métodos indutivo, dedutivo, hipotético-dedutivo, 

dialético e fenomenológico (LAKATOS; MARCONI,1991). 

O método a ser utilizado na pesquisa é o indutivo, que se desenvolveu a partir da 

análise e aplicação de diversos cientistas, que será utilizada nesta pesquisa em uma nova 

versão: a Inferência à Melhor Explicação (IME), e/ou a abdução (DINIZ; SILVA, 2018; 

SILVA, 2018; BERNARDINO, 2019; SOUZA et al., 2019) 

No século XVI, Francis Bacon (1561-1626) afirmou que para alcançar o 

conhecimento científico, precisa-se de dados para comprovação, ou seja, existir um método 

científico, que, consiste em 1) experimentações para investigação do problema, observando 

e registrando sistematicamente as informações; 2) formulação de hipóteses fundamentadas 

na análise dos resultados; 3) repetição da experimentação por outros cientistas ou em outros 

lugares; 4) repetição do experimento para a testagem das hipóteses; e 5) formulação das 

generalizações e leis pelas evidências obtidas, criando assim o controle experimental, 

formulando-se a indução (KÖCHE, 2009). 

Aperfeiçoando sua concepção, Galileu Galilei (1564-1642) introduziu a matemática 

em seu método quantitativo-experimental, o qual baseado em Bacon, na etapa de análise dos 

resultados observados, atribuía-se relações quantitativas, desvinculando-se do caminho 

filosófico, estabelecendo uma nova ruptura epistemológica (KÖCHE, 2009). No qual o 

indutivismo ganhou força e recebeu contribuições de Thomas Hobbes (1588 – 1679), John 

Locke (1632 – 1704) e David Hume (1711 – 1776). 

Nesta perspectiva, Isaac Newton (1643 - 1727) contribuiu para o desenvolvimento da 

ciência e do método científico instaurando na física o status do cientificismo, onde a 

utilização do seu método indutivo-confirmável era infalível, influenciando a adaptação e 

aplicação à outras áreas do conhecimento. Este, tem como concepção a formulação de leis 
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que partem do particular para o geral sem levar em consideração especulações hipotéticas ou 

preconceitos sobre o objeto antes de observá-lo e analisá-lo, caracterizando o método 

indutivo-confirmável, que consiste na 1) Observação dos elementos que compõem o 

fenômeno; 2) Análise da relação quantitativa existente entre os elementos que compõem o 

fenômeno; 3) Indução de hipóteses quantitativas; 4) Teste experimental das hipóteses para 

verificação confirmabilista; 5) Generalização dos resultados em lei. 

Portanto, a indução 

 
(...) parte da observação, registro, análise e classificação dos fatos 

particulares para chegar à confirmação e à generalização universais. A 

indução usa o princípio do empirismo de que o conhecer significa ler a 

realidade através dos sentidos. Ou melhor: conhecer é interpretar a 

natureza, com a mente liberta de preconceitos. O empirista usa a observação 

sistemática para orientar o intelecto em suas análises. Dessa forma, a 

ciência vista pelo empirista seria a imagem da realidade. (KÖCHE, 2009, 

p. 62). 

 
Sendo estas, características de procedimentos metodológicos formulados pelos 

naturalistas do século XVIII que persistem até os dias atuais, utilizando procedimentos do 

método indutivo como os minuciosos registros de descrição detalhada de campo (fichas de 

campo), observação sistemática contendo dados sobre a localização e explicações, a qual 

foram realizadas de forma a identificar e integrar variáveis naturais, que os naturalistas 

realizavam de maneira articulada, na medida do possível para a época (RODRIGUES, 2001). 

Para a proposta de mapeamento realizada na dissertação, foi utilizada uma versão 

mais sofisticada da indução, a IME, que busca a melhor explicação dentre todas as hipóteses 

para ser a mais provável de ser verídica, elencando dois tipos de explicações: “a mais 

explicativa (loveliest) e a mais provável (likeliest), que podem ser distintas (BARNES, 

1995)” (DINIZ; SILVA, 2018, p. 735). 

Ao observar a imagem de satélite, são criadas diversas hipóteses, após a primeira 

interpretação, denominada de “abdução”, ao observar os pixels, é importante que sejam 

elencados os seguintes elementos: forma, tonalidade, localização, textura e estrutura do 

objeto que trarão possíveis hipóteses para posteriormente obterem a comprovação empírica, 

sendo essencial a validação das hipóteses em trabalhos de campo (PANIZZA; FONSECA, 

2011; DINIZ; SILVA, 2018; BERNARDINO, 2019). Esses elementos aparentes em imagens 

de satélite na escala de 1:50.000, e possibilitam a criação de uma chave de interpretação 

(Figuras 5 a 13) para a delimitação dos polígonos de acordo com as feições. 
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Por exemplo, características de uma determinada geofácie com pixels de tons 

brancos/acinzentados na imagem (figura 5, 3.1.2.2), associado a manguezais nas 

desembocadura dos rios, subtende-se que são apicuns e solo exposto, e que estão em uma 

Planície Flúviomarinha, consistindo na hipótese mais provável, confirmada em campo. 

Sendo assim, este método parte do particular e após várias observações recorrentes, e 

validação dos testes de hipóteses, colocando a generalização como um produto posterior do 

trabalho de coleta de dados particulares. 

 
Figura 5 – Chave de interpretação do geocomplexo Planícies Costeiras Úmidas (PCU), 

estuário do rio Curimataú e adjacências (RN). 

 

Fonte: Imagem do satélite Sentinel (USGS, 2018). 

Legenda: 3.1.2.1 Planície Flúviomarinha com Manguezal nas PCU; 3.1.2.2 Planície Flúviomarinha 

com Apicum e Solo Exposto nas PCU; 3.1.2.3 Aquicultura nas PCU; 3.1.2.4 Vegetação Herbácea em 

Paleodunas nas PCU; 3.1.2.5 Vegetação Arbórea em Paleodunas nas PCU; 3.1.2.6 Agricultura 

Permanente nas PCU; 3.1.2.7 Pastagem e Áreas Degradadas nas PCU; 3.1.2.8 Dunas Móveis nas 

PCU; 3.1.2.9 Dunas Semi-fixas nas PCU; 3.1.2.10 Dunas Fixas nas PCU; e, 3.1.2.1 Áreas urbanizadas 

nas PCU. 
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Figura 6 – Chave de interpretação do geocomplexo Planícies Fluviais Úmidas (PFU), no rio 

Tairí, municípios de São José de Mipibu e Nísia Floresta (RN). 

 

Fonte: Imagem do satélite Sentinel (USGS, 2018). 

Legenda: 3.1.3.1 Vegetação Ripária nas PFU; 3.1.3.2 Leito Aparente nas PFU; 3.1.3.3 Áreas 

Degradadas nas PFU; 3.1.3.4 Associação de Agricultura e Pastagem nas PFU; e, 3.1.3.5 Áreas 

Urbanizadas nas PFU. 
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Figura 7 – Chave de interpretação do geocomplexo Tabuleiros Costeiros Úmidos (TCU), 

no litoral sul do RN. 

 

Fonte: Imagem do satélite Sentinel (USGS, 2018). 

Legenda: 3.1.1.1 Associação de Agricultura e Pastagem nos TCU; 3.1.1.2 Pastagem e Áreas 

Degradadas nos TCU; 3.1.1.3 Agricultura Temporária nos TCU; 3.1.1.4 Agricultura Permanente 
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nos TCU; 3.1.1.5 Quebra-ventos nos TCU; 3.1.1.6 Vegetação Arbórea nos TCU; 3.1.1.7 Rururbano 

nos TCU; 3.1.1.8 Áreas Urbanizadas nos TCU. 

 

Figura 8 – Chave de interpretação do geocomplexo Planícies Costeiras do Agreste Potiguar 

(PCA), no litoral norte do RN. 

 

Fonte: Imagem do satélite Sentinel (USGS, 2018). 

Legenda: 2.1.3.1 Agricultura Permanente nas PCA; 2.1.3.2 Parque Eólico nas PCA; 2.1.3.3 

Vegetação Herbácea em Paleodunas nas PCA; 2.1.3.4 Vegetação Arbustiva em Paleodunas nas PCA; 

2.1.3.5 Associação de Agricultura e Pastagem nas PCA; 2.1.3.6 Associação de Lagoas Temporárias 

e Vegetação de Restinga nas PCA; 2.1.3.7 Dunas Móveis nas PCA; 2.1.3.8 Dunas Semi-fixas nas 

PCA; 2.1.3.9 Dunas Fixas nas PCA; 2.1.3.10 Áreas Urbanizadas nas PCA. 
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Figura 9 – Chave de interpretação do geocomplexo Planícies Fluviais do Agreste Potiguar 

(PFA), nos municípios de Taipu e Ceará-mirim (RN). 

 

Fonte: Imagem do satélite Sentinel (USGS, 2018). 

Legenda:  2.1.1.1 Leito Aparente nas PFA; 2.1.1.2 Associação de Agricultura e Pastagem  nas PFA; 

2.1.1.3 Vegetação Ripária nas PFA; 2.1.1.4 Áreas Degradadas nas PFA; 2.1.1.5 Aquicultura nas PFA; 

2.1.1.6 Áreas Urbanizadas nas PFA. 
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Figura 10 – Chave de interpretação do geocomplexo Tabuleiros do Agreste Potiguar (TA). 

 

Fonte: Imagem do satélite Sentinel (USGS, 2018). 
Legenda: 2.1.2.1 Associação de Agricultura e Pastagem nos TA; 2.1.2.2 Agricultura Permanente nos 

TA; 2.1.2.3 Agricultura Temporária nos TA; 2.1.2.4 Pastagem nos TA; 2.1.2.5 Vegetação Arbustivo- 

arbórea nos TA; 2.1.2.6 Áreas Degradadas nos TA; 2.1.2.7 Quebra-ventos nos TA; 2.1.2.8 Rururbano 

nos TA; 2.1.2.9 Áreas Urbanizadas nos TA. 
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Figura 11 – Chave de interpretação do geocomplexo Depressão do Agreste Potiguar (DA). 

 

Fonte: Imagem do satélite Sentinel (USGS, 2018). 

Legenda: 2.2.1.1 Associação de Agricultura e Pastagem na DA; 2.2.1.2 Vegetação Arbustivo-arbórea 

na DA; 2.2.1.3 Áreas Degradadas na DA; 2.2.1.4 Áreas Urbanizadas na DA. 
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Figura 12 – Chave de interpretação do geocomplexo Tabuleiros no Enclave de Cerrado 

Potiguar (TEC). 

 

Fonte: Imagem do satélite Sentinel (USGS, 2018). 

Legenda: 4.1.1.1 Vegetação de Cerrado nos TEC; 4.1.1.2 Associação de Agricultura e Pastagem nos 

TEC; 4.1.1.3 Agricultura Permanente nos TEC; 4.1.1.4 Agricultura Temporária nos TEC; 4.1.1.5 

Pastagem nos TEC; 4.1.1.6 Parque Eólico nos TEC; 4.1.1.7 Áreas Urbanizadas nos TEC. 
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Figura 13 – Chave de interpretação do geocomplexo Planícies Fluviais no Enclave de 

Cerrado Potiguar (PFEC). 

 

Fonte: Imagem do satélite Sentinel (USGS, 2018). 

Legenda: 4.2.1.1 Leito Aparente nas PFEC; 4.2.1.2 Associação de Agricultura e Pastagem nos PFEC; 
4.2.1.3 Vegetação Ripária nos PFEC. 

 

 
3.2 Procedimentos metodológicos 

Os procedimentos metodológicos a serem adotados para realização da pesquisa 

foram divididos em seis etapas2: 1) Levantamento bibliográfico sobre unidades de paisagens; 

2) Conhecimento da área de estudos em uma primeira aproximação com a realidade 3) 

Análise dos mapas temáticos de Geologia, Geomorfologia, Climatologia, Regiões Naturais e 

Geocomplexos do Rio Grande do Norte; 4) Trabalhos de campo para identificação, 

caracterização e descrição das diferentes Unidades de Paisagem, aplicando ficha de campo e 

obtendo  registros  fotográficos;  5)  Compartimentação  e  delimitação  das  Unidades  de 

 

2 Etapas separadas apenas didaticamente, alguns procedimentos foram realizados concomitantemente. 



70 
 

 

 

 

Paisagem em nível taxonômico das Geofácies; 6) Trabalhos de campo para validação do 

mapa de delimitação das geofácies; 7) Finalização dos mapas, escrita e apresentação da 

dissertação. 

 

 
3.3 Procedimentos técnicos 

Os procedimentos a serem adotados consistiram em diversas etapas para a 

construção da pesquisa (Figura 14), inicialmente, em um levantamento teórico o qual os 

autores mencionados no capítulo anterior dão suporte para o entendimento desde o 

surgimento da ciência, até as concepções atuais da Geografia Física, enaltecendo o 

Geossistemas, e a discussão sobre os estudos nas diferentes escolas das Ciências da 

Paisagem, seguindo a linha de pesquisa da escola francesa, assim como a revisão dos 

trabalhos sobre unidades de paisagem no Rio Grande do Norte. 

 

Figura 14 – Fluxograma metodológico da pesquisa científica. 

 

Fonte: Adaptado de Silva (2018). 
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Como base para delimitação do mapa das geofácies, foi utilizada a 

compartimentação dos domínios morfoclimáticos do Brasil por Ab’Saber (2003), com 

recorte no estado do Rio Grande do Norte, e os níveis taxonômicos da região natural e os 

geocomplexos por Diniz e Oliveira (2018) em escala de 1:250.000, além da análise 

concomitantemente dos mapas temáticos do estado de Geologia (ANGELIM, MEDEIROS 

E NESI, 2006) em escala 1:500.000, Geomorfologia (DINIZ, et al., 2017) mapeado em escala 

de 1:250.000, Climatologia em 1:500.000 (DINIZ; PEREIRA, 2015) e Solos do projeto 

RADAMBRASIL, folha Jaguaribe Natal, na escala de 1:500.000 (BRASIL, 1981). 

Para o mapeamento da área de pesquisa que corresponde a 6.402,73 km², foram 

utilizadas imagens dos satélites Sentinel-2A e 2B, órbita 52 e 09, respectivamente, Sensor 

Multispectral Instrument (MSI), adquiridas gratuitamente pelo site do Serviço Geológico dos 

Estados Unidos (USGS) no site https://earthexplorer.usgs.gov/. Este satélite dispõe de 13 

bandas espectrais que variam de 10 a 60 metros de resolução espacial (Quadro 02). 

Quadro 02 – Satélite Sentinel-2: Resolução espacial e faixas espectrais. 

Resolução 
Nr da 

Banda 
Nome da Banda 

Comprimento de Onda 

Central (nanômetro) 

Combinações de 

Bandas 

 B02 Blue (Azul) 490 
Cor Verdadeira 

RGB 04/03/02 

Falsa Cor 1 e 2 

RGB 08/04/03 e 

04/08/03 

 B03 Green (Verde) 560 

10 m B04 Red (Vermelho) 665 

 
B08 

NIR (Infravermelho 
842 

 Próximo) 

 

 

 
20 m 

B05 Red Edge 1 705  

 

 
SWIR 1 

RGB 12/11/8ª 

B06 Red Edge 2 740 

B07 Red Edge 3 783 

B08A Red Edge 4 865 

B11 SWIR 1 1610 

B12 SWIR 2 2190 

 
60 m 

B01 Aerossol 443  
– B09 Water Vapor 940 

B10 Cirrus 1375 

Fonte: Processamento digital (2019). 

 

Estas imagens vêm sendo popularizadas pela comunidade científica nos 

mapeamentos, principalmente de análise ambiental e uso e cobertura do solo, por serem 

disponibilizadas gratuitamente, ter bandas espectrais que atingem uma resolução de 10m, 

atendendo a necessidade da realização dos mapeamentos em escala de até 1:50.000 e os dois 

satélites apresentam imagens de monitoramento da área com frequente recorrência. Segundo 

a USGS (2019), a 

https://earthexplorer/
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missão Sentinel-2 consiste em dois satélites desenvolvidos para apoiar a 

vegetação, a cobertura da terra e o monitoramento ambiental. O satélite 

Sentinel-2A foi lançado pela Agência Espacial Europeia (ESA) em 23 de 

junho de 2015 e opera em órbita sincronizada com o sol, com um ciclo de 

repetição de 10 dias. Um segundo satélite idêntico (Sentinel-2B) foi lançado 

em 7 de março de 2017 e está operacional com aquisições de dados 

disponíveis no EarthExplorer. Juntos, eles cobrem todas as superfícies de 

terra da Terra, grandes ilhas e águas interiores e costeiras a cada cinco dias. 

 

As bandas espectrais utilizadas referem-se à 03 bandas espectrais do visível, de 

composição R4G3B2, com resolução espacial de 10 metros, que permite interpretar a imagem 

de satélite em uma escala de 1:50.000, sendo selecionadas e realizado o mosaico de cinco 

imagens das datas: 30/06/2018 e 31/08/2018 (figura 15). 

 
Figura 15 – Seleção de imagens do satélite Sentinel-2A e 2B. 

 
Fonte: USGS (2018). 
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As imagens de satélite foram processadas em ambiente virtual de Sistemas de 

Informações Geográficas (SIG), no software ARCGIS (versão acadêmica) realizando o 

mosaico e os ajustes das imagens, como equalização, contraste e brilho. Em seguida, foram 

criados polígonos para cada feição a qual foram vetorizadas manualmente3. 

Além dos mapas temáticos utilizados como base para subsidiar as hipóteses da 

classificação de cada Unidade da Paisagem, foi utilizado como ferramenta de apoio auxiliar, 

o Google Earth Pro versão 7.3.3.2776, com vias a identificar as paisagens em uma melhor 

resolução, visto que oferece imagens de satélites multitemporais com resolução espacial de 

até 50 centímetros, e outro essencial recurso que a empresa Google dispõe: o street view, 

permitindo a navegação em grande parte da área, percorrendo rodovias federais, estaduais e 

algumas estradas. 

O estudo utiliza como critério primordial para a identificação das unidades de 

paisagem o aspecto fisionômico, relacionado ao termo fácie, sendo o principal fator 

delimitador das Unidades de Paisagem aqui analisadas, definida pela possibilidade de serem 

identificados na paisagem as alterações antrópicas, pois sua escala está entre 10.000 e 50.000, 

diferentemente por exemplo, da unidade dos Geocomplexos o qual a escala de mapeamento 

é cinco vezes mais elevada (1:250.000), destacando a geomorfologia (DINIZ; OLIVEIRA, 

2018; SILVA, 2018). As cores da representação das geofácies no mapa foram selecionadas 

de acordo com os geocomplexos que abrangem a área definidos por Diniz e Oliveira (2018), 

(quadro 3). 

 
Quadro 3 – Cores atribuídas aos geofácies do Litoral Oriental e Agreste do RN. 

 

D.M. R.N. Geocomplexos Código Geofácies R G B 
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Planícies 

Costeiras 

Úmidas 
(PCU) 

R
0
G

2
4
0
B

0
 

3.1.2.1 Planície Flúviomarinha com Manguezal nas PCU 3 204 3 

3.1.2.2 Planície Flúviomarinha com Apicum e Solo Exposto nas PCU 3 237 3 

3.1.2.3 Aquicultura nas PCU 61 253 29 

3.1.2.4 Vegetação herbácea em paleodunas nas PCU 43 254 29 

3.1.2.5 Vegetação arbórea em paleodunas nas PCU 0 240 0 

3.1.2.6 Agricultura permanente nas PCU 3 227 3 

3.1.2.7 Pastagem e áreas degradadas nas PCU 16 253 16 

 
 

3 Em fase de testes das metodologias, aplicou-se a classificação de Máxima Verossimilhança – MaxVer. No 

entanto, devido a área de estudos ser bastante extensa e alguns pixels serem bastante semelhantes, o software 

foi induzido a classificar algumas classes erroneamente, por exemplo, os pixels da área urbanizada e os pixels 

das diferentes fases da plantação da cana-de-açúcar. Enfim, depois de alguns testes, analisou-se que a melhor 

técnica empregada seria a vetorização manual. 
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3.1.2.8 Dunas móveis nas PCU 89 255 26 

3.1.2.9 Dunas semi-fixas nas PCU 71 254 71 

3.1.2.10 Dunas fixas nas PCU 87 212 46 

3.1.2.11 Áreas Urbanizadas nas PCU 255 0 0 

 
 

Planícies 
Fluviais 

Úmidas 
(PFU) 

R
1
3
2
G

2
5
5
G

1
3
2

 

3.1.3.1 Vegetação Ripária nas PFU 77 194 102 

3.1.3.2 Leito Aparente nas PFU 161 255 158 

3.1.3.3 Áreas Degradadas nas PFU 105 235 112 

3.1.3.4 Associação de Agricultura e Pastagem 132 255 132 

3.1.3.5 Áreas Urbanizadas nas PFU 255 0 0 

 

 

 

 
Tabuleiros 
Costeiros 

Úmidos 

(TCU) 

R
0
G

1
1
5
B

0
 

3.1.1.1 Associação de Agricultura e Pastagem nos TCU 8 117 13 

3.1.1.2 Pastagem e Áreas Degradadas nos TCU 2 146 2 

3.1.1.3 Agricultura Temporária nos TCU 0 115 0 

3.1.1.4 Agricultura Permanente nos TCU 13 105 10 

3.1.1.5 Quebra-ventos nos TCU 15 64 1 

3.1.1.6 Vegetação Arbórea nos TCU 0 82 0 

3.1.1.7 Rururbano nos TCU 168 0 0 

3.1.1.8 Áreas Urbanizadas nos TCU 255 0 0 

Á
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Planícies 

Costeiras do 

Agreste 

Potiguar 
(PCA) 

R
2

0
9

G
2

5
5

B
1

1
5

 

2.1.3.1 Agricultura Permanente nas PCA 174 250 20 

2.1.3.2 Parque Eólico nas PCA 211 253 123 

2.1.3.3 Vegetação Herbácea em Paleodunas nas PCA 209 255 115 

2.1.3.4 Vegetação Arbustiva em Paleodunas nas PCA 184 237 120 

2.1.3.5 Associação de Agricultura e Pastagem nas PCA 237 255 125 

2.1.3.6 Associação de Lagoas Temporárias e Vegetação de Restinga nas PCA 169 255 50 

2.1.3.7 Dunas Móveis nas PCA 200 255 133 

2.1.3.8 Dunas Semi-fixas nas PCA 163 245 120 

2.1.3.9 Dunas Fixas nas PCA 140 230 115 

2.1.3.10 Áreas Urbanizadas nas PCA 255 0 0 

 

 
Planícies 

Fluviais do 
Agreste 

Potiguar 

(PFA) R
7

6
G

6
6

B
0

 

2.1.1.1 Leito Aparente nas PFA 100 84 0 

2.1.1.2 Associação de Agricultura e Pastagem nas PFA 76 66 0 

2.1.1.3 Vegetação Ripária nas PFA 23 20 10 

2.1.1.4 Áreas degradadas nas PFA 61 61 13 

2.1.1.5 Aquicultura nas PFA 45 40 1 

2.1.1.6 Áreas Urbanizadas nas PFA 255 0 0 

 

 

 

 

 
Tabuleiros 

do Agreste 
Potiguar 

(TA) 

R
2
3
0
G

2
3
0
B

0
 

2.1.2.1 Associação de Agricultura e Pastagem nos TA 230 230 0 

2.1.2.2 Agricultura Permanente nos TA 219 186 38 

2.1.2.3 Agricultura Temporária nos TA 200 200 0 

2.1.2.4 Pastagem nos TA 245 235 112 

2.1.2.5 Vegetação Arbustivo-arbórea nos TA 235 242 26 

2.1.2.6 Áreas Degradadas nos TA 254 254 61 

2.1.2.7 Quebra-ventos nos TA 230 224 110 

2.1.2.8 Rururbano nos TA 168 0 0 

2.1.2.9 Áreas Urbanizadas nos TA 255 0 0 

D
ep

re
ss

ão
 

A
g

re
st

e 

Depressão 

do Agreste 

Potiguar 

(DA) 

R
1

2
5

G
1

3
5

B
0

 2.2.1.1 Associação de Agricultura e Pastagem na DA 125 135 0 

2.2.1.2 Vegetação Arbustivo-arbórea na DA 89 87 1 

2.2.1.3 Áreas Degradadas na DA 107 115 2 
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2.2.1.4 Áreas Urbanizadas na DA 255 0 0 
E
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) 

 

 

 

 

 
Tabuleiros 

no Enclave 

de Cerrado 
(TEC) 

R
2
5
4
G

1
4
8
B

1
2
4

 

4.1.1.1 Vegetação de Cerrado nos TEC 254 148 124 

4.1.1.2 Associação de Agricultura e Pastagem nos TEC 250 93 57 

4.1.1.3 Agricultura Permanente nos TEC 251 115 85 

4.1.1.4 Agricultura Temporária nos TEC 252 138 112 

4.1.1.5 Pastagem nos TEC 253 160 139 

4.1.1.6 Parque Eólico nos TEC 254 183 167 

4.1.1.7 Áreas Degradadas nos TEC 254 148 124 

4.1.1.8 Áreas Urbanizadas nos TEC 255 0 0 

Planícies 
Fluviais no 

Enclave de 
Cerrado 

(PFEC) 

R
2
5
5
G

1
9
0
B

1
9
0

 

4.2.1.1 Associação de Agricultura e Pastagem nos PFEC 253 171 152 

4.2.1.2 Vegetação Ripária nos PFEC 253 180 180 

4.2.1.3 Leito Aparente nos PFEC 255 190 190 

    - Corpos Hídricos 0 169 230 

Fonte: Ana Caroline Damasceno Souza (2020). 
 

Para a nomenclatura das unidades de paisagem, foram utilizados os critérios das 

características da geomorfologia, vegetação e ocupação do solo, ressaltando o aspecto 

predominante da paisagem. Um exemplo disto é a geofácie identificada como Planície 

Flúviomarinha com Manguezal, localizada na interface costeira e continental, em área de 

estuário com direta influência marinha, desenvolvendo o ecossistema de manguezal. 

Nas atividades de reconhecimento de campo para cumprir o objetivo de identificar 

e caracterizar as diferentes unidades de paisagem dos Domínios da Mata Atlântica e Agreste 

do Rio Grande do Norte, primeiramente houve um reconhecimento exploratório do ambiente 

a qual seria mapeado, e, posteriormente, utilizou-se o tablet Samsung Galaxy Note 10.1 com 

o mapa prévio para validação dos resultados, onde foram inseridos os arquivos vetoriais no 

software Google Earth. 

Contou-se ainda em campo, com o auxílio de um aparelho Global Navigation 

Satellite System (GNSS) modelo 79CSX, da marca Garmim, e um Veículo Aéreo Não 

Tripulado (VANT) de modelo Phantom Advanced 3 para registro fotográfico e resolução de 

dúvidas em locais de difícil acesso. E, buscando descrever e realizar a caracterização o mais 

fiel possível, foram utilizadas fichas de campo (Apêndice 01) para destacar nas geofácies 

seus aspectos geológicos, geomorfológicos, hidrológicos, pedológicos e biogeográficos, 

adaptada do professor Marcos Nogueira de Souza (SOUZA, 2011). 

Após isso, houve o processo de finalização, em gabinete, da revisão dos mapas e a 

construção de uma discussão teórica e empírica dos resultados da pesquisa. 
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Baía Formosa (RN), 14/08/2018. 

Fonte: Ana Caroline Damasceno Souza. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
4.1 Caracterização da área 

A área de pesquisa é composta total ou parcialmente, pelo território de 38 municípios 

do Rio Grande do Norte estando enquadrados segundo o IBGE (2017) em uma Região 

Geográfica Intermediária e quatro regiões geográficas imediatas (Quadro 4) localizados no 

Litoral Oriental e Agreste Potiguar, em uma área de 6.402,73 km² (Mapa 16). 

Quadro 4 – Municípios da área de estudo por Região Geográfica. 
Região Geográfica 

Intermediária 

Regiões Geográficas 

Imediatas 
Municípios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Natal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Natal 

Bom Jesus 

Brejinho 

Ceará-Mirim 

Extremoz 

Ielmo Marinho 

Jundiá 

Lagoa Salgada 

Macaíba 

Maxaranguape 

Monte Alegre 

Natal 

Nísia Floresta 

Parnamirim 

Pureza 

Rio do Fogo 

São Gonçalo do Amarante 

São José de Mipibu 

Senador Georgino Avelino 

Taipu 

Touros 

Vera Cruz 

 

 

 
 

Canguaretama 

Arês 

Baía Formosa 

Canguaretama 

Espírito Santo 

Goianinha 

Montanhas 

Pedro Velho 

Tibau do Sul 

Vila Flor 

 
 

Santo Antônio - Passa e 

Fica - Nova Cruz 

Boa Saúde 

Lagoa de Pedras 

Nova Cruz 

Passagem 

Santo Antônio 

Serrinha 

Várzea 

São Paulo do Potengi São Pedro 

Fonte: IBGE (2017). 
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Mapa 16 – Localização da área de estudo de acordo com as regiões imediatas. 

Fonte: Ana Caroline Damasceno Souza (2020). 

 

Portanto, a área divide-se em três principais singularidades, sendo o Litoral Oriental 

uma área de Mata Atlântica, o Agreste Potiguar, transição da Mata Atlântica (Clima Úmido 

e Semiúmido) para a Caatinga (Semiárido) (DINIZ; PEREIRA, 2015), além de um enclave 

de Cerrado. 

O Litoral Oriental do Rio Grande do Norte Segundo a classificação proposta por 

Muehe (2006), tem como limite norte o cabo do calcanhar, em Touros/RN e limite sul com 

o estado da Paraíba a praia de Sagi, no município de Baía Formosa/RN, o trecho de “Costa 

dos Tabuleiros Norte”. No entanto, Diniz e Oliveira (2016), consideraram que existe uma 
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outra paisagem comum no litoral, não se restringindo apenas a tabuleiros, denominando o 

litoral de “Costa Mista de Dunas e Falésias” (Mapa 17; figura 16). 

As falésias são “paredões” íngremes que em contato com as ondas do mar são 

denominadas de falésias ativas ou vivas e quando estão mais recuadas, onde a maré não incide 

diretamente chamam-se falésias mortas ou inativas. No Litoral Oriental do RN esses paredões 

foram formados através da deposição da Formação Barreiras ao final do Terciário, que foram 

solapados em sua porção basal e intemperizados no topo por processos subaéreos, sendo 

englobados no geocomplexo tabuleiros costeiros úmidos, no entanto, essa feição não foi 

mapeada devido a imagem de satélite propiciar uma vista a 90º, apresentando apenas uma 

superfície de solo exposto com cor avermelhada (ARAÚJO; SARAIVA JÚNIOR, 2017; 

SILVA, 2017). 

 
Mapa 17 – Compartimentação em mesoescala para o litoral do Nordeste Brasileiro. 

 

Fonte: Diniz e Oliveira (2016). 
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Figura 16 – Costa mista de dunas e falésias na Praia de Cotovelo, Parnamirim (RN). 

 

Fonte: Ana Caroline Damasceno Souza (2019). 
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Toda a área a ser estudada, está classificada a partir da sistematização hierárquica 

da taxonomia de Bertrand (1972), onde podem ser identificadas as unidades superiores: Zona, 

domínios morfoclimáticos e regiões naturais, além da unidade inferior denominada de 

geocomplexos (quadro 5), o qual, esta dissertação tem como objetivo detalhar à nível das 

geofácies, sendo a área caracterizada de maneira integrada entre todos os elementos que 

compõem as paisagens. 

 
Quadro 5 – Compartimentação das unidades de paisagem a nível de Geocomplexos. 

Zona 
Domínios 

Morfoclimáticos 
Regiões Naturais Geocomplexos 

 

 

 

 
 

Inter- 

tropical 

Domínio Tropical 

Atlântico - 

Domínio da Mata 

Atlântica 

Planícies e Planaltos 

Sedimentares 

Úmidos e 

Subúmidos 

Tabuleiros Costeiros Úmidos 

Planícies Costeiras Úmidas 

Planícies Fluviais Úmidas 

 
Área de Transição 

(Agreste) 

Planícies e 

Tabuleiros do 

Agreste 

Planícies Fluviais Do Agreste Potiguar 

Tabuleiros do Agreste Potiguar 

Planície Costeira do Agreste Potiguar 

Depressão Agreste Depressão do Agreste Potiguar 

 

Enclave de Cerrado 

Planícies e 

Tabuleiros no 

Enclave de Cerrado 

Tabuleiros no Enclave de Cerrado 

Planícies Fluviais no Enclave de Cerrado 

Fonte: Adaptado de Diniz e Oliveira (2018). 

 
Ab’Saber (2003) definiu para o Brasil seis domínios morfoclimáticos e áreas de 

transição. Para o estado do Rio Grande do Norte, estão enquadrados um domínio 

morfoclimático e uma área de transição (Mapa 18). 

Para a faixa litorânea, Ab’Saber denominou de “Domínio Tropical 

Atlântico/Domínio da Mata Atlântica” ou “Domínio dos Mares de Morros Florestados”, 

estando localizada sudeste do estado do RN e tem os maiores índices de pluviosidade, 

anualmente há precipitações entre 1.200 mm e 2.200 mm (Mapa 19). Devido aos sistemas 

atmosféricos atuantes: a Zona de Convergência Intertropical, Massa Tropical Atlântica 

(mTa), dos ventos alísios de sudeste e da brisa terrestre e marítima, este domínio é 

classificado como clima úmido e semiúmido, com chuvas durante 09 meses do ano, 

condicionando o desenvolvimento da vegetação, espacializando fragmentos de Florestas de 

Mata Atlântica em Unidades de Conservação pelo litoral do estado (DINIZ; PEREIRA, 

2015). 

Já a área de transição dos “Domínios da Mata Atlântica” para o “Domínio das 

Depressões Interplanálticas Semiáridas do Nordeste, ou Domínios das Caatingas”, é 

denominada Agreste, de acordo com os índices pluviométricos, que estão em nível 
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intermediário na área de transição desses dois domínios. Os índices pluviométricos estão 

entre 800 e 1.00 mm/ano (DINIZ; PEREIRA, 2015). 

Em meio ao Agreste Potiguar foi identificado um enclave de Cerrado sobre terrenos 

de paleodunas. Este enclave fitogeográfico caracteriza-se para Ab’saber (2003, p. 143) como 

“manchas de ecossistemas típicos de outras províncias, porém encravadas no interior de um 

domínio de natureza totalmente diferente.”. Surgindo então uma remodelação e delimitação 

mais aprofundada dos Domínios Morfoclimáticos para o Rio Grande do Norte. 

 
Mapa 18 – Domínios Morfoclimáticos do Litoral Oriental e Agreste do RN. 

 

Fonte: Adaptado de Diniz e Oliveira (2018). 
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Mapa 19 – Mapa climático do Rio Grande do Norte. 

 

Fonte: Diniz e Pereira (2015). 

 
Em se tratando da geomorfologia da área de estudos, Diniz et al. (2017) seguindo a 

classificação proposta por Rossi (1992) mapeou considerando sua taxonomia o 1º táxon: 

Unidades Morfoestruturais (Bacias sedimentares marginais e coberturas sedimentares 

quaternárias); 2º táxon: Unidades Morfoesculturais (Planaltos e tabuleiros costeiros e 

planícies costeiras e fluviais) e 3º táxon - Subunidades Morfoesculturais, identificou seis 

unidades morfoesculturais para a área de estudos (Mapa 20), destacando as Planícies 

Costeiras, Planícies Fluviais do Litoral Oriental, Depressão Interplanáltica Oriental, 

Tabuleiros Interiores, Tabuleiros Costeiros Setentrionais e Tabuleiros Costeiros Dissecados. 

Sendo a geomorfologia preponderante para o mapeamento das regiões naturais, 

geocomplexos e geofácies. 
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Mapa 20 – Mapa geomorfológico do Litoral Oriental e Agreste do RN. 

 

Fonte: Diniz et al. (2017). 

 

Foram identificadas por Diniz e Oliveira (2018) sete4 Regiões Naturais no RN, 

classificando as áreas de acordo com a maior participação do relevo e embasamento 

geológico. Estão situados na área de estudos quatro delas (Mapa 21), englobadas no Domínio 

da Mata Atlântica as regiões naturais Planícies e Planaltos Sedimentares Úmidos e 

Semiúmidos, localizados na porção oriental do estado, constituídos por terrenos 

 

4 No artigo publicado por Diniz e Oliveira (2018), foram mapeados 08 regiões naturais e 20 geocomplexos, no 

entanto, as paisagens apresentaram respostas diferenciadas nos seus sistemas ambientais como homogeneidade 

e heterogeneidade na vegetação a partir dos índices pluviométricos e escala de mapeamento utilizada 

(Geocomplexos 1:250.000 e geofácies 1:50.000). Com o refinamento dos estudos apresentados, houve a 

mudança da isoieta pluviométrica que define os domínios morfoclimáticos do estado do RN, considerando 

valores acima de 1.200 mm/ano para os domínios tropicais da mata atlântica, e abaixo deste valor tornou-se 

área de transição, como o geocomplexo depressão úmida. Portanto, o RN passa a ter 07 regiões naturais, 20 

geocomplexos, e a área de estudos 3 regiões naturais e 07 geocomplexos após esta revisão. 
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sedimentares, predominando em sua litologia (mapa 22) no litoral os depósitos litorâneos de 

praia e dunas móveis, depósitos eólicos litorâneos de paleodunas nas planícies costeiras, e 

nas áreas de Planície Flúviomarinha, os depósitos de mangue e flúvio-marinhos. Nos 

tabuleiros costeiros, predomina a formação Barreiras e os depósitos colúvio-eluviais. E, nas 

planícies fluviais, os depósitos aluvionares (ANGELIM; MEDEIROS; NESI, 2006). 

 

Mapa 21 – Regiões Naturais do Litoral Oriental e Agreste do RN. 

 

Fonte: Adaptado de Diniz e Oliveira (2018). 

 

Nas Regiões Naturais Planícies e Tabuleiros do Agreste tem predomínio os 

depósitos litorâneos de praia e dunas móveis; e os depósitos eólicos litorâneos de paleodunas 

nas planícies costeiras. Mais ao Sul, no centro do Agreste, os depósitos colúvio-eluviais, 
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formação Jandaíra e formação Barreiras, com surgimento de manchas de rochas cristalinas 

da Suíte Intrusiva Dona Inêz. Nas Regiões da Depressão do Agreste encontram-se diversas 

litologias, mais a norte a formação João Câmara, Suíte intrusiva Dona Inêz, Seridó e Jandaíra, 

a Sul, foi identificado os Complexo Serrinha–Pedro Velho unidades 1, 2, 3 e 4, e o complexo 

Presidente Juscelino (ANGELIM; MEDEIROS; NESI, 2006). 

 
Mapa 22 – Litologia do Litoral Oriental e Agreste do RN. 

 

Fonte: Angelim; Medeiros e Nesi (2006). 

 

Seguindo a taxonomia das unidades de paisagem a nível dos geocomplexos do Rio 

Grande do Norte, Diniz e Oliveira (2018), dos 21 geocomplexos mapeados, estão na área de 

estudos nove deles (Mapa 23), a saber: Planícies Costeiras Úmidas; Tabuleiros Costeiros 

Úmidos; Planícies Fluviais Úmidas; Planície Costeira do Agreste Potiguar; Planícies Fluviais 



87 
 

 

 

 

do Agreste Potiguar; Tabuleiros do Agreste Potiguar; Depressão do Agreste Potiguar; 

Tabuleiros no Enclave de Cerrado; e, Planícies Fluviais no Enclave de Cerrado. 

O litoral leste do estado do RN, é composto nas planícies costeiras úmidas e do 

agreste, de vegetação pioneira herbácea e arbustiva de restinga jovem, sobre dunas ativas e 

gerações de dunas mais antigas, as paleodunas, com neossolos quartzarênicos. À norte de 

Ceará-mirim, estão localizadas as Planícies Costeiras do Agreste Potiguar, em 

Maxaranguape, Rio do Fogo e Touros, onde a degradação ambiental teve um papel destaque, 

refletindo em uma vegetação de caráter herbáceo e arbustivo. 

 
Mapa 23 – Geocomplexos do Litoral Oriental e Agreste do RN. 

 

Fonte: Adaptado de Diniz e Oliveira (2018). 
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Ao sul do estado do RN, as Planícies Costeiras Úmidas localizadas nos municípios 

costeiros entre Maxaranguape e Baía Formosa, onde a pluviosidade supera os 1.200 mm/ano, 

a vegetação apresenta-se mais estabilizada e além da vegetação de restinga herbácea e 

arbustiva, surgem os indivíduos de porte arbóreo da mata atlântica, superando 20m de altura, 

com predominância de espécies deste bioma, ocorrendo também algumas da Caatinga e do 

Cerrado/Tabuleiro litorâneo. 

Os tabuleiros costeiros de clima úmido e semiúmido, estão embasados 

predominantemente na Formação Barreiras, rochas sedimentares (figura 17) de idade 

terciária, com relevo suavemente dissecado com poucas ondulações e cotas altimétricas entre 

50 e 100m, com a presença de argissolos e latossolos vermelho-amarelos (DANTAS; 

ARMESTO; ADAMY, 2008; DINIZ et al., 2017). O Sul do estado é um grande pólo de 

agricultura temporária de cana-de-açúcar, uma cultura cíclica, com plantio em extensas áreas. 

Já os tabuleiros do agreste potiguar, têm forma tabular condicionada pela litologia do Grupo 

Barreiras, com atividades econômicas voltadas a policultura em pequenas áreas, 

principalmente a agricultura temporária de melão, abacaxi, melancia, mandioca e grama, e 

agricultura permanente do côco, caju, eucalipto e banana, além das áreas de pastoril e criação 

de gado. São comuns neste geocomplexo a presença de latossolos associados aos neossolos 

quartzarênicos, que evoluíram sobre a Formação Barreiras e foram vegetadas por espécies de 

Mata Atlântica/Restinga, Caatinga e Cerrado (DINIZ; OLIVEIRA, 2018). 

 
Figura 17 – Formação Barreiras, camadas deposicionais de sedimentares de origem 

marinha e continental, Macaíba (RN). 

 
Fonte: Ana Caroline Damasceno Souza (2019). 
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O polígono das secas é “um território reconhecido por legislação e sob cuidados 

governamentais especiais, no qual ocorrem, frequentemente, períodos críticos de 

prolongadas estiagens.” (BERNARDINO, 2019, p. 101). Essa condição semiárida faz-se 

presente tanto nos municípios dos tabuleiros do agreste quanto nas das depressões do agreste 

que estão inseridos em uma área de transição para a Caatinga, comportando 16 municípios 

(mapa 24), foram utilizados 03 critérios para a delimitação, sendo estes, o Déficit hídrico, 

Índice de Aridez e a Precipitação utilizando a isoieta de 800mm. Nestas áreas delimitadas 

como Depressão, Tabuleiros e Planícies Fluviais do Agreste Potiguar estão as maiores 

extensões de agricultura, policultura e pastagem. 

 
Mapa 24 – Mapa dos municípios Semiáridos do Litoral Oriental e Agreste do RN. 

Fonte: Ana Caroline Damasceno Souza (2020). 

 

As planícies fluviais comportam os rios (intermitentes e perenes) da porção oriental 

do estado de orientação E-NE (mapa 26), na zona de contato entre o cristalino e o sedimentar, 
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onde as nascentes estão em terreno predominantemente cristalino, associados ao Planalto da 

Borborema, com regime intermitente e precipitações anuais entre 500 e 700mm com suas 

margens utilizadas para a agricultura e pastagem, e os médio e baixo cursos em geral, estão 

as áreas sedimentares (SILVA, 2004). As bacias hidrográficas na área de estudo (mapa 25) 

são: Boqueirão, Punaú, Maxaranguape, Ceará-mirim, Doce, Potengi, Pirangi, Trairi, Jacu, 

Catu, Curimataú e Guaju. As planícies fluviais ao se aproximarem do oceano são 

denominadas de planícies flúviomarinhas devido a interferência das marés e a salinidade do 

estuário, apresentando outro ecossistema associado às planícies costeiras, o manguezal, 

presente nas zonas estuarinas colonizadas por espécies halófitas5, e a presença destaque da 

atividade econômica da carcinicultura. 

 
Mapa 25 – Mapa da hidrografia do Litoral Oriental e Agreste do RN. 

Fonte: Ana Caroline Damasceno Souza (2020). 

 

5 Espécies tolerantes a salinidade 
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 Geocomplexos do Litoral Oriental e Agreste do Rio Grande do Norte 

Nas próximas páginas estão descritos os resultados desta pesquisa, a identificação, 

delimitação e quantificação das áreas mapeadas no Litoral Oriental e Agreste do Rio Grande 

do Norte, assim como caracterização e imagens das unidades de paisagem. 

Foram mapeadas em 6.402,73km² do território norte-riograndense 63 geofácies 

(mapa 27), compartimentadas em nove geocomplexos diferentes, destes, onze geofácies estão 

nas Planícies Costeiras Úmidas, cinco nas Planícies Fluviais Úmidas, oito nos Tabuleiros 

Costeiros Úmidos, dez nas Planícies Costeiras do Agreste Potiguar, seis nas Planícies 

Fluviais do Agreste Potiguar, dez nos Tabuleiros do Agreste Potiguar, quatro na Depressão 

do Agreste Potiguar, sete nos Tabuleiros no Enclave de Cerrado, e, três nas Planícies Fluviais 

no Enclave de Cerrado. 

Em toda área de estudo, a geofácie de maior área mapeada foi “Associação de 

Agricultura e Pastagem” no geocomplexo Depressão do Agreste Potiguar com 1.040,66 km² 

(quadro 06), seguida por esta unidade de paisagem de mesmo nome no geocomplexo 

Tabuleiros do Agreste Potiguar em uma área de 690,66 km². Nas Planícies Costeiras do 

Agreste Potiguar a unidade de maior abrangência foi a “Vegetação Herbácea em Paleodunas” 

em 131,86 km². Nos Tabuleiros no Enclave de Cerrado com 424,44 km² a “Vegetação de 

Cerrado”, e nas Planícies Fluviais no Enclave de Cerrado, a geofácie “Leito Aparente”. Já 

nos Tabuleiros Costeiros Úmidos, a geofácie predominante foi a “Agricultura Temporária” 

em uma área de 497,89 km², e nas Planícies Costeiras Úmidas, a “Vegetação Arbórea em 

Paleodunas” em 130,28 km², e, no geocomplexo Planícies Fluviais a geofácie “Associação 

de Agricultura e Pastagem”. 

 
Quadro 06 – Quantificação das unidades de paisagem no Litoral Oriental e Agreste do RN. 

 

CÓDIGO GEOFÁCIE ÁREA (Km²) ÁREA (%) 

2.2.1.1 Associação de Agricultura e Pastagem na DA 1.040,67 16,25% 

2.1.2.1 Associação de Agricultura e Pastagem nos TA 690,67 10,79% 

3.1.1.3 Agricultura Temporária nos TCU 497,89 7,78% 

4.1.1.1 Vegetação de Cerrado nos TEC 424,44 6,63% 

2.1.2.3 Agricultura Temporária nos TA 406,82 6,35% 

2.1.2.5 Vegetação Arbustivo-arbórea nos TA 367,43 5,74% 

3.1.1.8 Áreas Urbanizadas nos TCU 247,86 3,87% 

2.1.2.4 Pastagem nos TA 161,25 2,52% 

3.1.1.6 Vegetação Arbórea nos TCU 158,44 2,47% 

- Corpos Hídricos 134,7 2,10% 

2.1.3.3 Vegetação Herbácea em Paleodunas nas PCA 131,86 2,06% 

2.1.1.1 Leito Aparente nas PFA 131,38 2,05% 

3.1.2.5 Vegetação Arbórea em Paleodunas nas PCU 130,28 2,03% 

2.1.2.9 Áreas Urbanizadas nos TA 125,15 1,95% 

2.2.1.2 Vegetação Arbustivo-arbórea na DA 124,29 1,94% 

3.1.1.1 Associação de Agricultura e Pastagem nos TCU 118,07 1,84% 

3.1.2.4 Vegetação Herbácea em Paleodunas nas PCU 108,3 1,69% 
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2.1.1.2 Associação de Agricultura e Pastagem nas PFA 97,17 1,52% 

3.1.2.11 Áreas urbanizadas nas PCU 93,44 1,46% 

3.1.2.1 Planície Flúviomarinha com Manguezal nas PCU 92,4 1,44% 

3.1.3.4 Associação de Agricultura e Pastagem nas PFU 91,68 1,43% 

2.1.2.6 Áreas Degradadas nos TA 90,62 1,42% 

4.1.1.3 Agricultura Permanente nos TEC 84,22 1,32% 

4.1.1.2 Associação de Agricultura e Pastagem nos TEC 76,95 1,20% 

3.1.3.2 Leito Aparente nas PFU 56,57 0,88% 

3.1.1.2 Pastagem e Áreas Degradadas nos TCU 56,36 0,88% 

3.1.1.4 Agricultura Permanente nos TCU 53,47 0,84% 

3.1.3.1 Vegetação Ripária nas PFU 48,31 0,75% 

2.1.2.2 Agricultura Permanente nos TA 41,86 0,65% 

3.1.2.3 Aquicultura nas PCU 40,84 0,64% 

4.2.1.1 Leito Aparente nas PFEC 38,28 0,60% 

2.1.3.6 Associação de Lagoas Temporárias e Vegetação de Restinga nas PCA 36,31 0,57% 

4.1.1.5 Pastagem nos TEC 36,65 0,57% 

2.1.3.4 Vegetação Arbustiva em Paleodunas nas PCA 30,87 0,48% 

4.1.1.4 Agricultura Temporária nos TEC 28,13 0,44% 

2.2.1.4 Áreas Urbanizadas na DA 27,74 0,43% 

2.1.1.3 Vegetação Ripária nas PFA 26,76 0,42% 

3.1.1.7 Rururbano nos TCU 24,78 0,39% 

2.1.3.8 Dunas Semi-fixas nas PCA 20,96 0,33% 

3.1.2.8 Dunas Móveis nas PCU 19,02 0,30% 

2.1.2.8 Rururbano nos TA 18,59 0,29% 

2.1.3.5 Associação de Agricultura e Pastagem nas PCA 17,68 0,28% 

3.1.2.2 Planície Flúviomarinha com Apicum e Solo Exposto nas PCU 15,72 0,25% 

4.1.1.7 Áreas Urbanizadas nos TEC 15,56 0,24% 

4.2.1.2 Associação de Agricultura e Pastagem nos PFEC 14,29 0,22% 

2.1.3.1 Agricultura Permanente nas PCA 12,14 0,19% 

2.1.3.10 Áreas Urbanizadas nas PCA 11,97 0,19% 

3.1.2.7 Pastagem e Áreas Degradadas nas PCU 11,53 0,18% 

4.2.1.3 Vegetação Ripária nos PFEC 10,83 0,17% 

3.1.1.5 Quebra-ventos nos TCU 8,13 0,13% 

2.1.3.7 Dunas Móveis nas PCA 8,07 0,13% 

4.1.1.6 Parque Eólico nos TEC 5,46 0,09% 

3.1.2.6 Agricultura Permanente nas PCU 4,97 0,08% 

3.1.2.9 Dunas Semi-fixas nas PCU 4,97 0,08% 

2.1.2.7 Quebra-ventos nos TA 5,24 0,08% 

2.2.1.3 Áreas Degradadas na DA 5,42 0,08% 

2.1.1.5 Aquicultura nas PFA 3,7 0,06% 

3.1.2.10 Dunas Fixas nas PCU 3,41 0,05% 

3.1.3.5 Áreas Urbanizadas nas PFU 3,12 0,05% 

2.1.1.6 Áreas Urbanizadas nas PFA 3,12 0,05% 

3.1.3.3 Áreas Degradadas nas PFU 1,65 0,03% 

2.1.3.9 Dunas Fixas nas PCA 1,68 0,03% 

2.1.1.4 Áreas Degradadas nas PFA 1,65 0,03% 

2.1.3.2 Parque Eólico nas PCA 0,94 0,01% 
 TOTAL 6.402,73 100% 

Fonte: Ana Caroline Damasceno Souza (2020). 
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Mapa 26 – Mapa das geofácies do Litoral Oriental e Agreste do Rio Grande do Norte, Brasil. 

MAPA DAS UNIDADES DE PAISAGEM (GEOFÁCIES) DO LITORAL ORIENTAL E 
AGRESTE DO RIO GRANDE DO NORTE 
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4.2 Domínios Morfoclimáticos da Mata Atlântica6
 

Neste domínio morfoclimático estão compartimentadas a região natural: Planícies e 

planaltos sedimentares úmidos e subúmidos, três geocomplexos: Planícies Costeiras Úmidas, 

Planícies Fluviais Úmidas e Tabuleiros Costeiros Úmidos e 11 (onze), 05 (cinco) e 08 (oito) 

geofácies, respectivamente, identificados e descritos nas próximas páginas. 

 
4.2.1 Planícies Costeiras Úmidas 

As Planícies Costeiras Úmidas estão localizadas a leste do estado do Rio Grande do 

Norte, do município de Maxaranguape (1.549 mm/ano) até a divisa com o estado da Paraíba, 

no município de Baía Formosa (Canguaretama 1.364 mm/ano), abrangendo 11 municípios: 

Maxaranguape, Extremoz, Natal, Parnamirim, Nísia Floresta, Senador Georgino Avelino, 

Arês, Tibau do Sul, Vila Flor, Canguaretama e Baía Formosa, a qual destacam-se as 

atividades econômicas de turismo em praias, dunas e falésias, como Ponta Negra em Natal, 

Pipa em Tibau do Sul, e dunas como as de Genipabu em Extremoz (mapa 27). 

As geofácies de maior expressão quantificadas nas Planícies Costeiras Úmidas foram 

“Vegetação Arbórea em Paleoduna” com 130,28 km² em 24,82% da área, “Vegetação 

Herbácea em Paleoduna” em 108,30 km² e 20,63%, “Áreas Urbanizadas” ocupando 17,80% 

em uma área de 93,44 km² e Planície Flúviomarinha com Manguezal nas PCU em 92,40 km² 

e 17,60% de extensão (gráfico 1; quadro 7). 

 
Gráfico 1 – Geofácies das Planícies Costeiras Úmidas do Litoral Oriental do RN. 

 

Fonte: Ana Caroline Damasceno Souza (2020). 
 

 

6 Em busca de utilizar as ferramentas e técnicas mais adequadas aos objetivos propostos, no decorrer da 

pesquisa, foram realizados diversos testes, tendo o município de Baía Formosa como área piloto. Os produtos 

do mapeamento resultaram na publicação do artigo “Identificação e Delimitação de Unidades de Paisagem do 

Município de Baía Formosa (RN)” na Revista Brasileira de Geografia Física, v.12, n.07, 2019, p. 2629-2644. 
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Mapa 27 – Geofácies das Planícies Costeiras Úmidas do Litoral Oriental do RN. 

 

Fonte: Ana Caroline Damasceno Souza (2020). 
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Quadro 7 – Quantificação das geofácies das Planícies Costeiras Úmidas. 

Geofácies Área (km²) (%) 

3.2.1.1 Planície Flúviomarinha com Manguezal nas PCU 92,40 17,60% 

3.2.1.2 Planície Flúviomarinha com Apicum e Solo Exposto 

nas PCU 

15,72 2,99% 

3.2.1.3 Aquicultura nas PCU 40,84 7,78% 

3.2.1.4 Vegetação Herbácea em Paleodunas nas PCU 108,30 20,63% 

3.2.1.5 Vegetação Arbórea em Paleodunas nas PCU 130,28 24,82% 

3.2.1.6 Agricultura Permanente nas PCU 4,97 0,94% 

3.2.1.7 Pastagem e Áreas Degradadas nas PCU 11,53 2,19% 

3.2.1.8 Dunas Móveis nas PCU 19,02 3,62% 

3.2.1.9 Dunas Semi-fixas nas PCU 4,97 0,94% 

3.2.1.10 Dunas Fixas nas PCU 3,41 0,65% 

3.2.1.11 Áreas Urbanizadas nas PCU 93,44 17,80% 

Total 524,93 100% 

Fonte: Ana Caroline Damasceno Souza (2020). 

 

 
4.2.1.1 Planície Flúviomarinha com Manguezal nas PCU 

As Planícies Flúvio-marinhas configuram-se como ambientes de contato entre os 

sistemas deposicionais continentais e marinhos, onde a combinação desses processos de 

acumulação resultou em áreas planas, nas baixadas litorâneas, próximo às desembocaduras, 

com cotas altimétricas geralmente entre 0 e 3 m (IBGE, 2009; GUEDES; SANTOS; 

CESTARO, 2016). Estas áreas de transição entre ambientes aquáticos e terrestres são 

enquadradas como uma área úmida, sendo inundados periodicamente, regidos pelas marés 

ou por eventos extremos como chuvas intensas provocadoras de pulsos de inundação (JUNK 

et al., 2014; OLIVEIRA, et al., 2019). 

O ecossistema de Manguezal sobrepõe a geomorfologia desta paisagem, estando 

localizado em 92,40 km² nos estuários norte rio-grandenses: Curimataú (em Baía Formosa e 

Canguaretama), Potengi (Natal e São Gonçalo do Amarante), Ceará-Mirim em Barra do rio 

(Extremoz) e o Complexo lagunar Nísia Floresta-Papeba-Guaraíras (entre Nísia Floresta, 

Tibau do Sul e Senador Georgino Avelino) (Figura 18). 



97 
 

Figura 18 – Manguezal, Estuário Guaraíras, Área de Proteção Ambiental Bonfim- 

Guaraíras, município de Senador Georgino Avelino (RN). 

 
Fonte: Ana Caroline Damasceno Souza (2019). 

 

É inerente este ecossistema com a história do estado, visto que os manguezais do Rio 

Grande do Norte foram palco para a ocupação das tribos que viviam nas regiões litorâneas, e 

“o próprio termo “potiguar”, de origem tupi, (...) significa “o que como camarão” (Houaiss, 

2001), remetendo, portanto, ao ambiente principal em que os nativos buscavam sua fonte 

alimentar, o manguezal” (CESTARO et al., 2006). 

Para Schaeffer-Novelli, Vale e Cintrón (2015), os manguezais não apresentam feições 

homogêneas, classificando-os em bosque de mangue, lavado e apicum (Figura 19). O bosque 

de mangue seria a vegetação lenhosa arbórea; o lavado seriam os bancos de sedimentos, sem 

vegetação, inundados constantemente; e o apicum, uma área mais elevada onde a água do 

mar atinge nas marés de sizígia. No mapeamento foi considerado o bosque de mangue e 

lavado como uma única geofácie devido a escala de detalhamento ser de 1:50.000, já o 

apicum, outra feição, sendo descrito de maneira detalhada na seção posterior. 
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Figura 19 – Feições de manguezal (M.A. - Maré Alta; M. B. - Maré Baixa). 

 
Fonte: Guedes (2018) adaptado de Meireles (2010). 

 

Estes ambientes têm solos hidromórficos, lamosos e alta produtividade de nutrientes 

e matéria orgânica, sendo classificados como gleissolos tiomórficos. Sua vegetação é 

halófila, adaptada a salinidade, possui caráter arbóreo e frondoso, e em áreas conservadas 

mais ao sul do estado, exprime altura entre 10 e 15 metros (Figura 20) (SOUZA, 2004; 

EMBRAPA, 2013). 

 
Figura 20 – Manguezal, estuário do rio Curimataú no município de Canguaretama (RN). 

 
Fonte: Ana Caroline Damasceno Souza (2018). 

 

Essa unidade de paisagem oferece diversos serviços ecossistêmicos. No estuário do 

rio Ceará-mirim, Guedes (2018) identificou 07 serviços de provisão para os manguezais, 

apicuns, lavado e estuário e canais de maré do rio Ceará-Mirim, destacando a utilização pelas 
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comunidades tradicionais de espécies do manguezal e estuário, como a captura de crustáceos 

e peixes, extração de madeira para construção civil e sua utilização para lenha (Figura 21). 

 
Figura 21 – Serviços ecossistêmicos de provisão do Manguezal do Rio Ceará-Mirim (RN). 

 

Fonte: Guedes (2018) baseado em Haines-Young e Potschin (2011) e Souza et. al. (2016). 

 

Uma das adaptações das espécies do manguezal às condições mencionadas 

anteriormente refletem em aspectos na paisagem, como a presença de plantas com raízes 

aéreas, para o solo lamoso não interferir nas trocas gasosas, como a espécie Rhizophora 

mangle Linnaeus (1753) (mangue vermelho) que encontra-se mais próxima ao mar, 

minimizando as ações erosivas e contendo parcialmente os pulsos de inundação. 

Existem outras 4 (quatro) espécies na área de estudo, que desenvolveram, ao longo 

de sua evolução, estratégias para lidar com estas condições adversas, sendo estas, a Avicennia 

schaueriana Stapf & Leechm. ex Moldenke (1939) (mangue língua de vaca), Avicennia 

germinans L (1764) (mangue preto), Laguncularia racemosa C. F. Gaert (1807) (mangue 

branco), e Conocarpus erectus Linnaeus (1753) (Mangue botão) (figura 22) (GUEDES, 

2018; SILVA, 2013). E, em relação a fauna, há presença de caranguejo uçá (U. cordatus), 

guaiamum (C. guanhumi), siri azul (C. danae), guaiamum (C. guanhumi), búzio (A. 

brasiliana), aratus, abundância de algas microscópicas e microcrustáceos (GUEDES, 2018). 
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Figura 22 – Ecossistema de Manguezal no estuário do Rio Curimataú (RN). 

 
Fonte: Ana Caroline Damasceno Souza (2018). 

 

Um dos principais agentes supressores do ecossistema manguezal são as atividades 

econômicas da aquicultura ou carcinicultura7, que destacam o RN na produção nacional, no 

entanto, outras atividades antrópicas no litoral leste do estado degradam os manguezais, 

Medeiros, Carvalho e Pimenta (2014, p. 70) elencam mais especificamente: 

contaminações por despejos industriais e domésticos in natura; 

desmatamentos para a expansão urbana evidente em Natal e região 

metropolitana; expansão da atividade de carcinicultura em Canguaretama, 

Baia Formosa, Tibau do Sul, Nísia Floresta e Extremoz; deposição de lixo 

em Canguaretama e Natal; retirada de madeira em Canguaretama, Baia 

Formosa e Tibau do Sul, entre outros. Entretanto observa-se no estado, 

atividades não predatórias, como a pesca artesanal, o cultivo racional de 

peixes e camarões, atividades de ecoturismo e recreativas, lazer e pesquisa 

científica (IDEMA, 2002). 

 

Portanto, os manguezais são de extrema importância para a vida marinha e humana, 

visto que oferecem diversos serviços ecossistêmicos, servindo como berçário e refúgio para 

 
7 Aquicultura: Cultivo de peixes, crustáceos, moluscos, entre outros. Já a carcinicultura apreende técnicas de 

criação de camarões em viveiros. 
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a reprodução de diversas espécies, como peixes, aves e crustáceos, além de auxiliar na 

estabilização dos sedimentos, reduzindo a ação dos processos erosivos (MEIRELES, 2012; 

COSTA, 2017). Estando enquadrados de acordo com o novo Código Florestal como Áreas 

de Preservação Permanente (APP), embora diante do exposto, exista uma série de atividades 

que diminuem as funções ambientais destes ambientes (BRASIL, 2012). 

 

4.2.1.2 Planície Flúviomarinha com Apicum e Solo Exposto nas PCU 

As planícies flúvio-marinhas com solo exposto e feição de apicum foram mapeadas 

em 15,72 km², estando localizadas próximos aos Manguezais (Figura 23) que rodeiam as 

desembocaduras dos rios Curimataú nos municípios de Canguaretama e Baía Formosa, rio 

Ceará-mirim em Barra do Rio, Extremoz e o complexo lagunar paraopebas em Nísia Floresta. 

O termo apicum provém da palavra ape’ku, de origem Tupi, que significa: brejo de 

água salgada à beira do mar e coroa de areia feita pelo mar (SILVA, 1965; BUENO, 1983; 

CUNHA, 1999 apud SCHMIDT; BEMVENUTI; DIELE, 2013). São denominados de 

planície hipersalina, salgado, ecótono, zona de transição ou areal, designando de acordo com 

Costa (2010, p. 15) como “uma zona de solo geralmente arenoso, ensolarada, desprovida de 

cobertura vegetal ou abrigando uma vegetação herbácea (BIGARELLA, 1947).” 

 
Figura 23 – Apicum e Manguezal no estuário do Rio Ceará-Mirim (RN). 

 
Fonte: Guedes (2018). 
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A Lei nº 12.651/2012, o novo código florestal (BRASIL, 2012) define o ecossistema 

apicum como “áreas de solos hipersalinos situadas nas regiões entremarés superiores, 

inundadas apenas pelas marés de sizígias, que apresentam salinidade superior a 150 (cento e 

cinquenta) partes por 1.000 (mil), desprovidas de vegetação vascular”. Devido a essa 

dinâmica de inundação periódica, a salinidade atua como fator limitante tanto para a 

vegetação como a fauna, estando presentes o caranguejo-uçá Ucides cordatus (Linnaeus, 

1763) e aves migratórias que frequentam sazonalmente. 

 

4.2.1.3 Aquicultura nas PCU 

Esta geofácie compreende o funcionamento de atividades econômicas voltadas a 

criação de organismos que vivem no meio aquático, onde são construídos tanques e 

bombeada água do mar, de estuários ou canais de maré, onde se cria em cativeiro espécies de 

peixes e crustáceos. 

A aquicultura está presente com recorrência nos litorais do RN, tanto o setentrional 

como no oriental, destacando sua produção nacionalmente, o qual cultiva-se em larga escala 

o camarão, denominando os tanques de carcinicultura, e também a criação de peixes como 

tilápia (figura 24). À leste do estado estão distribuídos em 40,85 km² nas planícies costeiras 

dos municípios de Ceará-mirim, Extremoz, Natal, São Gonçalo do Amarante, Macaíba, Nísia 

Floresta, Senador Georgino Avelino, Arês, Goianinha, Tibau do Sul, Vila Flor, 

Canguaretama e Baía Formosa. 

 
Figura 24 – Aquicultura intensiva: ocupação por empreendimentos de carcinicultura, no 

estuário do rio Cunhaú-curimataú (RN). 13/03/2012. 

 
Fonte: Silva (2013). 
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Em 1973 o governador do Rio Grande do Norte, Cortez Pereira, criou o projeto 

camarão, com o objetivo de minimizar o desemprego que ocorreu devido a mecanização das 

salinas, iniciando então uma série de testes com a inserção de espécies exóticas, buscando a 

que tivesse alta produtividade e maior resistência à doenças (BALDI; SILVA FILHO; 

FREIRE, 2010). 

Na década de 1990 a espécie de camarão de água salgada Litopenaeus vannamei 

(Boone, 1931) foi introduzida no Equador e durante esses últimos 20 anos, devido a sua 

rentabilidade e altos índices de produtividade, fez esta atividade expandir no Brasil de forma 

acelerada, tornando o país o terceiro maior produtor de camarão em cativeiro da América 

Latina (NATORI et al., 2011; TAHIM; DAMACENO; ARAÚJO, 2019). 

As implantações e expansão dessa atividade trouxeram benefícios econômicos, mas 

causou a degradação ambiental, com a retirada do ecossistema manguezal, gerando 

consequências como o aterramento do ambiente de manguezal, lançamentos de efluentes 

químicos e captação de água na construção de canais de abastecimento dos tanques de 

camarão (SILVA, 2013). 

 

 
4.2.1.4 Vegetação Herbácea em Paleodunas nas PCU 

Esta geofácie é caracterizada pela vegetação de porte herbáceo no substrato de 

gerações antigas de dunas, denominadas também como dunas inativas, com idades muito 

variáveis, do período pleistoceno (de 33.000 anos) (BARRETO et al., 2004). Está localizado 

principalmente nos municípios de Baía Formosa, Nísia Floresta, Natal, Extremoz e Ceará- 

mirim, ocupando uma área de 108,31 km². 

Seu material sedimentar é em geral de coloração amarelado alaranjado e em alguns 

pontos esbranquiçados. Sua vegetação tem predominantemente alguns arbustos (figura 25), 

situada em planícies costeiras úmidas onduladas, na qual o ecossistema sobre dunas está 

desenvolvendo o processo de edafização, passando pelo processo de consolidação de 

neossolos quartzarênicos. 
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Figura 25 – Vegetação herbácea (A) e arbustiva (B) em Nísia Floresta (RN). 

 
Fonte: Ana Caroline Damasceno Souza (2019). 

 
 

4.2.1.5 Vegetação Arbórea em Paleodunas nas PCU 

Esta geofácie está presente a leste do estado, no sentido Norte-Sul, compreendendo 

em sua maior parte, Unidades de Conservação (UCs) (quadro 05), como a Reserva Particular 

do Patrimônio Natural: Mata Estrela, Parque Estadual da Mata da Pipa, Parque Estadual 

Dunas de Natal: Jornalista Luiza Maria Alves – Bosque dos namorados, Parque da Cidade 

Dom Nivaldo Monte, APA Piquiri-Una e Floresta Nacional de Nísia Floresta. 

 
Quadro 08 – Unidades de Conservação regulamentadas situadas na área de estudos (RN). 

UCS DO BIOMA MATA ATLÂNTICA NO 

LITORAL ORIENTAL DO RN 

MUNICÍPIOS 

ABRANGIDOS 

 
CATEGORIA 

1  
ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL 

BONFIM/GUARAÍRA 

Arês, Goianinha, Nísia 

Floresta, Parnamirim, Senador 

Georgino Avelino, São José de 

Mipibu, Tibau do Sul 

 
Uso 

sustentável 

2 ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DE 

JENIPABU 
Extremoz, Natal 

Uso 

sustentável 

3 ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL PIQUIRI- 

UNA 

Canguaretama, Espírito Santo, 

Goianinha, Pedro Velho 

Uso 

sustentável 

4 
FLORESTA NACIONAL DE NÍSIA FLORESTA Nísia Floresta 

Uso 

sustentável 

http://sistemas.mma.gov.br/portalcnuc/rel/index.php?fuseaction=portal.exibeUc&idUc=1471
http://sistemas.mma.gov.br/portalcnuc/rel/index.php?fuseaction=portal.exibeUc&idUc=1471
http://sistemas.mma.gov.br/portalcnuc/rel/index.php?fuseaction=portal.exibeUc&idUc=1470
http://sistemas.mma.gov.br/portalcnuc/rel/index.php?fuseaction=portal.exibeUc&idUc=1470
http://sistemas.mma.gov.br/portalcnuc/rel/index.php?fuseaction=portal.exibeUc&idUc=1472
http://sistemas.mma.gov.br/portalcnuc/rel/index.php?fuseaction=portal.exibeUc&idUc=1472
http://sistemas.mma.gov.br/portalcnuc/rel/index.php?fuseaction=portal.exibeUc&idUc=100
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5 PARQUE ESTADUAL DUNAS DE NATAL 

JORNALISTA LUIZ MARIA ALVES 
Natal 

Proteção 

Integral 

6 
PARQUE ESTADUAL MATA DA PIPA Tibau do Sul 

Proteção 

Integral 

7 PARQUE NATURAL MUNICIPAL DA CIDADE 

DO NATAL DOM NIVALDO MONTE 
Natal 

Proteção 

Integral 

8 RESERVA PARTICULAR DO PATRIMÔNIO 

NATURAL MATA ESTRELA 
Baía Formosa 

Uso 

sustentável 

Fonte: Brasil (2019). 

 

Devido a precipitação média anual ter índices superiores a 1.200 mm, distribuídas ao 

longo do ano, a área de Clima Tropical do Nordeste Oriental foi mapeada por Diniz e Pereira 

(2015) como de subdomínio climático úmido com chuva durante 9 meses do ano, ou seja, 

com apenas 3 meses secos, o que propicia condições na região para dar suporte ao 

desenvolvimento desta vegetação, sendo possível observar uma pequena camada (05 cm) de 

serapilheira, que protege o solo dos agentes erosivos, evidenciando o predomínio da 

pedogênese, classificando o meio como estável na visão da ecodinâmica proposta por Tricart 

(1977). 

A Paisagem apresenta uma vegetação com predominância de espécies da mata 

atlântica, onde as copas das árvores são um pouco espaçadas (figura 26), atingindo uma altura 

de aproximadamente 20m. Nessas áreas protegidas citadas anteriormente, são comuns 

árvores de médio a grande porte como Gameleira - Fícus nymphaeifolia L., pau-brasil - 

Caesalpinea echinata Lam.; maçaranduba - Manikara triflora (Fr. All) Monac., pau-ferro - 

Cassia apoucoita Aubl., guabiraba de pau - Camponmanesia dichotoma Berg., pororoca - 

Clusia nemorosa L., goititruba - Bowdichia virgiliodes HBK., sucupira - Guazuma ulmifolia 

Lam., jatobá - Hymenaea courbaril L., Jitaí - Apuleia leiocarpa (Vog). Macbr.taí, cajueiro- 

bravo - Coccoloba latifólia, a cajarana - Simaba trichilioides St. Hil., cajueiro - Anacardium 

occidentale L., Juazeiro, Zizyphus joazeiro Mart., entre outras (FREIRE, 1990; MELO, 2000; 

OLIVEIRA et al., 2016; BATISTA, 2018). Vale salientar que a vegetação mais próxima as 

dunas fixas é de caráter de restinga e há a presença de algumas cactáceas. 

http://sistemas.mma.gov.br/portalcnuc/rel/index.php?fuseaction=portal.exibeUc&idUc=1475
http://sistemas.mma.gov.br/portalcnuc/rel/index.php?fuseaction=portal.exibeUc&idUc=1475
http://sistemas.mma.gov.br/portalcnuc/rel/index.php?fuseaction=portal.exibeUc&idUc=1473
http://sistemas.mma.gov.br/portalcnuc/rel/index.php?fuseaction=portal.exibeUc&idUc=1851
http://sistemas.mma.gov.br/portalcnuc/rel/index.php?fuseaction=portal.exibeUc&idUc=1851
http://sistemas.mma.gov.br/portalcnuc/rel/index.php?fuseaction=portal.exibeUc&idUc=1137
http://sistemas.mma.gov.br/portalcnuc/rel/index.php?fuseaction=portal.exibeUc&idUc=1137
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Figura 26 – Vegetação arbórea (1) e indivíduo jovem de Pau-brasil (2), na Trilha Ubaia- 

doce: Parque Estadual Dunas de Natal (RN). 

 
Fonte: Ana Caroline Damasceno Souza (2019). 

 

Além de comportar condições para a vida de diversas espécies, como insetos, 

aracnídeos, mamíferos, répteis, artrópodes e aves. Estão presentes algumas espécies como o 

gato-do-mato (Leopardus trignus), Teju (Tupinambus merianae), Preá (Cavia aperea), 

Raposa (cerdocyon thous), Sagüi ou Soim (Callithrix jacchus), Tatu-peba (Euphractus 

sexcinctus), Tatu-galinha (Dasypus novemcinctus), aves como Urubu (Coragyps atratus), a 

Rolinha (Columbina picui), Bem-te-vi (Pitangus sulphuratus), Galo-de-campina (Paroaria 

dominicana), o Pardal (Passer domesticus). Uma das espécies identificadas apenas em 

remanescentes de mata atlântica no RN é o Lagartinho-de-folhiço (Coleodactylus 

Natalenses), conhecido como o menor lagarto das Américas (NATAL, 2008; 

CAPISTRANO; XAVIER FREIRE, 2009) 

 

 
4.2.1.6 Agricultura Permanente nas PCU 

Esta geofácie engloba as culturas de caráter permanente nos municípios de Ceará- 

mirim, Extremoz, Nísia Floresta, Senador Georgino Avelino, Tibau do Sul, Baía Formosa e 

Pedro Velho. Devido os solos das planícies costeiras apresentam textura arenosa e fertilidade 
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natural baixa, são aptos para culturas de ciclo longo como o coco-da-baía, principal expoente 

entre as culturas agrícolas permanentes (figura 27). 

 
Figura 27 – Área de transição entre geofácies: Agricultura permanente de côco em 

ambiente arenoso (1) e manguezal (2) no rio Catu, Sibaúma, Tibau do Sul (RN). 

 
Fonte: Ana Caroline Damasceno Souza (2019). 

 

Tendo o côco-da-baía como produção destaque uma geofácie de fácil identificação 

em campo, uma vez que o plantio das culturas é realizado (em geral), de maneira ordenada, 

retilínea, retangular e em padrões geométricos. No entanto, ao utilizar a imagem de satélite 

Sentinel 2 com resolução de 10m para o mapeamento, não foi possível identificar esta 

geofácie, foi necessário utilizar as imagens do basemap do ArcGIS e diminuir a escala de 

mapeamento de 1:50.000 para <12.500 (figura 28). 
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Figura 28 – Comparação entre imagens de satélite no mapeamento da agricultura 

permanente de côco (RN). 

 
Fonte: imagens do satélite Sentinel 2 (2018) e Digital Globe – Basemap do ArcGIS (2017). 

 

Segundo Brainer (2018), a Região Nordeste é a maior produtora de coco do Brasil, 

concentrando 82,9% da área colhida de coco do Brasil e 74,0% da produção nacional. Em 

2017, a área colhida foi de 15.140 hectares, produzindo 69.076 mil frutos, com rendimento 

de 4.562 frutos por hectare. 

 

 
4.2.1.7 Pastagem e Áreas Degradadas nas PCU 

As pastagens e áreas degradadas foram mapeadas com critério fisionômico de 

gramíneas e solo exposto, além de áreas degradadas como a exemplificada na figura 29. Estão 

presentes nos municípios de Canguaretama, Tibau do Sul, Senador Georgino Avelino, Nísia 

Floresta, Parnamirim, Natal, Extremoz e Ceará-mirim. 
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Figura 29 – Pastagem e áreas degradadas (3.1.2.7) no município de Tibau do Sul, a oeste de 

Pipa (RN). 

 
Fonte: Imagens do satélite Sentinel 2 - USGS (2018) e Google Earth (2018). 

 

 
4.2.1.8 Dunas Móveis nas PCU 

O litoral oriental do Rio Grande do Norte foi classificado por Diniz e Oliveira (2016) 

como Costa Mista de Dunas e Falésias. Estão localizadas as dunas móveis nos municípios de 

Maxaranguape, Ceará-Mirim, Extremoz, Natal, Parnamirim, Nísia Floresta, Senador 

Georgino Avelino, Tibau do Sul e Baía Formosa, englobando uma área de 19 km². Como 

pode ser observado no mapa, parte das dunas estão em UC como o parque das dunas de Natal. 

As Dunas Móveis, são fisionomicamente vistas em tons esbranquiçados (figura 30), 

característicos de sua composição, estando assentadas na direção SE-NO, “orientadas 

predominantemente na direção dos ventos de maior incidência” (SILVA JUNIOR, 2015, p. 

57). Estão em morfogênese contínua, onde ocorre os principais fluxos de matéria e energia, 

de recarga e produção de sedimentos, materiais recentes do período quaternário são 

transportados pela ação eólica, alimentando os ecossistemas nas planícies costeiras, como as 

próprias dunas, a faixa praial, manguezal, entre outros ambientes costeiros para fazer parte 

do balanço sedimentar (MEIRELES, 2012). 
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Figura 30 – Dunas móveis (1) e semifixas (2) em Senador Georgino Avelino (RN). 

 
Fonte: Ana Caroline Damasceno Souza (2019). 

 

Mais especificamente, Batista (2018, p. 51) caracterizou as “dunas de jenipabu”, que 

é uma Área de Proteção Ambiental de Jenipabu (APAJ), como dunas de 

(...) formas barcanas, barcanóides e parabólicas. Na costa são encontradas o 

domínio das dunas ativas (idades mínimas inferiores a 200 anos), caracterizadas 

pelo formato predominante de barcanas isoladas e cristas barcanóides, em 

associação com frentes parabólicas transgressivas, com pouca ou nenhuma 

vegetação (BARRETO ET AL, 2004). 

 

Tal geofácie ocorre em depósitos de areias quartzosas com ausência de solos, não 

tendo a vegetação como agente fixador de sua carga sedimentar. Os processos pedogenéticos 

são, destarte, inexistentes em grande escala, de modo que a morfogênese ganha sobressalto, 

tornando esta geofácie, ecodinamicamente, muito instável. Além disso, as Dunas Móveis são 

importantes no que tange à recarga subterrânea de aquíferos. Por estas razões, o Código 

Florestal Vigente (Brasil, 2012) proíbe a ocupação humana, no entanto, essas áreas estão 

vulneráveis às ações do homem, como a atividade de bugueiros, ocupação humana de casas, 

e outras atividades. 

 

 
4.2.1.9 Dunas Semi-fixas nas PCU 

As Dunas Semi-fixas estão em processo de transição entre as Dunas Móveis e as 

Dunas Fixas. Constituem-se em antigas Dunas Móveis, que passaram pelos diversos 
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processos de transporte e deposição de sedimentos, além de processos pedogenéticos em 

pequena escala, originando solos jovens do tipo neossolos quartzarênicos. A vegetação, por 

sua vez, é o agente fixador em determinadas partes da geofácie. 

Esta unidade de paisagem se localiza em pequenas áreas entre Dunas Móveis e Dunas 

Fixas/Vegetação arbórea, nos municípios de Natal, Parnamirim, Nísia Floresta, Senador 

Georgino Avelino, Tibau do Sul e Baía Formosa. Também acompanham a disposição da 

linha de costa e os seus sedimentos são, em maioria, areias quartzosas, bem selecionadas e 

arredondadas. A sua formação, como nas outras dunas mencionadas, ocorreu em função da 

acumulação de sedimentos vindos de praias e da planície costeira, que está assentada sobre a 

Formação Barreiras. Os neossolos quartzarênicos compõem as Dunas Semi-fixas. Estes solos 

possuem susceptibilidade à erosão alta e os mesmos quase não possuem aptidão agrícola 

(EMBRAPA, 2013). 

Com o olhar da teoria ecodinâmica de Tricart (1977), pode-se considerar uma zona 

inserida intergrade em transição para a estabilidade, devido a presença da vegetação. No 

entanto, em locais específicos, como em Baía Formosa no extremo sul do estado (figura 31), 

as ações externas intempéricas, como a ação eólica, além da ação das ondas, causam a 

queda/desmoronamento das dunas. Especificamente na enseada, haviam casas, barracas e até 

empreendimento de pesca à beira mar, que foram retirados devido ao avanço do mar e os 

riscos expostos com os desmoronamentos. 

 
Figura 31 – Baía no município de Baía Formosa (RN). 

 
Fonte: Ana Caroline Damasceno Souza (2018). 
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4.2.1.10 Dunas Fixas nas PCU 

As dunas fixas estão presentes em pequenos fragmentos de forma descontínua ao 

longo do litoral, à leste dos municípios costeiros de Baía Formosa, Tibau do Sul, Parnamirim 

e Natal. Para a identificação desta geofácie foi considerada a densidade e altura dos 

indivíduos, apresentando a vegetação dunar fixadora inicial de porte herbáceo e arbustivo. 

As Dunas Fixas se distinguem das Dunas Móveis pela presença de vegetação (figura 

32), que ajuda a fixar o corpo de areia e auxilia na recarga do lençol freático através da 

percolação das águas pluviais. São formações subatuais, de geração anterior à das dunas 

móveis, compostas por areias bem selecionadas, inconsolidadas, maturas, estratificadas e de 

origem marinha, que, assim como nas Dunas Móveis, foram transportadas pela ação dos 

ventos (ANGELIM; MEDEIROS; NESI, 2006). 

 
Figura 32 – Dunas fixas (1) e móveis (2) no município de Tibau do Sul (RN). 

 
Fonte: Ana Caroline Damasceno Souza (2019). 

 

No litoral se formam cordões que, naturalmente, são fixados por vegetação, que varia 

entre os portes herbáceo e arbóreo. Na escala de mapeamento utilizada (1:50.000), foram 

identificadas pequenas áreas, visto que, as dunas fixas estão associadas a outra geofácie 

denominada “vegetação arbórea nas paleodunas”, e quanto mais estabilizado for o ambiente, 

maior a redução dos processos morfogenéticos e mais desenvolvida a vegetação, sendo 

ecodinamicamente uma área a caminho para estável. Vale mencionar que esta geofácie está 

situada na área mais chuvosa do estado do RN, sendo possível, desse modo, o seu 
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desenvolvimento (DINIZ; PEREIRA, 2015). Além disso, há o processo pedogenético mais 

intenso, que foi responsável pela formação de neossolos quartzarênicos mais desenvolvidos 

que aqueles presentes nas Dunas Semifixas. 

Assim como as dunas fixas, as semi-fixas e móveis são áreas protegidas pelo Código 

Florestal (Brasil, 2012). Isso ocorre, pois a sua maior estabilidade depende, intrinsecamente, 

da presença e manutenção de sua vegetação, sendo, dessa maneira, vedadas as construções 

humanas, por exemplo. 

 

 
4.2.1.11 Áreas Urbanizadas nas PCU 

As áreas urbanizadas foram mapeadas levando em consideração as edificações 

existentes, em vilas, distritos e cidades. Nas Planícies Costeiras Úmidas, estão localizadas à 

leste, no litoral, destacando a ocupação de parte da capital do estado, Natal, e, é comum 

existirem concentração de casas em diversas praias, destacando a Norte de Natal municípios 

com praias famosas como Barra de Maxaranguape, Genipabu, Redinha (figura 33), Santa 

Rita, Jacumã, Muriú, e ao Sul de Natal, como Cotovelo, Pirangi, Búzios, Tabatinga, Barreta, 

Pipa e Barra do Cunhaú onde além de pessoas que residem durante todo o ano, também 

existem muitas casas que são ocupadas/alugadas somente no período de veraneio e férias, 

nos meses de dezembro, janeiro e julho. 

 

Figura 33 – Praia da redinha, Extremoz (RN). 

 

Fonte: Tribuna do Norte (2016). 
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4.2.2 Planícies Fluviais Úmidas 

Este geocomplexo comporta o trajeto dos rios que atravessam o litoral úmido (figura 

34), compreendendo os municípios de Ceará-mirim, Extremoz, São Gonçalo do Amarante, 

Parnamirim, São José de Mipibu, Nísia Floresta, Senador Georgino Avelino, Arês, 

Goianinha, Tibau do Sul, Vila Flor, Canguaretama, Pedro velho e Baía Formosa, 

concentrando-se ao Sul do estado (mapa 28). 

As Planícies Fluviais e os corpos hídricos são fontes de abastecimento e irrigação 

para suas adjacências. Esta fácie apresenta vegetação ripária, leito aparente, associação de 

agricultura e pastagem, áreas degradadas e áreas urbanizadas (quadro 8). 

Quadro 8 - Quantificação das Planícies Fluviais Úmidas. 
 

Geofácies Área (km²) (%) 

4.2.2.1 Vegetação Ripária nas PFU 48,31 23,99% 

4.2.2.2 Leito Aparente nas PFU 56,57 28,09% 

4.2.2.3 Áreas Degradadas nas PFU 1,64 0,81% 

4.2.2.4 Associação de Agricultura e Pastagem nas PFU 91,68 45,53% 

4.2.2.5 Áreas Urbanizadas nas PFU 3,12 1,55% 

Total 201,34 100% 

Fonte: Ana Caroline Damasceno Souza (2020). 

 

As geofácies predominantes são Associação de Agricultura e Pastagem com 91,68 

km² mapeados, ocupando 45,53% do geocomplexo, seguido pelo Leito Aparente e Vegetação 

Ripária, respectivamente ocupando 56,57 km²/28,09% e 48,31 km²/23,99% (gráfico 2). 

 

Gráfico 2 - Quantificação das Planícies Fluviais Úmidas. 

Fonte: Ana Caroline Damasceno Souza (2020). 
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Mapa 28 – Geofácies das Planícies Fluviais Úmidas do Litoral Oriental do RN. 

 

Fonte: Ana Caroline Damasceno Souza (2020). 



116 
 

4.2.2.1 Vegetação Ripária nas PFU 

A vegetação ripária, ambiente ciliar ou mata ciliar, é a vegetação localizada as 

margens dos canais fluviais (leito aparente) com porte arbustivo-arbóreo (figura 34), foi 

mapeada em 48,31 km², concentrando-se no rio Catu em Tibau do Sul, Goianinha, 

Canguaretama e Vila Flor, e no rio Guaju em Baía Formosa, estando presente em alguns 

fragmentos nos municípios de Nísia Floresta, Ceará-mirim, São José de Mipibu e Pedro 

Velho. 

Figura 34 – Vegetação ripária (1) e leito aparente (2), em Goianinha (RN). 

 
Fonte: Ana Caroline Damasceno Souza (2019). 

 

Este ecossistema é de extrema importância para o equilíbrio e manutenção das 

margens e leitos dos rios. Uma das funções ecológicas altamente relevante inclui a vegetação 

como estabilizadora de processos, reduzindo a erosão e o assoreamento dos canais fluviais, 

protegendo o solo das margens, além da vegetação propiciar fonte de alimento para a fauna 

aquática e terrestre, entre outras funções (VOGEL; ZAWADZK; METRI, 2009). 

Através do mapeamento, percebe-se que grande parte das áreas de planícies fluviais 

úmidas foram desmatadas e ocupadas pela agricultura e pastagem, restando apenas alguns 

poucos fragmentos. Estes fragmentos estão presentes nas paisagens devido serem Áreas de 

Reserva Legal (ARL) e Áreas de Preservação Permanente (APP) (BRASIL, 2012). 
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4.2.2.2 Leito Aparente nas PFU 

O leito menor, aparente, canal principal ou secundário, são denominações usualmente 

utilizadas para denominar a área onde passam as águas fluviais de um rio (figura 35), cuja 

frequência impede o crescimento da vegetação (CUNHA, 2015). Os padrões de drenagem 

destes canais tendem de retos a sinuosos, com classificação de rios perenes, que têm água 

durante todo o ano. 

 
Figura 35 – Leito aparente (A) do rio Jacu nos municípios de São José de Mipibu e Nísia 

Floresta (RN). 

 
Fonte: Ana Caroline Damasceno Souza (2019). 

 

Esta feição compreende 56,26 km², presente nos municípios de Maxaranguape, 

Ceará-mirim, Extremoz, São Gonçalo do Amarante, Natal, Parnamirim, São José de Mipibu, 
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Nísia Floresta, Arês, Senador Georgino Avelino, Goianinha, Tibau do Sul, Vila Flor, 

Canguaretama e Baía Formosa (figura 36). 

 
Figura 36 - Leito aparente, município de Baía Formosa (RN). 

 
Fonte: Ana Caroline Damasceno Souza (2019). 

 

 
4.2.2.3 Áreas Degradadas nas PFU 

Esta é a geofácie de menor área do geocomplexo, compreende 1,64 km² em uma 

porção de 0,81% do geocomplexo. Foram identificadas a partir da fisionomia, com baixa 

densidade de vegetação, provocada por atividades humanas, que não foram detectados uso. 

 

 
4.2.2.4 Associação de Agricultura e Pastagem nas PFU 

Esta geofácie predomina com 45,53% no geocomplexo Planícies Fluviais Úmidas em 

uma área de 91,68 km², é identificada a partir da sua atividade econômica, onde existem 

extensas áreas com pasto para alimentar a criação de bovinos, caprinos e equinos (figura 37). 

Outro critério para o mapeamento além do pasto, é a agricultura temporária, plantada e 

colhida em alguns meses, como batata-doce, mandioca e milho. Distribui-se nos municípios 

de Ceará-mirim, Extremoz, São Gonçalo do Amarante, São José de Mipibu, Nísia Floresta, 

Goianinha, Tibau do Sul, Canguaretama, Vila Flor, Canguaretama e Pedro Velho. 
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Figura 37 – Paisagens do Rio Jacu nos municípios de São José de Mipibu e Nísia Floresta 

(RN). 

 
Fonte: Ana Caroline Damasceno Souza (2019). 

Legenda: 1. Associação de agricultura e pastagem nas PFU; 2. Leito aparente; 3. Aquicultura 

no geocomplexo PCU. 

 

4.2.2.5 Áreas Urbanizadas nas PFU 

As edificações mapeadas neste geocomplexo compreendem frações de cidades como 

Canguaretama, Nísia Floresta e São José de Mipibu e alguns conjuntos de casas nos 

municípios de Tibau do Sul e Goianinha. As casas localizadas nessas áreas de planícies e 

terraços fluviais estão expostas ao risco de inundação, visto que essas edificações encontram- 

se em vulnerabilidade por estarem nas adjacências das zonas alagáveis dos rios. 
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4.2.3 Tabuleiros Costeiros Úmidos 

Este geocomplexo compreende oito geofácies em todos os municípios do domínio 

úmido do RN, os municípios de Ceará-mirim, Extremoz, São Gonçalo do Amarante, Natal, 

Macaíba, Parnamirim, São José de Mipibu, Nísia Floresta, Senador Georgino Avelino, Arês, 

Goianinha, Tibau do Sul, Vila Flor, Canguaretama, Pedro Velho e Baía Formosa (mapa 29). 

Mapa 29 – Geofácies do geocomplexo Tabuleiros Costeiros Úmidos. 

 

Fonte: Ana Caroline Damasceno Souza (2020). 
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Foram mapeadas 08 geofácies para este geocomplexo, totalizando uma área de 

1.165,03 km², predominando as geofácies Agricultura Temporária, ocupando uma área de 

497,89 km², 42,73% deste geocomplexo (gráfico 3), seguido por Vegetação Arbórea em 

158,44 km² em 13,60% e Associação de Agricultura e Pastagem em uma área de 118,07 km² 

e 10,13% do geocomplexo (quadro 9). 

Gráfico 3 – Geofácies dos Tabuleiros Costeiros Úmidos 

Fonte: Ana Caroline Damasceno Souza (2020). 

 

 

Quadro 9 - Quantificação dos Tabuleiros Costeiros Úmidos. 

Geofácies Área (km²) (%) 

4.2.3.1 Associação de Agricultura e Pastagem nos TCU 118,07 10,13% 

4.2.3.2 Áreas Degradadas nos TCU 56,36 4,83% 

4.2.3.3 Agricultura Temporária nos TCU 497,89 42,73% 

4.2.3.4 Agricultura Permanente nos TCU 53,47 4,59% 

4.2.3.5 Quebra-ventos nos TCU 8,13 0,69% 

4.2.3.6 Vegetação Arbórea nos TCU 158,44 13,60% 

4.2.3.7 Rururbano nos TCU 24,78 2,12% 

4.2.3.8 Áreas Urbanizadas nos TCU 247,86 21,27% 

Total 1.165,03 100% 

Fonte: Ana Caroline Damasceno Souza (2020). 
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4.2.3.1 Associação de Agricultura e Pastagem nos TCU 

Esta geofácie tem a mesma dinâmica apresentada no geocomplexo anterior, é a maior 

unidade especializada com área de 118,07 km² nos municípios de Ceará-mirim, Extremoz, 

São Gonçalo do Amarante, Parnamirim, São José de Mipibu, Nísia Floresta, Senador 

Georgino Avelino, Arês, Tibau do Sul e Goianinha, tem como atividades principais de 

pastoril para criação de bovinos, ovinos, caprinos e equinos (figura 38). E, restrito a este 

geocomplexo, em áreas minimamente mapeáveis, além da agricultura temporária, 

considerou-se também a agricultura permanente do côco-da-baía. 

 
Figura 38 – Geofácie associação de agricultura e pastagem, no município de Nísia Floresta 

(RN). 

 
Fonte: Google earth (2015). 

 

 
4.2.3.2 Áreas Degradadas nos TCU 

Esta classe foi delimitada utilizando como critério áreas degradadas pela ação do 

homem, como na figura 39, naturalmente teria condições de desenvolvimento da vegetação, 

no entanto, a frequência das pessoas em sua utilização para área de lazer e outras atividades 

interferem na dinâmica natural das geofácies, que seria o desenvolvimento de uma vegetação. 
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Figura 39 – Áreas degradadas às margens da lagoa da redonda no município de Nísia 

Floresta (RN). 

 

Fonte: Ana Caroline Damasceno Souza (2019). 

 

 
4.2.3.3 Agricultura Temporária nos TCU 

A Agricultura Temporária está presente em 497,89 km² sendo a geofácie de maior 

área mapeada neste geocomplexo, encontrando-a nos municípios norte-rio-grandenses de 

Ceará-mirim, São José de Mipibu, Nísia Floresta, Arês, Goianinha, Tibau do Sul, Vila Flor, 

Canguaretama, Baía Formosa e Pedro Velho. Como lavouras de agricultura temporária, 

existe com bastante recorrência o cultivo de mandioca, abacaxi, batata-doce, feijão e com 

predominância, a plantação da cana-de-açúcar. 

Tais áreas são facilmente vistas em imagens de satélite, uma vez que a plantação da 

cana-de-açúcar se apresenta em extensas áreas e geralmente em padrões retangulares, e em 

alguns locais são utilizadas na irrigação os pivôs centrais para a plantação de grama, as 

plantações são em áreas redondas como na figura 40, frutos de um planejamento agrícola 

bem delineado e propício a terras aplainadas como aquelas encontradas no tabuleiro. 
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Figura 40 – Pivô central no município de Nísia Floresta (RN). 

 
Fonte: Ronaldo Diniz (2008). 

 
Essa atividade é de caráter cíclico, e como mostra na figura 41, existem feições 

diferenciadas, que a leste houve queimada no canavial para eliminar as folhas secas e verdes, 

e posteriormente foi colhida, e a oeste ainda não houve o processo da colheita. Além disso, 

faz-se necessário mencionar que a agricultura temporária é cultivada em solos arenosos, com 

predominância do neossolo quartzarênico de origem recente e algumas manchas de latossolo 

vermelho-amarelo. 

Figura 41 – Cana-de-açúcar no município de Baía Formosa (RN). 

 

Fonte: Ana Caroline Damasceno Souza (2018). 
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Locatel (2018) analisou os níveis técnicos das agriculturas no Rio Grande do Norte, 

os mapas dos anos de 1985, 1995, 2006 e 2015 (figura 42) apontam as agriculturas temporária 

de cana-de-açúcar concentradas no litoral oriental, sobretudo no ano de 2015, possivelmente 

devido a estiagem que o interior está passando com aproximadamente 07 anos de baixa 

pluviosidade, onde os reservatórios estão com pouca capacidade de armazenamento hídrico. 

A cana-de-açúcar é uma cultura presente nos territórios brasileiros desde o período colonial, 

que nos últimos anos tem se intensificado o uso da mecanização e instalação de usinas 

voltadas a produção de açúcar, álcool e energia. 

 
Figura 42 – Produção de cana-de-açúcar no estado do Rio Grande do Norte nos anos de 

1985, 1995, 2006 e 2015. 

 

Fonte: Locatel (2018). 

 

 
 

4.2.3.4 Agricultura Permanente nos TCU 

As áreas de Agricultura Permanente não necessitam de replantio anual, destacando- 

se, neste escopo, a fruticultura. Fazem parte desta geofácie a plantação de côco-da-baia 

(figura 43), banana, cajueiro, manga, abacate, mamão, entre outras. Estão distribuídas em 

53,47 km² pelos municípios de Ceará-mirim, Extremoz, São José de Mipibu, Nísia Floresta, 
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Senador Georgino Avelino, Arês, Goianinha, Tibau do Sul, Vila Flor, Canguaretama, Baía 

Formosa, Pedro Velho. 

 
Figura 43 – Plantação de côco nos TCU do município de Baía Formosa (RN). 

 

Fonte: Ana Caroline Damasceno Souza (2018). 

 
 

4.2.3.5 Quebra-ventos nos TCU 

Esta geofácie tem porte arbóreo e está distribuída em pequenas áreas nos municípios 

de Baía Formosa, Canguaretama, Goianinha, Arês, São José de Mipibu e Nísia Floresta, em 

concomitância com a agricultura temporária (Figura 44). Por ser uma área de ventos fortes, 

os quebra-ventos estão presentes na paisagem de maneira perpendicular aos ventos, na 

perspectiva de servir como barreira, com o objetivo de proteger o cultivo da cana-de-açúcar. 

Além de espécies da restinga, há a plantação de espécies de eucalipto que reduz a incidência 

de insetos e algumas pragas na cultura canavieira (FRANÇA; OLIVEIRA, 2010). 
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Figura 44 – Agricultura temporária de cana-de-açúcar (1), quebra-ventos (2) e vegetação 

arbórea (3) no município de Baía Formosa (RN). 

 
Fonte: Ana Caroline Damasceno Souza (2018). 

 

 
4.2.3.6 Vegetação Arbórea nos TCU 

A vegetação consiste em espécies predominantemente de Mata Atlântica de porte 

arbóreo, e também são encontradas espécies nativas de outros ecossistemas como Tabuleiro, 

Restinga, Cerrado e Caatinga. Essa vegetação se desenvolve em terrenos tabulares com 

predominância de latossolos amarelos profundos e lixiviados que evoluíram a partir de 

arenitos do grupo Barreiras (Figura 45). 

Esta geofácie está presente nos municípios de Ceará-mirim, Extremoz, São Gonçalo 

do Amarante, Natal, Parnamirim, São José de Mipibu, Nísia Floresta, Senador Georgino 

Avelino, Arês, Goianinha, Tibau do Sul, Vila Flor, Canguaretama, Baia Formosa e Pedro 

Velho. Como mencionado anteriormente, há uma elevada precipitação de chuvas durante o 

ano, tendo 3 meses secos, caracterizando o clima úmido (DINIZ; PEREIRA, 2015), 

contribuindo para a estabilidade da vegetação de porte arbustivo-arbóreo na Paisagem. 
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Figura 45 –Vegetação Arbórea nos TCU (1), município de Nísia Floresta (RN). 

 
Fonte: Ronaldo Diniz (2008). 

 

 
4.2.3.7 Áreas Degradadas nos TCU 

Esta unidade de paisagem tem como destaque para sua delimitação áreas de vegetação 

herbácea, solo exposto e áreas aparentemente sem uso (figura 46). Localiza-se em uma área 

de 56,32 km² nos municípios de Ceará-mirim, Extremoz, São Gonçalo do Amarante, Natal, 

Parnamirim, São José de Mipibu, Nísia Floresta, Arês, Goianinha, Canguaretama, Vila Flor, 

Pedro Velho e Tibau do Sul. 

Figura 46 – Mosaico de paisagens em Tibau do Sul (RN). 

 
Fonte: Ana Caroline Damasceno Souza (2019). 

Legenda: 1. Áreas Urbanizadas nos TCU; 2. Pastagem e áreas degradadas nos TCU; 3. 

Vegetação arbustiva-arbórea nos TCU. 
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4.2.3.8 Rururbano nos TCU 

Esta geofácie se apresenta na interface entre o rural e urbano, está presente em 24,78 

km², ou 2,12% da porção mapeada nos Tabuleiros Costeiros Úmidos, mas também encontra- 

se nos Tabuleiros do Agreste Potiguar em uma área de 18,58 km² com a mesma dinâmica, 

sendo parte da Região Metropolitana de Natal, nos municípios de São Gonçalo do Amarante, 

Extremoz, a Sul de Maxaranguape, Natal, Parnamirim, São José de Mipibu e Nísia Floresta 

(TCU) e nos municípios de Ceará-mirim, São Gonçalo do Amarante, Macaíba e São José de 

Mipibu (TA). 

 
Figura 47 – Fazendas no município de São Gonçalo do Amarante (RN). 

 
Fonte: Google earth (2012). 

 

O conceito de rururbano foi discutido primeiramente pelos franceses G. Bauer y J. 

M. Roux em 1976, para áreas adjacentes as cidades, com a presença de muitas famílias com 

espaços agrícolas e naturais, posteriormente esse termo ganhou diversos sinônimos como 

periurbano, franja rural-urbana, franja urbana ou rururbana, sombra urbana, subúrbio, ex- 

urbano, região urbana e semi-urbano (VALE; GERARDI, 2006). 

Na literatura brasileira o termo rururbano é rarefeito, com algumas poucas obras que 

abordem essa temática, a autora Machado (2017, p. 66) relaciona este conceito ao Movimento 

Sem Terra na região metropolitana de Belo Horizonte (MG), no sentido do rururbano ser um 

local onde os moradores produzissem seus alimentos mas que tivesse equipamentos que a 

cidade dispõe, como padaria, oficina mecânica, artesanatos, de forma que fosse autônomo. 

Na literatura da América do Sul, mais especificamente argentina, Barros (1999) traz 

o conceito rururbano associado a lugares que as paisagens costumam manter aspectos rurais, 
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mas os modos de vida são predominantemente urbanos, citando na página 05, que está entre 

as extremidades do rural e do urbano: 

 
Desde el punto de vista del análisis territorial, se han intentado establecer diferentes 

categorías dentro de este continuo que permitiesen ubicar, en un extremo, al 

espacio claramente urbano y en el otro al espacio indudablemente rural. (...) Según 

los autores citados, el tercer y cuarto círculos representan el ejemplo más evidente 

de espacio rururbano. Al respecto, P. Claval afirma que: En estos sectores el campo 

subsiste y los paisajes guardan a menudo el encanto de lo rural, pero las formas de 

vida son predominantemente urbanas: nos encontramos pues, en la ciudad dispersa, 

dentro del medio "rururbano", que cada vez se interpone más a menudo entre los 

centros urbanos y las zonas acusadamente rurales. 

 
Sendo assim, ao tratar do espaço, seja urbano ou rural, é preciso levar em 

consideração suas singularidades, provenientes da sua “construção histórica, e daí ainda que 

se possa falar de mudanças, diversificação e modernização (de múltiplas ordens, na 

introdução de inovações tecnológicas, nas formas e relações de produção, nas relações de 

trabalho, no desenvolvimento de forças produtivas etc.)”, é preciso estudar o espaço 

geográfico nas suas especificidades e apresentar suas diferenças (BERNARDELLI, 2013, p. 

46-47). 

Portanto, ao utilizar o recorte espaço-temporal desta pesquisa, através de seus objetos 

postos como paisagem diferenciada, são comuns encontrar conteúdos que até então eram 

típicos de uma realidade urbana no espaço rural, e que esses conteúdos podem ser vistos 

nesses espaços mapeados, em pequenas propriedades, com casas próximas entre si. Enfim, 

esses conteúdos são frutos das transformações que ocorrem no processo de produção do 

espaço, que não é considerado totalmente rural ou urbano, e está inserido em uma realidade 

rural mas os seus conteúdos remetem ao urbano. 

 

 
4.2.3.9 Áreas Urbanizadas nos TCU 

Neste geocomplexo as geofácies áreas urbanizadas abrangem cidades e equipamentos 

urbanos na Região Metropolitana de Natal, ou Grande Natal, fazendo parte os municípios de 

Extremoz, Ceará-mirim, São Gonçalo do Amarante, Macaíba, Parnamirim, São José de 

Mipibu e Nísia Floresta. Mais ao sul estão os municípios de Senador Georgino Avelino, Arês, 

Goianinha, Vila Flor, Canguaretama e Baía Formosa. 
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4.3. Agreste (Área de transição) 

A área de transição está compartimentada em duas regiões naturais: Planícies e 

Tabuleiros do Agreste, e Depressão do Agreste Potiguar; quatro geocomplexos: Planícies 

Costeiras do Agreste Potiguar, Planícies Fluviais do Agreste Potiguar, Tabuleiros do Agreste 

Potiguar e Depressão do Agreste Potiguar, divididos em 10, 06, 10 e 04 geofácies, 

respectivamente, especificadas nas próximas laudas. 

 

4.3.1 Planícies Costeiras do Agreste Potiguar 

Foram identificados neste geocomplexo 10 geofácies, localizadas a norte do litoral 

oriental, nos municípios de Ceará-mirim, Maxaranguape, Rio do Fogo e Touros (mapa 30). 

As geofácies predominantes são Vegetação Herbácea em Paleodunas com 131,86 km², 

representando 48,36% das Planícies Costeiras do Agreste Potiguar, seguida pela Associação 

de Lagoas Temporárias e Vegetação de Restinga, ocupando uma área de 36,31 km² e 13,32%; 

e, a Vegetação Arbustiva em Paleodunas em 30,87 km² e 11,32% (gráfico 4, quadro 10). 

 
Gráfico 4 – Geofácies das Planícies Costeiras do Agreste Potiguar. 

Fonte: Ana Caroline Damasceno Souza (2020). 



132 
 

Mapa 30 – Geofácies do geocomplexo Planícies Costeiras do Agreste Potiguar. 

 

Fonte: Ana Caroline Damasceno Souza (2020). 
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Quadro 10 – Quantificação das Planícies Costeiras do Agreste Potiguar. 

Geofácies Área (km²) (%) 

4.3.1.1 Agricultura Permanente nas PCA 12,14 4,45% 

4.3.1.2 Parque Eólico nas PCA 0,94 0,35% 

4.3.1.3 Vegetação Herbácea em Paleodunas nas PCA 131,86 48,36% 

4.3.1.4 Vegetação Arbustiva em Paleodunas nas PCA 30,87 11,32% 

4.3.1.5 Associação de Agricultura e Pastagem nas PCA 17,68 6,48% 

4.3.1.6 Associação de Lagoas Temporárias e Vegetação de 

Restinga nas PCA 
36,31 13,40% 

4.3.1.7 Dunas Móveis nas PCA 8,07 2,96% 

4.3.1.8 Dunas Semi-fixas nas PCA 20,96 7,69% 

4.3.1.9 Dunas Fixas nas PCA 1,68 0,62% 

4.3.1.10 Áreas Urbanizadas nas PCA 11,97 4,39% 

Total 272,69 100% 

Fonte: Ana Caroline Damasceno Souza (2020). 

 

 
4.3.1.1 Agricultura Permanente nas PCA 

Esta geofácie apresenta polígonos com áreas de plantações concentradas, totalizando 

12,14 km², e assim como em todo litoral oriental, descritos nas unidades anteriores, o 

destaque da agricultura permanente vai para a produção de côco (figura 48) e de caju, 

presente nos quatro municípios que compõem o geocomplexo, Touros, Rio do Fogo, 

Maxaranguape, e Ceará-mirim. 

 
Figura 48 – Agricultura permanente nas planícies costeiras em Rio do Fogo (RN). 

 
Fonte: Ana Caroline Damasceno Souza (2019). 
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4.3.1.2 Parque Eólico nas PCA 

Os parques eólicos são um conjunto de aerogeradores que transformam a energia 

eólica em energia elétrica, sendo uma das opções de geração de energia renovável de menor 

impacto aos ecossistemas, quando se comparado a outras formas de produção de energia 

como hidroelétrica e carvão mineral. 

O Nordeste do Brasil, mais especificamente nos estados do Rio Grande do Norte, 

Ceará e Bahia, tem um alto potencial eólico, sendo os pontos de maior expansão dessa 

atividade, detendo condições excelentes para implementação, pois existem ventos constantes, 

superiores a 7 m/s medidos a uma altura de 50m, no entanto, essa atividade acarreta também 

impactos negativos (IMPROTA, 2008). 

Um dos pontos negativos desta atividade diz respeito aos locais de instalação dos 

parques eólicos, que no litoral são geralmente implementados em áreas de dunas, o que 

modifica esse sistema ambiental. Meireles (2011) elencou para o litoral do Ceará alguns 

impactos negativos que também podem ser visualizados no estado do Rio Grande do Norte, 

como a extinção e fragmentação de lagoas interdunares, soterramento das dunas fixas pelas 

atividades de terraplenagem para implantação de vias de acesso, cortes e aterros nas dunas 

fixas e móveis, desmatamento da vegetação nativa, introdução de material sedimentar para 

impermeabilização e compactação do solo e fixação das dunas móveis. 

Com o Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia Elétrica (PROINFA) 

do governo federal, houve investimentos no município de Rio do Fogo, implantando o 

primeiro parque eólico de grande porte do país, denominado de Parque Eólico de Rio do Fogo 

(PERF), comportando 62 aerogeradores de potência de 49,5 MW (figura 49) (IMPROTA, 

2008). 

 
Figura 49 – Parques eólicos em Rio do Fogo (RN). 

 
Fonte: Ana Caroline Damasceno Souza (2019). 
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4.3.1.3 Vegetação Herbácea em Paleodunas nas PCA 

Esta unidade predomina no geocomplexo com 131,86 km² de área mapeada, nos 

municípios de Ceará-mirim, Maxaranguape, Rio do Fogo e Touros. A vegetação em 

paleodunas encontra-se em dois estratos: herbácea com algumas gramíneas (figura 50) e em 

caráter arbustivo mais denso (figura 51). Nessas áreas são comuns encontrar espécies de 

restinga, mata atlântica, cerrado e tabuleiros litorâneos devido ao posicionamento geográfico, 

estar em uma área de transição entre domínios morfoclimáticos. 

 
Figura 50 – Vegetação herbácea nas paleodunas em Rio do Fogo (RN). 

Fonte: A) Ana Caroline Damasceno Souza (2018) e B) Eduardo Q. de Lima (2010). 

 
 

4.3.1.4 Vegetação Arbustiva em Paleodunas nas PCA 

Nesta unidade encontra-se uma vegetação mais estabilizada, com porte arbustivo 

(figura 51), e espécies de Tabuleiro litorâneo, Mata atlântica, Caatinga e Cerrado, abrangendo 
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os municípios de Maxaranguape, Rio do Fogo e Touros (RN), em uma área de 30,87 km², 

ocupando 11,32% do geocomplexo. 

 
Figura 51 – Vegetação arbustiva densa (A) e herbácea (B) nas paleodunas em Rio do Fogo 

(RN). 

 
Fonte: Ana Caroline Damasceno Souza (2018). 

 

 
4.3.1.5 Associação de Agricultura e Pastagem nas PCA 

Assim como descrito nos geocomplexos anteriores, nesta geofácie estão mapeadas as 

áreas de atividade primária como pecuária e agricultura, presente nos municípios de Touros, 

e Rio do Fogo, em áreas concentradas de 17,68 km² em 6,48%. 

 

 
4.3.1.6 Associação de Lagoas Temporárias e Vegetação de Restinga nas PCA 

A unidade de paisagem referida está localizada nos municípios de Maxaranguape, 

Rio do Fogo (figura 52) e Touros, em uma área de 36,31 km², ou 13,32% do geocomplexo 

Planícies Costeiras do Agreste Potiguar. É composta como seu próprio nome destaca, a 

presença de pequenas lagoas temporárias abastecidas pela água das chuvas que são 

absorvidas pelas dunas e afloram no lençol freático. 

Devido ao substrato de paleodunas, tem solo esbranquiçado, e há a precipitação de 

sais e alta salinidade, não havendo uma vegetação desenvolvida dentro das lagoas, mas sim 

nos seus redores, em altitudes mais elevadas, apresentando uma vegetação de porte arbustivo 

com espécies de restinga. 
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Figura 52 – Associação de lagoas temporárias e vegetação de restinga em Rio do Fogo 

(RN). 

Fonte: Ana Caroline Damasceno Souza (2019). 

 

 
4.3.1.7 Dunas Móveis nas PCA 

Esta geofácie está localizada nos municípios de Touros, Rio do Fogo e Maxaranguape 

distribuídas em uma área de 8,07 km². A costa norte do litoral oriental é um dos lugares do 

Brasil de maior constância dos ventos, recebendo influência dos ventos do quadrante SE, que 

“geram uma deriva litorânea que durante quase todo o ano transporta sedimentos no sentido 

de S para N” (VITAL, 2006, p. 158), formando extensos campos de dunas fortemente 

instáveis devido a ausência de solos e vegetação (DINIZ; OLIVEIRA, 2018). 

Esses depósitos arenosos apresentam composição quartzosa e granulometria de média 

a fina e bom selecionamento, recobrindo a Formação Barreiras e algumas formações flúvio- 

lacustres, tendo tipo de solo os neossolos quartzarênicos com fertilidade do solo muito baixa 

(LIMA, 2010). 

 

4.3.1.8 Dunas Semi-fixas nas PCA 

As dunas semi-fixas foram mapeadas no litoral norte nos municípios de Touros, Rio 

do Fogo e Maxaranguape em uma área de 20,96 km². Esta unidade é semelhante a geofácie 
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“Dunas Semi-fixas” do geocomplexo Planícies Costeiras Úmidas. Tem como características 

uma vegetação primária herbácea com espécies de restingas jovens sobre os neossolos 

quartzarênicos (DINIZ; OLIVEIRA, 2018). 

 
Figura 53 – Dunas Semi-fixas e móveis na praia de Pititinga em Rio do Fogo (RN). 

 
Fonte: Eduardo Q. de Lima (2010). 

 

 
4.3.1.9 Dunas Fixas nas PCA 

Esta unidade foi descrita de forma mais específica no geocomplexo das Planícies 

Costeiras Úmidas. Estas dunas fixas nas PCA, encontram-se em menor proporção do que as 

dunas semifixas e móveis, sendo mapeado apenas 1,68 km², ou 0,62% da área do 

geocomplexo. Foram mapeadas nos municípios de Maxaranguape, Rio do Fogo e Touros 

essa unidade de vegetação com porte herbáceo e há a presença de algumas espécies de porte 

arbustivo. 
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4.3.1.10 Áreas Urbanizadas nas PCA 

As áreas urbanizadas neste geocomplexo encontram-se a maior parte delas próximo 

ao litoral, sendo sedes municipais dos municípios de Touros, Rio do Fogo e Maxaranguape, 

com pequenas aglomerações mais ao interior nesses municípios, e incluindo Ceará-mirim. 
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4.3.2 Planícies Fluviais do Agreste Potiguar 

Este geocomplexo abarca os rios e canais fluviais localizados no Agreste Potiguar, 

sendo estes, os principais Ceará-Mirim, Potengi, Punaú, Trairi, Jacu e Curimataú (mapa 31). 

 

Mapa 31 – Geofácies das Planícies Fluviais do Agreste Potiguar. 

 

Fonte: Ana Caroline Damasceno Souza (2018). 
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Em uma das Planícies Fluviais do Agreste, nas nascentes do rio Punaú, encontram-se 

três empreendimentos que exploram os atrativos naturais em forma de ecoturismo e lazer, 

aproveitando a paisagem exuberante e as águas cristalinas, reservando no máximo para 16 

pessoas por dia no Tao Paradise, o Shui Brasil 25 pessoas por dia e o Recanto das Águas 20 

pessoas (Figura 54), com o intuito de não causar danos o ambiente, buscando o 

desenvolvimento sustentável. 

 
Figura 54 – Nascente do rio Punaú no distrito Catolé, município de Pureza (RN). 

 
Fonte: Ana Caroline Damasceno Souza (2018). 

 

No geral, este geocomplexo apresenta áreas bastante utilizadas pela atividade 

humana, se dedicando à produção de alimentos, com áreas de agricultura permanente como 

banana e temporária como mandioca, milho e feijão, localizados em todos os municípios do 

Agreste (DINIZ; OLIVEIRA, 2018). 
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As geofácies de maior predominância (gráfico 5) foram Leito Aparente com 131,38 

km² e 49,93% do geocomplexo mapeado, a Associação de Agricultura e Pastagem com 97,17 

km² e 36,93%, e, a vegetação ripária, com 26,76 km² e 10,17% (quadro 9). 

 
Gráfico 5 – Geofácies das Planícies Fluviais do Agreste Potiguar. 

Fonte: Ana Caroline Damasceno Souza (2020). 

 

Quadro 9 – Quantificação das Planícies Fluviais do Agreste Potiguar. 
 

Geofácies Área (km²) (%) 

4.3.2.1 Leito aparente nas PFA 131,38 49,93% 

4.3.2.2 Associação de Agricultura e Pastagem nas PFA 97,17 36,93% 

4.3.2.3 Vegetação Ripária nas PFA 26,76 10,17% 

4.3.2.4 Áreas degradadas nas PFA 1,65 0,82% 

4.3.2.5 Aquicultura nas PFA 3,70 1,41% 

4.3.2.6 Áreas Urbanizadas nas PFA 3,12 1,55% 

Total 263,14 100% 

Fonte: Ana Caroline Damasceno Souza (2020). 

 

 
4.3.2.1 Leito Aparente nas PFA 

As planícies fluviais do agreste são compostas pelo leito aparente ou leito menor, os 

canais fluviais onde passam as águas dos rios, que comportam os rios que margeiam todos 

os municípios deste geocomplexo (figura 55). A classificação dos canais fluviais segue de 

reto, a sinuoso e irregulares e sua área de abrangência é de 131,38 km². 
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Figura 55 – Planícies Fluviais do Agreste no município de Lagoa Salgada (RN). 
 

Fonte: Ana Caroline Damasceno Souza (2019). 

Legenda: 1. Leito aparente nas PFA; 2. Associação de Agricultura e Pastagem nas PFA. 

 

 
4.3.2.2 Associação de Agricultura e Pastagem nas PFA 

Essa unidade nas Planícies Flúviais do Agreste Potiguar se destaca nos municípios de 

Taipu, Ceará-mirim, Pureza, Rio do Fogo, Ielmo Marinho, São Gonçalo do Amarante, Monte 

Alegre, São José de Mipibu, Espírito Santo, Goianinha e Pedro Velho em uma área de 97,17 

km² e 36,93% do geocomplexo. 

Nesta geofácie considerou-se as lavouras de agricultura temporária e permanente 

devido serem plantadas em pequenas áreas (figura 56), são cultivados o feijão, milho, 

mandioca como temporárias, e as agriculturas permanentes, as bananeiras, mangueiras, 

coqueiros, entre outros. 
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Figura 56 – Planícies Fluviais do Agreste no município de Rio do Fogo (RN). 

 
Fonte: Ana Caroline Damasceno Souza (2019). 

Legenda: 1. Leito aparente nas PFA; 2. Associação de Agricultura e Pastagem nas PFA. 

 

 
4.3.2.3 Vegetação Ripária nas PFA 

As áreas de espacialização destes geofácies concentram-se ao sul, no município de 

Pedro Velho, e em fragmentos menores, nos municípios de Nova Cruz, Santo Antônio do 

Salto da Onça, Goianinha, Lagoa de Pedras, Monte Alegre, São José de Mipibu, Ceará- 

mirim, Pureza, Taipú e Maxaranguape, em uma área de 26,76 km² e 10,17% do geocomplexo. 

Essa unidade é semelhante a referida no geocomplexo planícies fluviais úmidas, com 

vegetação de extrema importância para o habitat aos seres vivos e cumprir suas funções 

ecológicas, destacando o meio estabilizador para os solos e sedimentos. 
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Figura 57 – Planícies Fluviais do Agreste no município de Rio do Fogo (RN). 

 
Fonte: Ana Caroline Damasceno Souza (2019). 

Legenda: 1. Leito aparente nas PFA; 2. Vegetação ripária nas PFA. 

 

 
4.3.2.4 Áreas degradadas nas PFA 

Esta unidade é semelhante a dos geocomplexos descritos já anteriormente, foi 

mapeada em pequenas áreas de 1,65 km² correspondente a 0,82% da área do geocomplexo, 

no interior dos municípios de Touros, Pureza e Rio do Fogo, nas nascentes do rio Punaú. 

 

4.3.2.5 Aquicultura nas PFA 

Como já descrito anteriormente, nesta geofácie foram consideradas áreas de criação 

de peixes e crustáceos em cativeiro, os peixes mais comercializados nessa atividade 

econômica são as tilápias, tambaqui e curimatã. Foram mapeadas em uma área de 3,70 km² 

em 1,41% dos geocomplexos, nos municípios de Taipu, Ceará-mirim, São Gonçalo do 

Amarante e Macaíba/RN. 
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4.3.2.6 Áreas Urbanizadas nas PFA 

Foram mapeados pequenos fragmentos de zonas urbanas em uma área de 3,12 km², 

nos municípios de Pureza, Ceará-mirim, São Gonçalo do Amarante, Macaíba, São José de 

Mipibu, Monte Alegre, Goianinha e Pedro Velho. 
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4.3.3 Tabuleiros do Agreste Potiguar 

Este geocomplexo está localizado nos municípios de Touros, Pureza, Ceará-mirim, 

Rio do Fogo, Maxaranguape, Taipu, Ceará-mirim, Ielmo Marinho, São Gonçalo do 

Amarante, São Pedro, Macaíba, Bom Jesus, Vera Cruz, Boa Saúde, São José de Mipibu, 

Monte Alegre, Lagoa Salgada, Lagoa de Pedras, Brejinho, Jundiá, Arês, Espírito Santo, 

Goianinha, Várzea, Pedro Velho, Nova Cruz e Canguaretama (mapa 32). 

Mapa 32 – Geofácies do geocomplexo Tabuleiros do Agreste Potiguar. 

 

Fonte: Ana Caroline Damasceno Souza (2020). 
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As geofácies de maior área mapeadas foram Associação de Agricultura e Pastagem 

em 690,67 km² e 35,30%, Agricultura Temporária em 406,82 km² e 20,79%, e Vegetação 

Arbustivo-arbórea 367,43km² e 18,78% (gráfico 6). Também são encontradas neste 

geocomplexo as geofácies pastagem, áreas urbanizadas, agricultura permanente, rururbano e 

quebra-ventos (quadro 12). 

 
Gráfico 6 – Geofácies dos Tabuleiros do Agreste Potiguar. 

 

Fonte: Ana Caroline Damasceno Souza (2020). 

 
 

Quadro 12 – Quantificação dos Tabuleiros do Agreste Potiguar. 
 

Geofácies Área Total (%) 

4.3.3.1 Associação de Agricultura e Pastagem nos TA 690,67 35,30% 

4.3.3.2 Agricultura Permanente nos TA 41,86 2,14% 

4.3.3.3 Agricultura Temporária nos TA 406,82 20,79% 

4.3.3.4 Pastagem nos TA 161,25 8,24% 

4.3.3.5 Vegetação Arbustivo-arbórea nos TA 367,43 18,78% 

4.3.3.6 Áreas Degradadas nos TA 90,62 4,63% 

4.3.3.7 Quebra-ventos nos TA 5,24 0,27% 

4.3.3.8 Rururbano nos TA 18,59 0,95% 

4.3.3.9 Áreas Urbanizadas nos TA 125,15 6,40% 

Total 1.956,38 100% 

Fonte: Ana Caroline Damasceno Souza (2020). 
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4.3.3.1 Associação de Agricultura e Pastagem nos TA 

Esta é a segunda maior das geofácies mapeadas nesta pesquisa em uma área de 690,67 

km², praticamente todos os municípios deste geocomplexo executam atividades da 

agropecuária. Tem sua agricultura praticada em pequenos loteamentos (figura 58), a 

agricultura consiste em permanente, com plantações de côco-da-baía, banana, mamão, caju, 

eucalipto e manga e agricultura temporária de cana-de-açúcar, melão, melancia, batata-doce, 

feijão, grama, macaxeira e milho. A pastagem serve de alimento para rebanhos de bovinos, 

caprinos e ovinos (DINIZ, et al, 2017). 

Esta geofácie se diferencia da agricultura permanente e temporária relacionadas ao 

tamanho da área, se o cultivo ocorrer em áreas pequenas, são mapeadas na unidade 

Associação de Agricultura e Pastagem, se forem grandes áreas, são diferenciadas por 

unidades específicas de agricultura permanente, temporária e pastagem. 

 
Figura 58 – Mosaico de paisagens em Touros (RN). 

 
Fonte: Ana Caroline Damasceno Souza (2019). 
Legenda: 1. Associação de Agricultura e Pastagem; 2. Agricultura Permanente; 3. Vegetação 

arbustivo-arbórea. 

 

 

 
4.3.3.2 Agricultura Permanente nos TA 

A referida geofácie representam as áreas com cultivo durante todo o ano de culturas 

variadas, tendo destaque principalmente o cultivo de coco, caju, eucalipto, banana, manga e 

mamão. Os cultivos permanentes nessas áreas devem em grande parte a escolha de espécies 

adaptadas as condições pedológicas e climáticas in situ, pois o solo apresenta uma baixa 

fertilidade e uma acidez natural com necessidade de correção do Potencial Hidrogeniônico - 

PH do solo, por isso grandes áreas são de plantio de côco (figura 59), que se desenvolve bem 
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em áreas arenosas e solos de baixa fertilidade. Estão localizadas nos municípios de Touros, 

Ceará-mirim, Taipu, São José de Mipibu, Vera Cruz, Boa Saúde e Pedro Velho. 

 
Figura 59 – Agricultura permanente em Touros (RN). 

 
Fonte: Ana Caroline Damasceno Souza (2019). 

 

 
4.3.3.3 Agricultura Temporária nos TA 

Refere-se sobre os locais em que se praticam o cultivo de policulturas no período 

chuvoso, com as propriedades com pouco, ou sem potencial hídrico para manter suas 

plantações durante todo o período de estiagem, com a irrigação ocorrendo na maior parte das 

propriedades. Nesta unidade, abrange 406,82 km² dos municípios de Touros, Pureza, Taipu, 

Ceará-mirim, Ielmo Marinho, Macaíba, Vera Cruz, Monte Alegre, São José de Mipibu, 

Espírito Santo, Jundiá, Goianinha, Várzea, Nova Cruz e Canguaretama. 

As principais culturas são melão, abacaxi, mandioca (figura 60), melancia e grama a 

norte dos Tabuleiros, e a Sul a cana-de-açúcar, realizada sobre as porções com maior 

fertilidade do seu grupo pedológico principal, sendo estes os Latossolos distróficos e ácricos. 
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Figura 60 – Cultivo de agricultura temporária nos TA. 

 

Fonte: Ana Caroline Damasceno Souza (2019). 

 

O cultivo de mandioca na área do Agreste é de destaque estadual, de acordo com a 

pesquisa realizadas por Locatel (2018), a produção da mandioca nos anos de 1985, 1995, 

2006 e 2015 nos territórios do RN (figura 61), é possível perceber o declínio das áreas de 

produção e a quantidade de áreas plantadas, reduzindo-se neste período 65% da área utilizada 

para o plantio. 

 
Figura 61 – Produção de mandioca no estado do Rio Grande do Norte nos anos de 1985, 

1995, 2006 e 2015. 

 
Fonte: Locatel (2018). 
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4.3.3.4 Pastagem nos TA 

Esta unidade é caracterizada principalmente por sua utilização pelas atividades 

pastoris extensivas, em destaque pelo gado bovino, com a presença também de rebanhos 

equinos, ovinos (figura 62) e caprinos. Sua área de ocorrência não apresenta uma ligação 

concreta com algum fator geográfico especifico a exceção da proximidade aos recursos 

hídricos, vale destacar também o uso misto de algumas porções de terra, que no período 

chuvoso atuam como área de agricultura. 

Esta geofácie está presente em 161,25 km² nos municípios de destaque como Ceará- 

mirim, Macaíba, Bom Jesus, Monte Alegre, Goianinha, Pedro Velho, São José de Mipibu, 

São Pedro, Taipu e Touros. 

 
Figura 62 – Pastagem para ovinocultura no município de Ceará-mirim (RN). 

 
Fonte: Ana Caroline Damasceno Souza (2019). 

 

 
4.3.3.5 Vegetação Arbustivo-arbórea nos TA 

Estes, são os poucos locais com atuação antrópica mínima que conservam uma 

vegetação de porte arbustivo-arbóreo no Geocomplexo, em uma área de 367,43 km². Seja por 

dificuldades locacionais, reservas legais ou áreas de proteção governamentais, apresentam-

se como os locais de melhor nível de preservação do Geocomplexo e estabilidade do ambiente, 

segundo a classificação de Tricart (1977). 
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Esta fácie encontra-se em todos os municípios dos tabuleiros, visto que a legislação 

do novo código florestal (BRASIL, 2012) prevê que 20% da propriedade seja destinada a 

preservação dos ecossistemas nativos. 

 
Figura 63 – Vegetação arbustivo-arbórea (1) e associação de agricultura e pastagem (2) nos 

TA do município de Touros (RN). 

 

Fonte: Ana Caroline Damasceno Souza (2019). 

 

 
4.3.3.6 Áreas Degradadas nos TA 

Representam os locais com recente degradação ou que estão em processo de 

recuperação dos impactos gerados pelas ações antrópicas, os fácies apresentam 

características como desmatamento, para utilização da madeira nativa como combustível, 

para criação de gado ou produção agrícola, causando erosão pela exposição direta do solo a 

chuva e a lixiviação de seus nutrientes, ocasionando na pobreza do solo, dificultando assim 

seu processo de recuperação, estão situadas por todo geocomplexo. 
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4.3.3.7 Quebra-ventos nos TA 

Esta geofácie está associada a agricultura temporária da cana-de-açúcar, é semelhante 

a unidade no geocomplexo Tabuleiros Costeiros Úmidos. Está situada a Sul do geocomplexo 

TA, nos municípios de São José de Mipibu, Goianinha, Espírito Santo e Pedro Velho. 

 

4.3.3.8 Rururbano nos TA 

A referida unidade de paisagem foi totalmente descrita no geocomplexo dos 

Tabuleiros Costeiros Úmidos. 

 

4.3.3.9 Áreas Urbanizadas nos TA 

As áreas mapeadas foram identificadas como cidades, vilas e distritos nos referidos 

municípios deste geocomplexo, onde nos municípios de Macaíba fazem parte da RMN. 
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4.3.4 Depressão do Agreste Potiguar 

Diferentemente dos outros geocomplexos do Agreste, esta unidade se dá no 

embasamento geológico cristalino tendo como solo predominante os planossolos, em 

resposta ao clima semiúmido-semiárido subtipo semiárido brando (seis meses secos) (DINIZ; 

PEREIRA, 2015). A ocupação humana também é semelhante aos outros geocomplexos do 

Agreste, com pecuária extensiva e policultura (DINIZ; OLIVEIRA, 2018). 

Este geocomplexo compreende os municípios de Taipu, Ielmo Marinho, São Pedro, 

São Gonçalo do Amarante, Macaíba a centro do Agreste e a Sul os municípios de Vera Cruz, 

Monte Alegre, Lagoa Salgada, Lagoa de Pedras, Brejinho, Serrinha, Santo Antônio, 

Passagem, Jundiá, Espírito Santo, Várzea, Nova Cruz, Montanhas e Pedro Velho (mapa 33). 

A unidade de maior distribuição da área de estudo (gráfico 7) tem área de 1.040,67 

km², sendo a Associação de Agricultura e Pastagem com 86,86% da representação dos 

geocomplexos (quadro 13). 

 
Gráfico 7 – Geofácies do geocomplexo Depressão do Agreste Potiguar. 

Fonte: Ana Caroline Damasceno Souza (2020). 

 

Quadro 13 – Quantificação do geocomplexo Depressão do Agreste Potiguar. 

Geofácies Área (km²) (%) 

4.3.4.1 Associação de Agricultura e Pastagem na DA 1.040,67 86,86% 

4.3.4.2 Vegetação Arbustivo-arbórea na DA 124,29 10,37% 

4.3.4.3 Áreas Degradadas na DA 5,42 0,45% 

4.3.4.4 Áreas Urbanizadas na DA 27,74 2,32% 

Total 1.198,12 100% 

Fonte: Ana Caroline Damasceno Souza (2020). 
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Mapa 33 – Geofácies do geocomplexo Depressão do Agreste Potiguar. 

 

Fonte: Ana Caroline Damasceno Souza (2020). 
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4.3.4.1 Associação de Agricultura e Pastagem na DA 

Tem como as características das geofácies de mesmo nome descritas nos 

geocomplexos anteriores. A Depressão do Agreste tem como unidade predominante a 

associação de agricultura e pastagem em uma grande área de 1.040,67 km², localizada em 

todos os municípios deste geocomplexo. Devido a chuvas irregulares e concentradas, em 

alguns períodos do ano são encontrados açudes e reservatórios com baixo volume de 

armazenamento ou totalmente seco como pode ser observado na figura 64. 

 
Figura 64 – Pastagem e criação de gado no município de Passagem (RN). 

 
Fonte: Ana Caroline Damasceno Souza (2019). 

 

 
4.3.4.2 Vegetação Arbustivo-arbórea na DA 

Assim, como relatado no geocomplexo anterior, estas são áreas remanescentes de 

vegetação nativa, em vigência da lei do novo código florestal, estando presente em quase 

todos os municípios do geocomplexo. Esta unidade apresenta uma fisionomia vegetal muito 

homogênea, com vegetação de Caatinga hiperxerófila e subcaducifolia, com predominância 

de espécies lenhosas e com resquícios de intensiva atividade antrópica (figura 65) (CPRM, 

2005). 
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Figura 65 – Vegetação arbustivo-arbórea no município de Passagem (RN). 

 

Fonte: Ana Caroline Damasceno Souza (2019). 

 

 
4.3.4.3 Áreas Degradadas na DA 

O critério utilizado para a identificação dessas áreas foi principalmente o fisionômico 

de grama, local abandonado e solo exposto, devido a forte atividade pastoril e a supressão 

vegetal. Como consequência, existe uma vegetação pioneira no local, com a predominância 

de cactácea e espécies vegetais herbáceas. Contudo, podemos também observar que pode se 

tratar de um solo exposto momentaneamente, com a cobertura vegetal retirada apenas para a 

cultura de “descanso da terra” na agricultura, esperando pelo novo período de colheita. 
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Figura 66 – Áreas de solo exposto no município de Passagem (RN). 

 
Fonte: Ana Caroline Damasceno Souza (2019). 

 

 
 

4.3.4.4 Áreas Urbanizadas na DA 

As áreas urbanizadas correspondem as principais áreas de densidade urbana, 

distribuídas pelos seguintes municípios: Taipu, Ielmo Marinho, São Pedro, Vera Cruz, Monte 

Alegre, Lagoa Salgada, Lagoa de Pedras, Serrinha, Brejinho, Jundiá, Passagem, Espírito 

Santo, Goianinha, Várzea, Santo Antônio, Nova Cruz, Montanhas e Pedro Velho. 
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4.4 Enclave de Cerrado 

O conceito de enclave, definido por Ab’Saber (2003) consiste em uma área com 

características de ecossistemas de outros lugares, como por exemplo o enclave de Caatinga 

nos Mares e Morros do Sudeste, o Cerrado na Floresta Amazônica; e, cabendo a aplicação 

deste conceito também a uma mancha de Cerrado no Rio Grande do Norte, entre ecossistemas 

de Restinga e Caatinga. 

Este enclave abrange cinco municípios norte-rio-grandenses: Ceará-mirim, 

Maxaranguape, Rio do Fogo, Pureza e Touros, e comporta dois geocomplexos: Tabuleiros 

no Enclave de Cerrado e Planícies Fluviais no Enclave de Cerrado. 

 

4.4.1 Tabuleiros no Enclave de Cerrado 

Os Tabuleiros compreendem áreas aplainadas nos municípios de Ceará-mirim, 

Maxaranguape, Rio do Fogo, Pureza e Touros (mapa 34). Compreende sete geofácies 

(gráfico 8), com predomínio da Vegetação de Cerrado com 424,44 km² e comportando 

63,20% da área dos geocomplexos, seguida pela Agricultura Permanente com 84,22 km² e 

12,54% e a geofácie Associação de Agricultura e Pastagem em 76,95 km² e 11,46% (quadro 

14). 

Mapa 34 – Localização das geofácies dos Tabuleiros no Enclave de Cerrado. 

 

Fonte: Ana Caroline Damasceno Souza (2020). 
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Gráfico 8 – Geofácies do geocomplexo Tabuleiros no Enclave de Cerrado. 
 

Fonte: Ana Caroline Damasceno Souza (2020). 

 

Quadro 14 – Quantificação dos Tabuleiros no Enclave de Cerrado. 

Geofácies Área Total (%) 

4.4.3.1 Vegetação de Cerrado nos TEC 424,44 63,20% 

4.4.1.2 Associação de Agricultura e Pastagem nos TEC 76,95 11,46% 

4.4.1.3 Agricultura Permanente nos TEC 84,22 12,54% 

4.4.1.4 Agricultura Temporária nos TEC 28,13 4,19% 

4.4.1.5 Pastagem nos TEC 36,65 5,48% 

4.4.1.6 Parque Eólico nos TEC 5,46 0,81% 

4.4.1.7 Áreas Urbanizadas nos TEC 15,56 2,32% 

Total 671,55 100% 

Fonte: Ana Caroline Damasceno Souza (2020). 

 

 

 
 

4.4.1.1 Vegetação de Cerrado nos TEC 

Esta unidade apresenta-se a norte do geocomplexo, nos municípios de Touros, Pureza, 

Rio do Fogo, Maxaranguape, Ceará-mirim e Extremoz, tem vegetação herbáceo- arbustiva 

sob Neossolos Quartzarênicos Distróficos, esbranquiçado e arenoso, e sua fisionomia 

assemelha-se ao campo sujo do Cerrado (figura 67, figura 68). 
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Figura 67 – Áreas de fisionomia de Cerrado nos TEC (RN). 

 

Fonte: Google earth (2017) e Ana Caroline Damasceno Souza (2019). 

 

 
Figura 68 – Áreas de fisionomia de Cerrado. 

 

Fonte: Ferreira et al. (2006). 

 
 

O bioma Cerrado ocorre no Brasil, mais especificamente para o Nordeste, Costa, 

Araújo e Lima-verde (2004, p. 760), descrevem diversos locais de ocorrência 

 
No Nordeste do Brasil, as disjunções de cerrado ocorrem principalmente em baixas 

altitudes, de 0 a 500m (Castro 1999), sobre os tabuleiros costeiros (Formação 

Barreiras), nos Estados de Pernambuco (Sarmento & Soares 1971), Paraíba 

(Tavares 1988; Oliveira-Filho & Carvalho 1993) e Ceará (Figueiredo 1989; 1997; 

Fernandes 1990). Porém, além dos que ocorrem na Formação Barreiras, no Ceará 

são encontrados outros encraves: a) no sul do Estado, nos municípios de Iguatu, 

Salgado e nas serras de Caririaçu e chapada do Araripe e b) no norte, na porção 

norte do planalto da Ibiapaba (Figueiredo 1989; 1997; Fernandes 1990). O cerrado 

da chapada do Araripe e do planalto da Ibiapaba ocorrem em altitudes superiores a 

800m (Figueiredo 1997). 
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São raros os estudos de levantamento florístico do cerrado no Rio Grande do Norte. 

Oliveira (2011) registrou 94 espécies vegetais, das quais, segundo a bibliografia levantada, 

73 estão associadas ao Cerrado, dessas, 69 das espécies registradas encontram-se também na 

Caatinga, 60 no bioma da mata atlântica, 47 na floresta amazônicas, 14 no pantanal e 11 no 

pampa, a autora classificou a vegetação como Savana gramíneo-lenhosa no tabuleiro. 

 
Figura 69 – Vegetação de Cerrado nos TEC. 

 

Fonte: Ana Caroline Damasceno Souza (2018). 
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4.4.1.2 Associação de Agricultura e Pastagem nos TEC 

Estas áreas compreendem 76,95 km² nos municípios de Touros, Pureza, 

Maxaranguape e Ceará-mirim, englobando o pastoril e agriculturas temporárias de feijão, 

mandioca, milho e melancia. 

 
Figura 70 – 1. Vegetação de Cerrado e 2. Associação de agricultura temporária e pastagem 

em Rio do Fogo (RN). 

 
Fonte: Ana Caroline Damasceno Souza (2019). 

 

 
4.4.1.3 Agricultura Permanente nos TEC 

A agricultura permanente está presente em 84,22 km² nos municípios de Taipu, 

Ceará-mirim, Maxaranguape, Rio do Fogo, Pureza e Touros. Nas lavouras permanentes 

predomina o cultivo do Côco, Banana, Abacate, Caju, Goiaba, Manga. 

 

 
4.4.1.4 Agricultura Temporária nos TEC 

As agriculturas de cunho temporárias estão presentes em uma menor área mapeada 

em 28,13 km² em 4,19% do geocomplexo, nos municípios de Ceará-mirim, Taipu, Pureza e 

Touros. Esta fácie refere-se ao cultivo de feijão, mandioca, milho e melancia. 
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4.4.1.5 Pastagem nos TEC 

Estas áreas foram mapeadas em 36,65 km² e são identificadas como territórios 

cobertos por pasto e alguns arbustos espaçados, se destacam no município de Ceará-mirim, 

com pequenas áreas em Maxaranguape e Touros. 

 

 
4.4.1.6 Parque Eólico nos TEC 

Esta geofácie foi descrita no geocomplexo Planícies Costeiras do Agreste Potiguar. 

Nos Tabuleiros do Enclave de Cerrado a área compreende 54 aerogeradores no Complexo 

Eólico Riachão, município de Ceará-mirim (RN) em uma área de 5,46 km² (figura 71). 

 
Figura 71 – Parque eólico em Ceará-mirim (RN). 

 

Fonte: Galvão Queiroz Energia (2018). 

 

 
4.4.1.7 Áreas Urbanizadas nos TEC 

Estas áreas mapeadas consistem em vilas e distritos na zona rural dos municípios de 

Touros, Pureza, Rio do Fogo, Maxaranguape, Ceará-mirim e Extremoz. 
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4.4.2 Planícies Fluviais no Enclave de Cerrado 

As planícies fluviais têm como características os canais que perpassam este enclave 

pelos municípios de Touros, Pureza, Rio do Fogo, Maxaranguape e Ceará-mirim (mapa 35). 

 
Mapa 35 – Localização do geocomplexo Planícies Fluviais no Enclave de Cerrado. 

Fonte: Ana Caroline Damasceno Souza (2020). 

 
Mais uma vez o leito aparente é a maior área representada no geocomplexo, com uma 

área de 38,28 km² (gráfico 9). São encontradas também as geofácies Leito Aparente, 

Vegetação Ripária e Associação de Agricultura e Pastagem (quadro 15). 

 
Gráfico 9 – Geofácies do geocomplexo Planícies Fluviais no Enclave de Cerrado. 

Fonte: Ana Caroline Damasceno Souza (2020). 
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Quadro 15 – Quantificação das Planícies Fluviais no Enclave de Cerrado. 

Geofácies Área Total (%) 

4.4.2.1 Leito Aparente nas PFEC 38,28 60,38% 

4.4.2.2 Associação de Agricultura e Pastagem nos PFEC 14,29 22,54% 

4.4.2.3 Vegetação Ripária nos PFEC 10,83 17,08% 

Total 63,39 100% 

Fonte: Ana Caroline Damasceno Souza (2020). 

 

 
4.4.2.1 Leito Aparente nas PFEC 

O leito aparente consiste nos canais fluviais (figura 72), como já foi descrito nas 

unidades anteriores. Está mapeado nos municípios de Touros, Pureza, Maxaranguape, Rio 

do Fogo, Extremoz e Ceará-mirim. 

 
Figura 72 – Mosaico de paisagens em Rio do Fogo (RN). 

 
Fonte: Ana Caroline Damasceno Souza (2019). 

Legenda: 1. Leito Aparente nas PFEC; 2. Associação de Agricultura e Pastagem nas PFEC; 3 e 5. 

Vegetação de Cerrado no TEC; 4. Agricultura temporária no TEC. 
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4.4.2.2 Associação de Agricultura e Pastagem nos PFEC 

Nesta geofácie foram mapeadas as agriculturas permanentes e temporárias na mesma 

classe devido serem áreas cultivadas em pequenas lavouras. Estão distribuídas em uma área 

de 14,29 km² nos municípios de Ceará-mirim, Maxaranguape, Rio do Fogo e Pureza. 

 
Figura 73 – Paisagens em Rio do Fogo (RN). 

 
Fonte: Ana Caroline Damasceno Souza (2019). 
Legenda: 1. Leito aparente nas PFEC; 2. Associação de Agricultura e Pastagem nas PFEC; 3. 

Vegetação ripária nas PFEC. 

 

 
4.4.2.3 Vegetação Ripária nos PFEC 

Assim como foi descrito nos geocomplexos anteriores, esta unidade está as margens 

do leito principal, em fragmentos contínuos nos municípios de Touros, Pureza, Rio do Fogo, 

Maxaranguape e Ceará-mirim. 
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Parque das Dunas de Natal, Av. Senador Dinarte Mariz - Via 

Costeira e visão do Morro do Careca (RN), 08/12/2019. 

Fonte: Ana Caroline Damasceno Souza. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As pesquisas sobre paisagem têm avançado nas últimas décadas com o 

aperfeiçoamento de metodologias e a utilização de ferramentas de melhor acurácia na análise 

ambiental, sendo subsídio ao planejamento ambiental e territorial de forma a gerenciar os 

recursos da forma mais eficiente possível. Nesta perspectiva, a pesquisa alcançou 

satisfatoriamente os objetivos de compartimentar, identificar e mapear as unidades de 

paisagem do Litoral Oriental e Agreste do Rio Grande do Norte, de acordo com a 

metodologia proposta. 

As unidades de paisagem foram compartimentadas a partir da taxonomia definida 

pela escola francesa em unidades inferiores a nível de geofácies, estas, foram identificadas e 

delimitadas primordialmente realizando visitas de campo e utilizando a técnica de 

vetorização manual de imagens de satélites em ambiente SIG, interpretadas a partir do 

método indutivo, que através da inferência à melhor explicação, possibilita que a Ciência 

Geográfica se desenvolva com novos horizontes, fugindo do pragmatismo onde grande parte 

dos pesquisadores exaltam apenas o método hipotético-dedutivo nas pesquisas. 

No decorrer da construção deste trabalho, buscou-se analisar e descrever as paisagens 

à luz da totalidade do ambiente fincados na concepção Geossistêmica, entretanto, para 

alcançar este objetivo é necessário se pautar nos estudos setorizados das áreas afins à 

Geografia. Com isso, os territórios delimitados como Agreste e principalmente no que condiz 

ao Enclave de Cerrado Potiguar, têm uma baixa/rarefeita produção de trabalhos setorizados 

da temática ambiental, dessa forma, são encontradas diversas fragilidades e limitações na 

descrição das referidas unidades. 

Portanto, ao final do mapeamento das 63 geofácies no Litoral Oriental e Agreste do 

Rio Grande do Norte, é notório na paisagem as novas dinâmicas a partir das ações antrópicas, 

sendo os territórios ocupados com as atividades predominantes do setor primário da 

economia: a agricultura temporária, permanente e pastagem (agropecuária), ocupando 

3.439,26 km² e 55,15% de toda área de estudo. Dessas, a unidade de maior área delimitada 

foi “Associação de Agricultura e Pastagem” com um total de 2.055,50 km² ou 33,53% de 

toda a área de estudo, distribuídos com maior proporção nos geocomplexos Depressão e 

Tabuleiros Agreste Potiguar, juntamente com Agricultura Temporária (932,84 km² e 14,57%) 

nos geocomplexos Tabuleiros Costeiros Úmidos (497,89 km² e 7,78%) e Tabuleiros do 

Agreste Potiguar (406,82 km² e 6,35%); Pastagem (Pastagem 254,26km² e 3,97%), no 

geocomplexo Tabuleiros do Agreste (161,25 km² e 2,52%), nos Tabuleiros Costeiros Úmidos 

(56,36km² e 0,88%), Tabuleiros do Enclave de Cerrado (36,65km² e 0,57%); e, Agricultura 
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Permanente 196,66 km² e 3,08% nos geocomplexos Tabuleiros do Enclave de Cerrado (84,22 

km² e 1,32%) e Tabuleiros Costeiros Úmidos (53,47 km² e 0,84%). 

A segunda unidade de maior delimitação foram as “Áreas Urbanizadas” em 527,96 

km² e 8,24%, sendo os geocomplexos nos Tabuleiros Costeiros Úmidos (247,86 km² e 

3,87%), Tabuleiros do Agreste Potiguar (125,15km² e 1,95%) e Planícies Costeiras Úmidas 

(93,44km² e 1,46%) de maior relevância, destacam-se esses geocomplexos que abarcam a 

Região Metropolitana de Natal e atividades relacionadas a indústria, serviços e turismo. 

Por fim, os dados obtidos nesta pesquisa poderão (e devem) ser discutidos 

empregando ferramentas para melhor compreensão tanto na quantificação quanto para 

análise e descrição detalhada das geofácies, como demonstra a necessidade em suscitar à 

comunidade acadêmica um aprofundamento na temática das ciências da paisagem do Rio 

Grande do Norte. Este trabalho servirá também como material base para o monitoramento 

ambiental do território estudado, além de ser alvo para refinamento dos estudos específicos 

como: desmatamento, preservação ambiental, reflorestamento, agricultura, adensamento 

urbano, prevenção de desastres e calamidades naturais, entre outros. 
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FICHA TÉCNICA DE CAMPO 

 

Ponto de observação nº _  Data  /  _/   Hora    

Localização   Altitude  

Datum  Coordenadas    

 

I. UNIDADE DE PAISAGEM 

● REGIÃO NATURAL   

● GEOCOMPLEXO   

● GEOFÁCIE   
 

 

CARACTERÍSTICAS GERAIS 

● Compartimentação de relevo:   

● Bacia hidrográfica:   

● Vegetação primária:   

● Uso atual:   

● Observações:   
 
 

 

II. CONTEXTO GEOAMBIENTAL 

● Geologia: unidade lito-estatigráfica:   

● Geomorfologia: unidade geomorfológica:   
 
 

♦ Classes de declive ♦ Pediplanos e pedimentos 

(   ) A – 0 a 3% Relevo plano. (   ) A – Aplainado. 

(   ) B – 3 a 8% Relevo suave ondulado. (  ) B – Parcialmente dissecado. 

(   ) C – 8 a 20% Relevo ondulado. ( ) C – Dissecado. 

(  ) D – 20 a 45% Relevo forte ondulado. 

( ) E – 45 a 70% Relevo montanhoso. 

 
♦ Feições de dissecação 

( ) Colina (   ) Lombada (   ) Crista (  ) Tabuleiro 

(   ) Outros     
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♦ Feições residuais 

( ) Inselberg ( ) Testemunho ( ) Crista ( ) Escarpamento ( ) Lajedo 

 
 

♦ Processos morfodinâmicos 

(   ) Intemperismo    

(    ) Ações pluviais   

(    ) Ações fluviais      

(    ) Movimento de massa     

(   ) Corrosão     

(    ) Corrasão / Abrasão_     

(    ) Atrição / Fricção      

(    ) Transporte      

(   ) Deposição    

(    ) Ação eólica    

Observações:   

 

 
 

♦ Hidrologia 

Nome do rio e bacia hidrográfica:   
 
 

Tipo e largura do vale:    

Regime fluvial:     

Padrão de drenagem:   

 

♦ Solos e formação superficiais 

Natureza do material: ( ) Eluvial ( ) Coluvial ( ) Aluvial 

Classe de Solos:    

Serrapilheira:  Horizontes/Espessura:  

Erosão dos solos:( ) Pluvial ( ) Laminar ( ) Sulcos ( ) Ravinas ( ) Fluvial 

(    ) Marinha  (    ) Eólica(    ) Deflação (    ) Outro    
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Cobertura vegetal:     

Estrato predominante: ( ) Arbóreo (> 7m) ( ) Arbustivo-arbóreo (5-7m) (  ) Arbustivo (2-5m) 

( ) Herbáceo (agreste x mata atlântica) 

 
Estado de conservação: 

( ) Primitivo, funcionalmente íntegro 

( ) Funcionalmente pouco modificado (cobertura vegetal alterada entre 5 e 20%) 

( ) Parcialmente modificado (cobertura vegetal alterada entre 20 e 40%) 

( ) Muito modificado (cobertura vegetal desmatada ou alterada entre 40 e 80%) 

( ) Totalmente modificado 

 
♦ Tipologia 

( ) Unidade de proteção máxima – restrições legais. 

( ) Unidade de uso restrito – áreas que abrigam sistemas ambientais primitivos em equilíbrio 

ambiental. 

( ) Unidade de uso restrito – uso restrito para atividades que não comprometem o equilíbrio 

ambiental. 

( ) Unidade de uso controlado – áreas que não podem sofrer desequilíbrio em função de 

determinados tipos de usos. 

( ) Unidade com poucas restrições de uso. 

 
 

♦ Características do uso e ocupação da terra    
 
 

 

 
 

III. ECODINÂMICA E VULNERABILIDADE AMBIENTAL 

(  ) Tipologia (   ) Ambiente estável  (  ) Transição (  ) Instável 

(  ) Vulnerabilidade (   ) Alta (  ) Moderada ( ) Baixa 

 
VII. OUTRAS INFORMAÇÕES 

 
 

 

 

 


