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RESUMO 

 

O atual estágio de desenvolvimento da sociedade global implica em transformações 

significativas nas paisagens locais. A introdução de novas lógicas na estrutura e no 

funcionamento das paisagens possui, como resultado, a emergência de graves prejuízos em 

todas as esferas do sistema paisagístico. Diante desse cenário, a Geoecologia das Paisagens, 

observando os diferentes estágios de ocupação e intensa transformação dos sistemas, em muito 

vem contribuindo na análise dos processos de otimização, recuperação e preservação de 

diferentes sistemas. A bacia hidrográfica do rio do Carmo (BHRC), localizada na porção 

sertaneja do estado do Rio Grande do Norte, apresenta uma variedade de unidades de paisagem 

e de atividades econômicas, as quais afetam, significativamente, o estado ambiental da bacia. 

A partir disso, utilizando a Geoecologia como norte teórico-metodológico, esta pesquisa tem 

como objetivo analisar o estado ambiental e os graus de sustentabilidade da BHRC. Para isso, 

visando obter melhores resultados, a BHRC foi compartimentada, com base nos táxons do 

relevo, em 6 unidades geoecológicas, a saber: (I) Depressão Sertaneja do Carmo, (II) Serras e 

Inselbergs, (III) Planalto da Serra do Mel, (IV) Tabuleiros Interiores, (V) Planície flúvio-

marinha, e (VI) Planície Fluvial. Para a interpretação do estado ambiental, as análises foram 

realizadas em escala regional e local, o que possibilitou o delineamento de relações entre ações 

e impactos existentes, com base nos parâmetros estabelecidos por Conesa (2010). Como 

principais resultados, destaca-se, a presença de um quadro evolutivo em relação aos danos 

ambientais na Planície Fluvial e Flúvio-marinha e nos Tabuleiros Interiores, sendo os principais 

promotores de impactos, o setor mineral, a indústria salineira e a agricultura. Com base nos 

resultados, espere-se que o quadro apresentado neste estudo possa ser utilizado pelos gestores 

municipais para propor ações sustentáveis na bacia, a fim da melhora de seu estado ambiental. 

Palavras-chave:  Paisagem; bacia hidrográfica; semiárido potiguar.  

    

 

 

 

  



 

 

ABSTRACT 

  

  

The current stage of the development of global society implies significant transformations in 

local landscapes. The introduction of new rationales in the structure and functioning of 

landscapes has, as a result, the emergence of serious damages in all spheres of the landscape 

system. In front of this scenario, Landscape Geoecology, observing the different stages of 

occupation and intense transformation of the systems, has contributed greatly to the analysis of 

the optimization, recovery, and preservation processes of different systems. The Rio do Carmo 

Hydrographic Basin (RCHB), located in the hinterland portion of the state of Rio Grande do 

Norte, has a variety of landscape units and economic activities, which significantly affect the 

environmental status of the basin. From this, using Geoecology as a theoretical-methodological 

guide, this research aims to analyze the environmental status and degrees of sustainability of 

the RCHB. For this, in order to obtain better results, the RCHB was compartmentalized, based 

on the relief taxon, into 6 geoecological units, namely: (I) Sertaneja Depression do Carmo, (II) 

Mountains and Inselbergs, (III) Serra do Mel Plateau, (IV) Interiors Tabuleiros, (V) Marine 

Fluvial Plain, and (VI) Fluvial Plain. For the interpretation of the environmental status, the 

analyzes were carried out on a regional and local scale, which made it possible to delineate 

relationships between existing actions and impacts, based on the parameters established by 

Conesa (2010). As main results, we highlight the presence of an evolutionary framework with 

environmental damage in the Fluvial and Marine Fluvial Plain and in the Interiors Tabuleiros, 

with the main impact promoters being the mineral sector, the salt industry, and agriculture. 

Based on the results, it is expected that the framework presented in this study can be used by 

municipal managers to propose sustainable actions in the basin, in order to improve its 

environmental status. 

Keywords: Landscape; hydrographic basin; Potiguar semiarid. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Historicamente, a sociedade, ao atuar sobre o ambiente utilizando-se de diferentes 

técnicas, vem transformando o funcionamento dos sistemas naturais, que hoje, devido a 

intensificação das escalas de produção e consumo, geram cada vez mais impactos de diversas 

naturezas. As maiores taxas de desmatamento, a elevação do uso de insumos, a intensificação 

do consumo da água, entre outras ações, afetam, notadamente, grupos específicos de recursos 

naturais: as formações vegetais, a água e os solos (BARBIERI, 2016; MARQUES, 2015). 

Esse modus operandi e as consequências dele despertam o interesse de análises 

voltadas ao entendimento da apropriação, preservação e conservação de diferentes porções da 

superfície terrestre. Nesse contexto de uso dos espaços naturais, o domínio das Caatingas, 

discutido por Ab’Saber (2007), insere-se dentro de um campo de análise interessante visto as 

suas condições naturais e sociais. Segundo Silva et al. (2017a), a caatinga é compreendida como 

um sistema socioecológico que foi, historicamente, ocupado por populações responsáveis por 

desenvolverem atividades baseadas na cultura do gado e na agricultura de subsistência. 

A junção de fatores sociais (desenvolvimento de atividades agropecuárias, baseadas 

em tecnologias rudimentares, utilização de madeira como fonte energética, e pobreza histórica) 

e naturais (condição de semiaridez, e solos pouco desenvolvidos) tiveram como resultado a 

necessidade de ações emergenciais elaboradas pelo Estado (ANDRADE, 1980; SILVA et al., 

2017a), além de graves consequências ambientais, como a desertificação e a perda da 

biodiversidade, com impactos negativos na flora e fauna local (SÁ; ANGELOTTI, 2009; 

SILVA et al., 2017b). Acrescenta-se a essas consequências a questão dos recursos hídricos, no 

que diz respeito em relação a sua disponibilidade e qualidade. 

A ocupação do interior do estado do Rio Grande do Norte (RN) seguiu a dinâmica 

estabelecida nas demais localizações interioranas do Nordeste, ocorrendo pelos canais dos rios 

principais e sendo estimulada pela necessidade de busca de novas terras para a criação de gado 

(TEIXEIRA, 2017). Nesses novos territórios, posteriormente, novas atividades foram surgindo, 

como o cultivo do algodão, a extração de bens minerais e a implantação de infraestruturas de 

diferentes naturezas, o que alterou o funcionamento dos sistemas naturais.  

Diante do contexto das condições ambientais postas e dos usos realizados, há muito 

tempo vem se investindo em diagnósticos geoambientais e socioeconômicos1 que visam ações 

 
1 A denominação das análises ambientais de forma compartimentada (entre os elementos físicos e antrópicos) aqui 

realizada diz respeito à reprodução da dicotomia teórica existente no conceito de ambiente, e consequentemente, 

no de paisagem, que é historicamente instituída em partes da produção técnica nacional. No entanto, vale salientar 
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de ordenamento do território no Semiárido Nordestino. No entanto, tais ações, elaboradas em 

maior número pelo poder público, são direcionadas a escalas regionais, distanciando-se, 

portanto, da realidade local (LIMA, 2004). Outro aspecto dessa problemática diz respeito ao 

direcionamento de esforços para problemas específicos da região, em especial, a escassez 

hídrica. 

No quadro das análises ambientais, atualmente direcionadas à compreensão das 

transformações – e não mais da categorização das áreas (RODRIGUEZ; SILVA, 2016), fixam-

se as bases sistêmicas para as investigações paisagísticas. Desse modo, com o intuito de 

compreender a realidade do ambiente semiárido em uma escala mais local, abarcando as inter-

relações entre sociedade e ambiente, torna-se necessária a adoção de categorias analíticas 

sistêmicas, como as de paisagem e de bacia hidrográfica.  

A primeira categoria possibilita a compreensão integrada entre diferentes 

componentes. Já a segunda diz respeito a uma unidade ambiental capaz de proporcionar a 

interpretação sistêmica de todos os componentes naturais, sejam eles bióticos ou abióticos 

(BOTELHO; SILVA, 2007), pois apresenta-se como uma área bem delimitada naturalmente, 

de fácil reconhecimento, e que contém as interações e pressões naturais e antrópicas 

(ROGALSKI, 2011). 

Tendo isso em vista, operacionalizar a bacia hidrográfica como uma unidade 

sistêmica, em ambiente semiárido, utilizando diferentes enfoques da compreensão da paisagem 

é essencial para a construção de análises direcionadas ao planejamento e gestão dessas áreas. 

Ao fazer dessa unidade objeto de planejamento e gestão, objetiva-se compatibilizar os usos dos 

recursos naturais com as necessidades antrópicas, além de permitir a integração dos diferentes 

municípios inseridos na área de drenagem, ou seja, fixam-se as bases para a formulação de 

medidas de ordenamento.  

Nessa perspectiva, Vicens (2012) apresenta que o ordenamento busca estabelecer a 

ordem nos usos das paisagens localizadas em diversas partes de uma dada área, de modo que 

as potencialidades e capacidades dos sistemas sejam observados. Isso significa que se deve 

planificar a utilização do espaço, visando a “integridade ambiental, a manutenção dos serviços 

ambientais, a reprodução de seus recursos, e a manutenção dentro de uma trajetória evolutiva 

estável” (VICENS, 2012, p. 197). 

 
que a postura assumida nesta pesquisa, ao conceber o ambiente de forma integrada, contrapõem-se a essa visão 

dicotomizada utilizada em partes da produção técnica nacional.  
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No contexto das análises direcionadas a compreensão dos usos de bacias 

semiáridas, insere-se a Bacia Hidrográfica do Rio do Carmo (BHRC), localizada no estado do 

RN. Nela, registra-se uma diversidade de atividades, como a mineração, agropecuária, a 

indústria salineira e a exploração hídrica. Através da realidade dos usos dessa unidade, estudos 

direcionados a avaliação do seu funcionamento, possuem grande relevância, uma vez que 

auxiliam na tomada de decisão dos possíveis usos desse espaço. 

A BHRC (figura 1) pertence ao sistema hídrico Apodi-Mossoró, sendo o Rio do 

Carmo o seu principal afluente. Esta bacia, possui extensão territorial de aproximadamente 

3.637 Km2, e, assim, ocupa 25,74% da área total da bacia Apodi-Mossoró e 6,88% do estado 

do RN. Nela estão inseridos 13 (treze) municípios, dos quais 1 (um) está na Paraíba, a saber, 

Belém do Brejo da Cruz, e os outros 12 (doze) estão no RN, são eles: Assú, Campo Grande, 

Caraúbas, Governador Dix-Sept Rosado, Janduís, Messias Targino, Mossoró, Paraú, Patu, Serra 

do Mel, Triunfo Potiguar, Upanema.  

 

Figura 1 – Localização da Bacia Hidrográfica do Rio do Carmo - BHRC 

Fonte: Miranda (2020) 

 

Considerando as discussões levantadas, anteriormente, evoca-se a 

problemática/necessidade de se estudar a Bacia Hidrográfica do Rio do Carmo a partir de suas 
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condições naturais e usos antrópicos, que geram uma diversificação paisagística e, em última 

instância, podem revelar descompassos entre o potencial geoecológico da área e os usos 

desenvolvidos nela. Nessa perspectiva, a aferição do estado ambiental e os graus de 

sustentabilidade das atividades, desenvolvidos através da análise da paisagem em uma escala 

local são essenciais para a compreensão do quadro ambiental da bacia, constituindo-se também 

como importantes ferramentas para a tomada de decisão. 

Para tanto, esta pesquisa ancora sua perspectiva analítica na Geoecologia das 

Paisagens, metodologia sistêmica preocupada na análise das relações estabelecidas entre 

sociedade e ambiente, através da interpretação das interações dos elementos antroponaturais 

(TEIXEIRA; SILVA; FARIAS, 2017). Com base na interpretação da paisagem local, dos usos 

estabelecidos, e da dinâmica social presente, as questões de degradação ambiental serão 

analisadas e auxiliarão na construção de um diagnóstico da bacia a partir do seu estado 

ambiental e dos diferentes graus de sustentabilidade. 

A importância do processo de análise dessa unidade hídrica, dar-se devido ao 

produto inédito gerado acerca da maior sub-bacia do Apodi-Mossoró. Não foram identificados 

trabalhos com perspectiva semelhante, seja em relação a escala, ou ao conteúdo trabalhado na 

área da BHRC. Nesse sentido, o levantamento dos dados e a interpretação das problemáticas 

ambientais existentes na bacia, com a indicação do estado ambiental de diferentes 

compartimentos paisagísticos, são importantes ferramentas passiveis de utilização pelos 

gestores municipais das áreas inseridas além do comitê de bacias do Apodi-Mossoró.         

A partir do quadro ambiental da BHRC, alguns questionamentos e hipóteses que 

norteiam todo o desenvolvimento da pesquisa são levantados e levam ao estabelecimento dos 

objetivos geral e específicos. A seguir constam as questões centrais e hipótese da dissertação: 

• A ocorrência das atividades na bacia mantém relação de equilíbrio com o 

potencial geoecológico da área? Neste sentido, qual o estado ambiental e os graus 

de sustentabilidade das diferentes unidades geoecológicas do sistema? 

• O estado ambiental da BHRC e os seus graus de sustentabilidade são alterados 

diante da ocorrência de atividades antrópicas (exploração mineral, agropecuária, 

extrativismo vegetal), necessitando da formulação de medidas corretivas e 

preventivas para a melhora da qualidade ambiental da bacia.    

Tendo em vista o delineamento das questões e hipótese, esta dissertação tem como 

objetivo geral analisar o estado ambiental e os graus de sustentabilidade da Bacia Hidrográfica 

do rio do Carmo-RN. E, como objetivos específicos: 

1. Caracterizar as unidades geoecológicas presentes na bacia;  
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2. Identificar os impactos ambientais produzidos pelas formas de uso da terra; 

3. Classificar os diferentes níveis do estado ambiental e os graus de 

sustentabilidade da área; e 

No capítulo 1 intitulado “Introdução”, são apresentadas as questões gerais da 

pesquisa como: problemática, justificativa e objetivos, além de uma breve apresentação do 

objeto de pesquisa. No capítulo 2, “Fundamentação teórico-metodológica”, são discutidos os 

conceitos e categorias de análise necessárias ao desenvolvimento da pesquisa, como paisagem, 

bacias hidrográficas, semiárido, planejamento e gestão da paisagem. Ainda no segundo 

capítulo, há a apresentação da teoria base que alicerça a dissertação e do caminho metodológico 

construído para alcançar os objetivos delineados. 

No capítulo 3, “A Bacia Hidrográfica do Rio do Carmo”, é realizada a 

caracterização dos fatores geoecológicos e socioeconômicos de formação da paisagem local, os 

quais serão utilizados para a análise das unidades geoecológicas. O capítulo 4, “Unidades 

Geoecológicas da BHRC: estado ambiental e graus de sustentabilidade”, apresenta a descrição 

de cada unidade geoecológica identificada na área, e além disso, analisa as principais atividades 

e impactos existentes. 

Por fim, o capítulo 5, “Considerações finais”, fecha a discussão da dissertação, 

indicando se os objetivos, questões e as hipóteses foram alcançadas. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICO-METODOLÓGICA 

 

O alicerce teórico e metodológico que orientou o desenvolvimento da análise da 

Bacia Hidrográfica do rio do Carmo foi a Geoecologia das Paisagens. Tal escolha se deu porque 

essa abordagem mostrou-se capaz de fornecer subsídios interpretativos direcionados à 

compreensão sistêmica do meio natural e das implicações antrópicas nele desenvolvidas. A 

necessidade do desenvolvimento de análises do meio natural sempre possuiu lugar de destaque 

nas ciências ambientais e da terra. Entretanto, se no início essas ciências estavam preocupadas 

com a categorização das áreas, hoje voltam-se para um quadro analítico capaz de possibilitar a 

utilização mais coerente dos recursos naturais. A abordagem geoecológica encontra-se inserida 

neste contexto, e é através de seus diferentes enfoques que é possível o desenvolvimento de 

estudos propositivos para a melhora dos sistemas naturais. 

Nesse sentido, no presente capítulo, serão discutidos os principais conceitos e 

categorias norteadoras da pesquisa, além dos procedimentos técnico-operacionais aplicados 

para a elaboração dos resultados, os quais foram estabelecidos nos objetivos geral e específicos. 

Um primeiro eixo do capítulo corresponde à discussão sobre o desenvolvimento do enfoque 

geoecológico, estando aliado a esta temática o conceito e a categoria da paisagem e as 

influências antrópicas no meio natural. O segundo eixo de desenvolvimento teórico corresponde 

às noções conceituais sobre bacias hidrográficas. E, por fim, o terceiro eixo trata da questão do 

planejamento, partindo da perspectiva do uso e ocupação do solo. O capítulo é fechado com a 

apresentação do caminho metodológico utilizado na pesquisa. 

 

2.1 Enfoque geoecológico aplicado aos estudos da paisagem 

 

Como expresso no início deste capítulo, o quadro analítico que vem sendo 

desenvolvido nas ciências ambientais é aquele que preza pela utilização mais coerente dos 

recursos naturais. Em um primeiro nível de análise, esse pensamento só foi possível através da 

incorporação da abordagem sistêmica no escopo das ciências ambientais, estando a 

Geoecologia das Paisagens neste quadro.  

A análise das paisagens sempre esteve ligada aos estudos de cunho geográfico, 

desenvolvidos, no início, pelos exploradores naturalistas que descreviam a fisionomia dos 

recortes abarcados por sua visão. De início totalmente descritiva, a análise da paisagem percorre 

novos degraus do conhecimento ao incorporar noções sistêmicas, fundamentadas, em essência, 

na compreensão do funcionamento e dinâmica das diferentes porções da superfície terrestre. 
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Esse avanço teórico e metodológico traz como um de seus muitos resultados o surgimento da 

Geoecologia das Paisagens, como uma nova perspectiva fundamentada na 

multidisciplinaridade, a qual, segundo Rodriguez, Silva e Cavalcanti (2017), dedica-se a estudar 

as características, os processos e elementos da natureza e da sociedade. 

A construção do pensamento geoecológico é resultado da colaboração de muitos 

estudiosos, de diferentes nacionalidades, os quais direta ou indiretamente fundamentaram um 

campo de estudos integrados. No entanto, existem um grupo de autores que com maior 

efetividade contribuíram para o desenvolvimento da abordagem, entre eles está o cientista russo 

Dokuchaev. No final do século XIX, quando, ao analisar o uso da natureza, devido as condições 

sociais que a Rússia enfrentava naquele período utilizou-se de uma abordagem ecológica da 

paisagem, para avaliar o potencial agrícola dos solos, entendendo esse como o resultado da 

integração entre o clima, topografia e material de origem (RODRIGUEZ; SILVA, 2016; 

CAVALCANTI, 2013).  

Segundo Cavalcanti (2013), Dokuchaev possui grande contribuição ao formular o 

conceito de zonas naturais, partindo do entendimento da homogeneidade da paisagem, 

possuindo rebatimento para a formulação da Geoecologia. Segundo Rodriguez, Silva e Leal 

(2011), a geoecologia também encontra os seus fundamentos na obra de Humboldt, ainda no 

século XIX, que, embora partisse de uma abordagem fundada na ciência geográfica, 

apresentava indícios de influência da ecologia biológica. 

O século XIX e XX que a literatura apresenta como um campo fértil para as 

discussões sobre a paisagem, desenvolvidas, notadamente, na dicotomia entre as escolas russa, 

alemã e francesa, anglo-saxônica, as quais apresentavam diferentes visões sobre o conceito, 

resultou na sistematização da ciência da paisagem (Landschaftskunde) no início do século XIX 

(CHRISTOFOLETTI, 1999; PASSOS, 1996). Apesar da existência de diferentes perspectivas 

analíticas, as escolas trabalhavam na dimensão espacial da análise da paisagem, sobre a qual 

foi integrada a dimensão vertical, fruto da consolidação da concepção ambiental no século XX 

(RODRIGUEZ; SILVA; CAVALCANTI, 2017). 

Segundo Solís (2016), Carl Troll propôs os princípios da Ecologia das Paisagens, 

compreendendo esta como o estudo das relações entre os seres vivos e as suas condições 

ambientais. Seria então uma abordagem resultante de processos de interação entre a ciência 

geográfica e a ecologia.  

Já na década de 1970 Troll atribuiu a principal tarefa da ecologia da paisagem a 

análise funcional da paisagem, renomeando a sua criação para Geoecologia das Paisagens, 

preocupada agora com duas abordagens, a primeira relacionada a própria paisagem, buscando 
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a diferenciação paisagística da superfície e a segunda tratando a investigação das conexões 

existentes entre os fenômenos naturais e os sistemas ecológicos (RODRIGUEZ; SILVA, 2016). 

A expectativa de Troll era, segundo Maximiano (2004), combinar a dimensão 

espacial, isto é, horizontal, característica da abordagem geográfica, com a dimensão funcional, 

ou seja, vertical, da abordagem ecológica. A ecologia da paisagem, dessa forma, estaria sendo 

concebida como conceito e método de pesquisa, envolvendo um campo de desenvolvimento 

multidisciplinar para a análise paisagística.  

A abordagem geoecológica encontra seus embasamentos nas concepções sistêmicas 

florescentes na década de 1970. O desenvolvimento dessa perspectiva, segundo Solís (2016), é 

propiciada através das contribuições da Teoria dos Geossistemas realizadas por Sochava e 

Bertrand. Mateo (2006 apud RODRIGUEZ; SILVA; LEAL, 2011) esquematizou a 

sistematização da abordagem geoecológica da seguinte maneira: as contribuições das escolas 

naturalistas alemã e russa; as concepções geossistêmicas; os trabalhos de Karl Troll e de outros 

especialistas que trabalhavam na interação entre as interfaces da Geografia, Biologia e 

Ecologia; e, por fim a escola de Paisagem de Karl Sauer.   

Alicerçada nas ideias sistêmicas, a abordagem geoecológica fundamenta-se em três 

momentos básicos de análise: (I) a maneira como se formou e ordenou a natureza na superfície 

do globo; (II) a transformação da natureza, mediante a aplicação de objetos e ações antrópicas, 

colocando a natureza em função das necessidades dos homens; e (III) como as sociedades 

passam a conceber a natureza diante das modificações e transformações resultantes de suas 

ações (RODRIGUEZ; SILVA; LEAL, 2011). 

Tendo em vista esses momentos, Rodriguez e Silva (2016, p. 83) apresentam alguns 

objetivos e direcionamentos que a abordagem geoecológica assume na atualidade: 

Resolver os problemas de otimização da paisagem e o desenvolvimento de princípios 

e métodos de uso ambientalmente saudável dos recursos, a conservação da 

biodiversidade e da geoediversidade e os valores e propriedades estruturais e 

funcionais, seus valores recreativos e históricos – culturais, estéticos e outros, 

necessários a Sociedade para o Desenvolvimento Sustentável. 

 

Miranda (2019) destaca que apesar do centrismo ambiental encontrado na 

Geoecologia, essa abordagem vai mais além ao propor o debate da esfera antrópica, fazendo 

isso a partir dos valores recreativos e histórico-culturais da sociedade. Dessa forma, podem ser 

construídas analises integradas entre as diferentes esferas que compõem as paisagens.  

Como bem destacou Rodriguez e Silva (2016. p, 83), a Geoecologia das Paisagens 

se consolida como uma ciência “antropológica e ambientalmente focada”. Nesse sentido, a 

Geoecologia é, segundo Teixeira, Silva e Farias (2017), uma metodologia sistêmica preocupada 
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com a análise das relações estabelecidas entre a sociedade e natureza, através da interpretação 

das interações dos elementos antroponaturais. Seria ela, então, uma abordagem de caráter 

ambiental capaz de proporcionar a análise e o diagnóstico das bases físicas de determinada 

porção do espaço geográfico. Para o cumprimento desse processo, a Geoecologia das Paisagens 

fornece fundamentos teórico-metodológicos capazes de formular práticas de planejamento e 

gestão ambiental voltadas a questões relacionadas às formas de uso e ocupação das áreas 

(RODRIGUEZ; SILVA, 2016). 

Rodriguez, Silva e Leal (2011, p. 42) sintetizam de forma muito qualificada a 

essência da abordagem geoecológica: 

Em síntese, a análise da Geoecologia das Paisagens está voltada para o entendimento 

de como é a arquitetura da superfície do planeta Terra, sua conjunção e relação com 

os sistemas humanos, partindo da modificação e transformação da própria natureza, 

ou seja, da epiderme do globo terrestre. Justamente, e através do uso de diferentes 

categorias analíticas, é que a Geoecologia das Paisagens pode ajudar a entender o 

complicado mosaico de áreas e partes que formam a superfície do planeta Terra. 

 

Segundo Miranda e Farias (2021), a dimensão teórica da abordagem existe, pois ela 

insere suas análises dentro do quadro sistêmico de análise do ambiente, utilizando diferentes 

fundamentos e propriedades amplamente discutidos no âmbito da paisagem. A regionalização 

e tipologia da paisagem são exemplos de mecanismos de sistematização da dimensão teórica 

da abordagem.  

De acordo com Rodriguez, Silva e Cavalcanti (2017), ao seguir o mecanismo de 

regionalização, preza-se pelo critério de distinção dos fatores geoecológicos de formação, 

focando, dessa forma, não na semelhança, mas sim na irrepetibilidade dos elementos. Esse 

mecanismo, portanto, opõe-se à sistematização tipológica, na qual as paisagens devem possuir 

elementos semelhantes, que interagem para sua classificação. Exemplos de regionalização 

podem ser encontradas na obra de Ab’Saber (1969, 1996) e Ross (1985, 1995), os quais 

estabelecem para o zoneamento um ou dois elementos integrados, o que resultou nos domínios 

morfoclimáticos e nos diferentes compartimentos do relevo, para o primeiro e segundo autor, 

respectivamente.  

Em relação à dimensão metodológica da abordagem, ela oferece diferentes 

enfoques analíticos e etapas operacionais. Segundo Rodriguez, Silva e Cavalcanti (2017), a 

análise geoecológica da paisagem apresenta cinco enfoques que tratam das ideias, conceitos e 

métodos de análise. São eles os enfoques: estrutural, funcional, evolutivo-dinâmico, histórico-

antropogênico, e integrativo da estabilidade e sustentabilidade. As pesquisas que aplicam os 

enfoques da geoecologia podem utilizar somente um ou trabalhar de forma integrativa, 
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realizando assim, uma análise mais ampla direcionada a diferentes esferas da paisagem, de 

modo que todas elas convirjam para uma análise ambiental coerente, de acordo com os 

objetivos previamente delineados. 

A aplicação dos diferentes enfoques, revelam a propensão da Geoecologia para 

pesquisas direcionadas à compreensão das relações existentes entre a paisagem e a ação 

antrópica. Chaves, Melo e Souza (2021) apontam que os enfoques metodológicos presentes na 

Geoecologia tornam possível o desenvolvimento de diagnósticos, pois, metodologicamente, o 

pesquisador possui ferramentas analíticas capazes de interpretar “todos os elementos que 

interagem dinamicamente para a formação das paisagens” (CHAVES; MELO e SOUZA, 2021, 

p. 41). 

Desse modo, a dimensão teórica e metodológica da Geoecologia contribui, em 

grande medida, para a análise integrada da paisagem, a qual, através de seus procedimentos 

metodológicos, permite analisar o meio de forma direcionada para sua gênese, dinâmica e 

evolução. Dessa forma, ao fim deste processo, é possível a indicação de usos mais adequados a 

diferentes áreas e recursos da paisagem, por meio da sustentabilidade e da equidade social 

(CHAVES; MELO e SOUZA, 2021).  

Por meio das contribuições apresentadas pela Geoecologia, este estudo busca 

analisar as complexas relações existentes entre a sociedade e o ambiente estabelecidas em uma 

bacia hidrográfica semiárida, através da integração de diferentes enfoques de análise. Para 

atingir esse objetivo, esta pesquisa segue os princípios de análise regional e local construídos 

pela Geoecologia. 

Dito isso, devido à natureza dos dados disponíveis para o mapeamento, optou-se 

pela delimitação e interpretação das unidades geoecológicas através da sistematização 

tipológica. Apesar da escala de análise ser considerada regional, haverá reduções analíticas para 

o nível local, em diferentes pontos da bacia que serviram de base para a análise local.  

Esse jogo escalar presente na análise geoecológica é discutido por Farias (2015), 

quando a autora apresenta que a utilização da escala regional é necessária para a compreensão 

dos diferentes fatores de formação da paisagem, a saber, os aspectos físico-geográficos e 

socioeconômicos e a escala local “revela a interação complexa entre os diversos componentes” 

(FARIAS, 2015, p. 156), detalhando, dessa forma, aspectos de uso/ocupação do solo e questões 

associadas aos impactos ambientais.   

Sobre a utilização da escala local, é interessante ressaltar que as unidades locais da 

paisagem, segundo Rodriguez, Silva e Cavalcanti (2017), possibilitam maior visualização das 

diferentes atividades humanas desenvolvidas, pois nem todas as paisagens da superfície 
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terrestre obedecem às delimitações zonais e azonais do globo. É na escala do lugar que as 

manifestações antrópicas podem ser vistas e interpretadas com maior acurácia, devendo ser 

levados em conta os fatores geoecológicos culturais de formação da paisagem.  

A respeito dessas unidades, nesta pesquisa, serão analisadas a estrutura, o 

funcionamento e a dinâmica delas, isso será realizado de forma a direcionar a formulação de 

futuras estratégias que visem a melhora do quadro ambiental da bacia.    

Com base na vasta contribuição que a abordagem geoecológica tem construído, 

muitos trabalhos têm colaborado para a consolidação da abordagem ao direcionar as análises 

para diferentes temáticas. Algumas delas são: a ordenação de paisagens marinho-costeira 

(SOLÍS, 2016), e a avaliação de recursos hídricos (LOZANO, 2013), além dos trabalhos ligados 

à compartimentação geoecológica, ao planejamento ambiental (FARIAS, 2015; MIRANDA, 

2019; GUERRA, 2020; SILVA; RODRIGUEZ, 2011) e ao planejamento de áreas turísticas 

(OLIVEIRA, 2018). 

É importante frisar que a abordagem geoecológica é apenas uma das muitas 

abordagens que propiciam a interpretação integrada do ambiente. Nesse sentido, a discussão 

posta no plano de fundo da análise aqui proposta passa fundamentalmente pelo entendimento 

de que a interpretação dos processos é realizada na interface do conjunto dos fatores físicos e 

do conjunto dos fatores humanos que compõem o ambiente, que possui na categoria da 

paisagem geográfica o seu principal recorte analítico.   

Nesta pesquisa, o direcionamento da análise está voltado para compreensão das 

relações estabelecidas entre os diferentes fatores de formação da paisagem (naturais e 

antrópicos) e as consequências dessas integrações. Neste sentido, após o esclarecimento dos 

princípios teóricos básicos da Geoecologia, é necessário realizar a discussão da categoria que 

fundamenta a análise geoecológica, ou seja: a paisagem. 

 

2.1.2 A paisagem enquanto categoria de análise na Geografia Física 

 

Ao longo do tempo, o conceito de paisagem recebeu diferentes conteúdos, que 

variavam de acordo com os diferentes períodos históricos atravessados pela humanidade. O seu 

desenvolvimento, portanto, é reflexo das diferentes construções epistemológicas realizadas 

pelas escolas de pensamento geográfico e pelas diferentes concepções formuladas na relação 

da sociedade com o meio (CARVALHO; CAVICCHIOLI; CUNHA, 2002).  

O conceito de paisagem assumiu um papel de destaque no campo científico, ao ser 

debatida, principalmente entre os geógrafos; mas também ganhou palco na fala do cotidiano, 
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ao ser divulgada como fortemente relacionada a aspectos cênicos. Segundo Barbosa e 

Gonçalves (2014), a paisagem está presente em diferentes meios, como na arte, literatura, 

arquitetura, fotografia, sendo também amplamente difundida pela mídia com a noção de 

natureza (PASSOS, 1996).  

As muitas noções acerca do conceito de paisagem trouxeram certa insegurança 

quanto a sua utilização, seja pela comparação com outros conceitos, como natureza e 

geossistema; seja pela imprecisão metodológica de se pesquisar a paisagem, ora a analisando 

através de uma interpretação física (objetiva), ora de forma cultural (subjetiva). Sobre esse jogo 

de conteúdos e interpretações, Passos (1996, p. 134) afirma que “a definição da paisagem 

tropeçou e tropeça na ambiguidade”. 

De acordo com Carvalho, Cavicchioli e Cunha (2002), antes mesmos da formulação 

do conceito, a noção de paisagem já se assentava entre as sociedades baseadas na observação e 

representação do meio. Coube à ciência geográfica debater e aprofundar as discussões sobre o 

conceito. Ação esta que resultou no estabelecimento da paisagem como um elemento, conceito-

chave e categoria de análise da geografia (BARBOSA; GONÇALVES, 2014). 

De inicio as discussões relacionadas a paisagem, vinculadas ao campo de atuação 

da matemática, geometria e cartografia, estavam relacionadas a questões de dimensionamento 

e localização de diferentes unidades (CARVALHO; CAVICCHIOLI; CUNHA, 2002). As 

mudanças ocorridas no campo cientifico, no renascimento, propiciaram a constituição da 

paisagem como mosaico, composta por elementos naturais e não-naturais (CARVALHO; 

CAVICCHIOLI; CUNHA, 2002; FIGUEIRÓ, 1997), isso ocorreu sobretudo, devido a 

alteração na noção de relação do homem com seu entorno.   

É sobre a luz do racionalismo, com influência dos estudos de Bacon, Newton, 

Descartes, entre outros pensadores, que a paisagem, segundo Figueiró (1997), passa a ser 

analisada com base em princípios matemáticos e com o objetivo da formulação de leis gerais. 

Ou seja, inicia-se, nesse período, um novo momento para o estudo das paisagens. 

Ao analisar a discussão sobre a paisagem através dos três períodos históricos 

apresentados, anteriormente, a literatura nacional apresenta algumas conclusões sobre a 

evolução do conceito. A primeira delas diz respeito a duas correntes gerais que sistematizaram 

métodos distintos para a análise da paisagem, sendo frutos da influência, de um lado, do 

romantismo e do idealismo, e, do outro, do racionalismo positivista (LUCHIARI, 2001 apud 

BARBOSA; GONÇALVES, 2014).  

A corrente do romantismo e do idealismo considera a paisagem do ponto de vista 

subjetivo, evidenciando as questões do sentido e do vivido. Essa corrente analítica evidencia a 
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percepção e a abstração dos elementos que compõem determinada paisagem. Já a corrente do 

racionalismo positivista é apresentada dentro de uma perspectiva essencialmente ecológica, 

possuindo um sentido objetivo que valoriza os aspectos concretos (PASSOS, 1996; 

BARBOSA; GONÇALVES, 2014). 

A segunda conclusão, ou desdobramento possível, apresentada pela literatura 

nacional corresponde a aplicação dessas duas correntes em diferentes localidades do mundo, o 

que teria resultado no estabelecimento das várias escolas de paisagem. Nesse sentido, como 

dito anteriormente, coube à Geografia debater e sistematizar tal conceito, que antes mesmo do 

estabelecimento de consensos metodológicos, já utilizava a noção para observar e hierarquizar 

os fenômenos (PASSOS, 2017).  

No âmbito da Geografia, a paisagem passou a ser discutida nas diferentes escolas 

de pensamento, com destaque para a alemã, a soviética, a francesa e a anglo-saxônica. É na 

Alemanha, no século XIX, com o naturalista Alexander Von Humboldt, que a discussão sobre 

a paisagem passa a ser desenvolvida na Geografia. Von Humboldt é considerado um pioneiro 

na Geografia Física e Geobotânica, sendo o responsável por introduzir a paisagem como um 

termo científico (RITTER; MORO, 2012; CHAVES; MELO e SOUZA, 2021).   

É no século XIX que o termo passa a ser utilizado com maior propriedade, 

principalmente pelos geógrafos, sendo relacionado a um conjunto de formas que dão aparência 

a uma porção da superfície terrestre (PASSOS, 1996). Segundo Schier (2003), Humboldt ao 

realizar suas expedições no novo mundo, descreveu distintas áreas que se diferenciavam pela 

heterogeneidade, sendo essa diversificação resultado da junção dos elementos naturais e 

antrópicos. 

De acordo com Chaves, Melo e Souza (2021), existem duas perspectivas de 

paisagem ligadas a Humboldt, uma estética e outra objetiva, reforçando a dualidade presente 

no conceito. De acordo com Barbosa e Gonçalves (2014), a partir das contribuições de 

Humboldt conceito evoluiu ao deixar de ser relacionada a um caráter meramente pitoresco de 

representação e de ornamentação de jardins, para passar a ser atrelada a um caráter estético-

descritivo, presando pela compreensão da morfogênese e da magnitude dos fenômenos para 

classificá-los posteriormente.  

A partir das valiosas contribuições de Humboldt outros importantes pensadores, das 

diferentes escolas geográficas, puderam desenvolver seus conceitos e aplicações. Nesse vasto 

campo, merecem destaque, autores como Carl Troll, Vidal de La Blache, Sauer e George 

Bertrand, como importantes fontes de interpretação da paisagem geográfica.   
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Grande destaque é dado a Carl Troll como um dos maiores representantes dessa 

escola alemã (BARBOSA; GONÇALVES, 2014), isso se deu, sobretudo, devido a inserção de 

abordagens ecológicas nos estudos paisagísticos, o que resultou na Ecologia da Paisagem, 

perspectiva que, anos mais tarde, foi renomeada pelo mesmo autor para Geoecologia das 

Paisagens, como já apresentado. Aparece como grande expoente nos estudos paisagísticos, 

autores da escola soviética, a qual teve sua gênese nos desdobramentos produzidos pela escola 

alemã. Os soviéticos dedicaram-se à elaboração de análises sistêmicas da paisagem, com o 

objetivo de melhores práticas de ordenamento (PASSOS, 1986).  

De forte essência naturalista, esta escola contribuiu para os estudos da paisagem, ao 

formular noções como Naturlandschft (paisagem natural) e teorias como a Teoria 

Geossistêmica (BARBOSA; GONÇALVES, 2014). Ainda de acordo com os autores a noção 

de paisagem natural tinha o propósito de identificar, classificar e cartografar as unidades de 

paisagem, as quais foram sistematizadas posteriormente em diferentes unidades taxonômicas 

dentro da Teoria Geossistêmica. 

Dessa forma, os soviéticos promovem uma longa tradição que envolve o estudo na 

perspectiva estrutural da paisagem, de acordo com a qual, segundo Khoroshev (2016), a 

paisagem era analisada através da estrutura horizontal e vertical, entendidas, respectivamente, 

como a estrutura morfológica e a relação entre os diferentes componentes da paisagem. De 

acordo com Rodriguez, Silva e Cavalcanti (2017), através do método empregado na escola 

soviética, os autores inseridos dentro dessa perspectiva analítica, compreendiam a paisagem 

como um complexo natural integral.  

O segundo grande grupo de perspectiva analítica em relação a paisagem, possui 

Vidal de La Blache e Sauer como importantes expoentes, e concebe a paisagem como um forte 

caráter sociocultural. Aqui merece destaque as contribuições realizadas por Carl Sauer, que 

sistematizou a análise da paisagem como forma morfológica, sendo esta construída pelas 

sociedades, estabelecendo como principal conceito o de paisagem cultural (BARBOSA; 

GONÇALVES, 2014; CHAVES; MELO e SOUZA, 2021). 

Sauer (1925 apud RODRIGUEZ; SILVA; CAVALCANTI, 2017) afirma que o 

processo de formulação da paisagem passa pela cultura, entendida como agente que molda a 

paisagem natural (meio) e que tem como resultado a paisagem cultural. Essa nova acepção de 

paisagem estabelece a noção de formação antroponatural, que, segundo Rodriguez, Silva e 

Cavalcanti (2017), é um sistema territorial cuja origem está na integração de elementos naturais 

e antropotecnogênicos. 
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Diante das inúmeras contribuições realizadas pelas diferentes escolas é importante 

que sejam destacados os grandes expoentes dos estudos paisagísticos. Na década de 1970, a 

discussão teórica-metodológica acerca dos estudos paisagísticos, recebem valiosa contribuição 

através de George Bertrand. Segundo Barbosa e Gonçalves (2014), Bertrand propõe o estudo 

global da paisagem, que tinha por objetivo central classificar as paisagens em diferentes 

unidades taxonômicas hierarquicamente distintas. 

Com base nos apontamentos realizados sobre as diferentes escolas de pensamento 

e seus autores, fica evidente o caráter polissêmico que o conceito apresenta (PASSOS, 1996). 

A variedade de sentidos do conceito teve como desdobramento a construção de uma noção 

poliestrutural ou polisistêmica do termo (PASSOS, 2017; KHOROSHEV, 2016), agregando na 

paisagem a possibilidade de estudos integrados capazes de responder às necessidades 

contemporâneas das sociedades, notadamente, questões de planejamento e gestão das unidades 

paisagísticas. 

A existência de múltiplos conteúdos e metodologias que envolvem o conceito de 

paisagem faz emergir a necessidade de um posicionamento acerca de seu emprego, de modo 

que seja alcançado o rigor teórico-metodológico nas análises. Neste estudo, a posição adotada 

presa pela compreensão da paisagem como uma formação antroponatural, composta por 

múltiplos subsistemas ambientais e antrópicos. Ou seja, a paisagem é tratada dentro de uma 

perspectiva geoecológica.  

Para compor a escolha teórica de entendimento do conceito, alguns trabalhos da 

literatura nacional são utilizados, entre eles o de Passos (1996) e Moura-Fé (2019), os quais 

afirmam que os geógrafos entendem a construção da paisagem na interface natureza-sociedade. 

Nessa perspectiva, existe o reconhecimento de uma materialidade natural, isto é, uma estrutura 

de funcionamento que são modificadas perante os sistemas de produção, e os aspectos culturais 

e políticos de cada grupo social. Ou seja, o consenso estabelecido é o de que a paisagem é 

formada através da interação entre os elementos físicos, biológicos e antrópicos 

(MAXIMIANO, 2004; CAVALCANTI, 2018; BOLÓS I CAPDEVILA, 1992). 

Essa noção inicial sobre a paisagem, sua gênese e dinâmica trazem questões 

metodológicas primárias. Trata-se da observação das formas e sistematização das conexões 

existentes entre os elementos, como um passo necessário para sua compreensão. O aspecto 

visível da paisagem é primordial para a análise, pois é a porta de entrada para os 

desdobramentos da pesquisa, já que ele revela, mesmo que de forma inicial, uma estrutura e um 

funcionamento próprio de cada lugar. 
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A partir da descrição realizada sobre a evolução do emprego do conceito de 

paisagem, observamos que ele parte de uma perspectiva estética-descritiva, passando para uma 

visão naturalista, cultural até chegar em um conceito de paisagem integrada. Dessa forma, um 

longo caminho teve que ser percorrido, resultando em inúmeros conteúdos para o conceito de 

paisagem. Entre esses conteúdos, é essencial que um conceito representativo da paisagem 

apresente, em sua definição, as seguintes informações: “o que é a paisagem, do que é formada 

e, sobretudo como funciona” (VENTURI, 2018 p. 6).  

A proposição de Bertrand (2004 p. 141) reflete as preocupações estabelecidas por 

Venturi (2018), pois livrando-se do caráter meramente visual ou estético, ele entende a 

paisagem como “determinada porção do espaço, o resultado da combinação dinâmica, portanto 

instável, de elementos físicos, biológicos e antrópicos que, reagindo dialeticamente uns sobre 

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

A proposição de Bertrand apresenta a ideia de processo na construção da paisagem, 

isto é, da interligação entre diferentes componentes ambientais para a geração de unidades 

únicas, as quais são identificáveis na superfície. Assim, as ideias presentes nessa conceituação 

fundamentam esta pesquisa. 

A paisagem quando vista de forma integrada, formada pelo conjunto dos fatores 

físicos e pelo conjunto dos fatores humanos, a paisagem permite compreender os resultados das 

ações antrópicas no espaço, pois nela ficam registrados as marcas da evolução temporal das 

atividades humanas. Como exposto por Carvalho, Cavicchioli e Cunha (2002, p. 341), “na 

paisagem fica a marca feita pelas técnicas materiais que a sociedade domina e moldada para 

responder às convicções religiosas, às paixões ideológicas ou aos gostos estéticos dos grupos, 

das atividades produtivas dos homens e de seus esforços para habitar o mundo”. 

Cavalcanti (2018), ao realizar uma leitura sobre a paisagem, correlaciona-a ao 

conceito de Geossistema proposto por Bertrand (1968), estabelecendo diferentes níveis ou 

camadas da paisagem, a saber: uma física, outra biológica e uma cultural, conforme figura 2. 

Ao fazer essa correlação, o autor demonstra como deve ocorrer a sistematização da paisagem, 

indicando quais são os elementos e qual o sentido das relações que são possíveis de ocorrer, 

evidenciando as influências existentes entre os diferentes elementos. 
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            Figura 2 – Modelo das camadas que compõem a paisagem 

 

              Fonte: Cavalcanti (2018), adaptado de Bertrand (1968). 

            

A interpretação da figura 2 nos permite identificar a existência de diferentes fluxos 

entre as distintas camadas que dão origem as paisagens. Em vermelho estão representados os 

componentes físicos que estruturam a paisagem, ou seja, o conjunto de estruturas e processos 

naturais (tectônica, relevo, condições climáticas, condições hidrológicas) que sustentam o 

desenvolvimento da atividade biológica (quadro verde) e da apropriação antrópica (quadro 

lilás). A atividade biológica da paisagem corresponde, tanto as estruturas biológicas (solos, 

fauna e flora), quanto os processos desenvolvidos pelos elementos desses grupos (produção de 

matéria orgânica, fotossíntese).  

Participa dessa complexa rede de interação da paisagem a apropriação cultural 

(quadro lilás). Em termos mais práticos, trata-se do processo de formação territorial de 

diferentes sociedades, tais processos se dão essencialmente sobre a base física e biológica do 

ambiente, que podem passar a ter e desempenhar novas estruturas e funcionamento, 

respectivamente.        

Ao adotar a abordagem sistêmica como caminho metodológico a ser percorrido na 

análise ambiental, a paisagem passa a ser concebida como um “sistema autorregulado aberto 

formado por componentes e complexos inferiores inter-relacionados, constituídos por 

subsistemas” (RODRIGUEZ; SILVA; CAVALCANTI, 2017 p. 49).  

A paisagem, tão cara à Geografia, é uma categoria que permite a compreensão do 

espaço geográfico em um dado recorte, partindo de princípios sistêmicos, como: a integração e 

o surgimento de propriedades emergentes. Essa possibilidade de apreensão do espaço através 

da paisagem faz desta a principal categoria da presente pesquisa, pois, segundo Cavalcanti 

(2018 p. 16), as paisagens “agregam elementos e processos com diferentes naturezas, 
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dimensões e durações que, relacionando-se numa determinada área da superfície terrestre, dão 

origem a uma unidade visível”. 

Outra categoria estruturante desta pesquisa corresponde às unidades geoecológicas, 

as quais, segundo Rodriguez, Silva e Cavalcanti (2017 p. 65), são compreendidas como, a 

“individualização, tipologia e unidades regionais e locais da paisagem”. Dessa forma, esse 

termo operacionaliza o conceito de paisagem, estabelecendo diferentes escalas de análise. 

Cavalcanti (2018) entende as paisagens como entidades geoecológicas, pois são objetos da 

superfície terrestre de dimensões definidas e dependentes das leis físicas.  

Assim, com base nas contribuições dos autores trabalhados nesta seção, são 

reforçados os seguintes apontamentos teórico-metodológicos: o entendimento da paisagem 

como formação antropo-natural; e a necessidade de estudos aplicados que envolvam os 

diferentes enfoques analíticos da Geoecologia, em especial o enfoque estrutural, funcional e 

histórico-antropogênico.  

Além disso, também procuramos reforçar o lugar de destaque que o homem exerce 

na produção da paisagem, e como essa produção necessita ser pensada em termos de uma gestão 

sustentável. Afinal, conforme bem apontou Passos (2017, p. 27): “se há um contraste de 

paisagem, há, também um contraste político-administrativo. Para conhecer a Geografia Física 

é preciso conhecer os problemas sociais, econômicos, administrativos...”. Esse é um 

entendimento básico que irá ser seguido nesta pesquisa para a análise da paisagem da BHRC. 

  

2.1.3 A aplicação dos enfoques geoecológicos para compreensão da paisagem sertaneja 

 

Pretende-se neste tópico realizar uma breve exposição sobre os aspectos mais 

relevantes da morfologia da paisagem sertaneja, que caracterizam e indicam os pontos de 

análises a serem observados ao longo desta pesquisa. Tal análise é fundamentada nos diferentes 

enfoques que a Geoecologia das Paisagens possui, a saber: o estrutural, o funcional e o 

histórico-antropogênico. Neste sentido, direcionando esses enfoques para análise da BHRC, 

nela serão evidenciados os aspectos mais relevantes da paisagem sertaneja potiguar. 

Diante da noção de paisagem integrada, entendida como formação antroponatural, 

buscou-se contemplar as relações existentes entre os diferentes subsistemas da paisagem 

sertaneja. Isso foi feito partindo de suas bases físicas, que estruturam naturalmente a paisagem, 

até as esferas sociais, econômicas e culturais que dinamizam e dão vida ao sistema.  

Um aspecto inicial de extrema relevância que deve ser discutido trata-se do 

emprego da noção de “paisagem sertaneja” para designar a área em que se localiza o objeto de 



33 

 

 

estudo dessa pesquisa. A sua utilização dá-se devido ao contexto natural e social que o interior 

e parte do litoral setentrional dos estados nordestinos apresentam.  

Diante disso, ao adotar a noção “sertaneja” são abertas possibilidades de análises, 

uma vez que ela não restringe o objeto de estudo a uma análise biótica, considerando a área 

como o bioma Caatinga, nem física-estrutural com base nos domínios morfoclimáticos e 

fitogeográficos apresentados por Ab’Saber (2007), que considera a área como o Domínio das 

Depressões Interplanálticas Semiáridas. 

Há, de fato, grande confusão quanto à nomenclatura do interior do Nordeste. Isso 

acontece porque os diferentes campos científicos empregam ora a ideia de Caatinga, ora 

semiárido, deixando em segundo plano um importante elemento do sistema: o homem. 

 Malvezzi (2007, p. 9) apresenta uma visão mais holística sobre a área, ao falar que 

“não é apenas clima, vegetação, solo, Sol ou água [...] É processo social. Não se pode 

compreendê-lo de um ângulo só”. É através desse horizonte de análise mais amplo que 

entendemos a área como uma formação socioecológica. Portanto, a BHRC por estar inserida 

dentro do contexto dessas paisagens, será analisada sob a luz dos diferentes enfoques 

geoecológicos, que contemplam os diferentes ângulos do objeto. 

De acordo com Rodriguez, Silva e Cavalcante (2017), os enfoques direcionados à 

análise paisagística enquadram-se como subsídios para a formulação de práticas que levem ao 

desenvolvimento do território. Seguindo uma sequência natural de formação das paisagens, 

iniciaremos com a exposição do enfoque estrutural, que consiste na análise das combinações 

dos componentes pertencentes ao sistema, resultando na gênese de formações integrais 

(RODRIGUEZ; SILVA; CAVALCANTI, 2017). 

Ainda de acordo com os autores, o enfoque estrutural da paisagem reflete a 

organização sistêmica dos elementos e os processos de regulação, revelando, dessa forma, a 

morfologia e integridade do sistema paisagístico. Em sua obra de revisão sobre os estudos da 

estrutura da paisagem, Khoroshev (2016) apresenta que os estudos realizados nesta perspectiva 

consideram dois tipos de estrutura: uma vertical e outra horizontal, variando os conteúdos das 

estruturas de uma escola geográfica para outra. 

De modo geral, a estrutura vertical representa as relações existentes entre os 

componentes que estruturam a paisagem; enquanto a estrutura horizontal, também conhecida 

como estrutura espacial e morfológica, revela as relações existentes entre diferentes unidades 

da paisagem (RODRIGUEZ; SILVA; CAVALCANTI, 2017; KHOROSHEV, 2016). Nesse 

sentido, são componentes da estrutura vertical os diversos elementos (litológicos, hidrológicos, 

climáticos e edáficos) e suas conexões que dão origem a determinado sistema paisagístico. Já a 
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estrutura horizontal é a analisada sob a perspectiva de relações existentes entre diferentes 

unidades de um sistema o que dá origem a um mosaico de paisagens. 

O segundo enfoque utilizado nesta pesquisa corresponde ao funcional, que possui 

forte correspondência com a análise estrutural. Segundo Rodriguez, Silva e Cavalcanti (2017), 

este enfoque possui como principal objetivo saber quais são as relações estabelecidas entre os 

elementos da paisagem, para que possam ser respondidas questões como: por que a estrutura se 

apresenta dessa forma? E para que ela está estruturada? 

As questões levantadas no âmbito do enfoque funcional estabelecem estudos 

direcionados à compreensão do funcionamento do sistema, de modo a possibilitar a elaboração 

de estudos diagnósticos das paisagens, permitindo, assim, visualizar quais são as funções 

naturais e sociais em determinada unidade. 

Quando Rodriguez, Silva e Cavalcanti (2017) discutem o processo de formação de 

unidades de paisagem, eles estabelecem que as interações constantes entre fatores formam uma 

unidade, que se desenvolve através de seu perfil vertical e da alteração de sua área (estrutura 

horizontal), até chegar em uma paisagem madura. Para os autores, “o estabelecimento de uma 

paisagem madura conclui com a formação de sua organização estruturo-funcional” 

(RODRIGUEZ, SILVA E CAVALCANTI, 2017, p. 126). 

Os estudos que visam a aplicação do enfoque funcional necessitam da observação 

e aplicação de métodos e técnicas que permitam identificar e analisar quais são as funções 

geoecológicas que determinado sistema apresenta. Esse elemento na análise paisagística 

corresponde ao objetivo que determinado sistema cumpre para manter a estrutura e o 

funcionamento dele próprio, como também de sistemas de nível hierárquico maior que o dele 

(RODRIGUEZ; SILVA; CAVALCANTI; 2017).  

Paralelamente à discussão sobre as funções desempenhadas pelos sistemas, existe 

a discussão sobre a dinâmica e processos degradantes, a que cabe grande atenção e 

direcionamento de energia neste trabalho. Isso porque a análise desses componentes permite 

alcançar o principal objetivo desta pesquisa: a identificação do estado ambiental das unidades 

geoecológicas da BHRC. 

Se cada unidade apresenta certa estrutura de componentes, que se relacionam 

através das diferentes funções do sistema, essa unidade apresenta também uma dinâmica 

funcional, que se materializa através das inúmeras trocas de energia, matéria e informação 

(EMI). Quando não existem perturbações (naturais ou antrópicas) no sistema, esse sistema não 

exibe processos de degradação, que causam desequilíbrios na dinâmica funcional do sistema. 

Ao passo que, quando ocorrem desequilíbrios nesse balanço, o sistema apresentará uma 
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dinâmica funcional degradante, ou seja, seu potencial natural a sua capacidade de produção 

estará afetada (RODRIGUEZ; SILVA; CAVALCANTI; 2017). 

O objetivo deste trabalho passa pela análise da degradação geoecológica, ou seja, 

“a perda de atributos e propriedades sistêmicas que garantem o cumprimento das funções 

geoecológicas e a atividade dos mecanismos de autorregulação” (RODRIGUEZ; SILVA; 

CAVALCANTI, 2017, p. 137). Ainda segundo os autores, os processos geoecológicos 

degradantes possuem duas naturezas: ou são fruto de processos naturais, ou consequência da 

ação antrópica (interação). 

Sobre a exposição realizada, anteriormente, acerca do desempenho das funções, 

pode-se afirmar que observar a perda da potencialidade e o aumento da fragilidade dos sistemas 

é essencial, e tal ação deve conduzir a formulações práticas para a melhoria do sistema. Outro 

ponto é que não podemos dissociar da estrutura e funcionamento de unidades de paisagem, a 

aplicação de enfoques que revelem as consequências das ações antrópicas, neste sentido, 

fundamenta-se como essencial a apresentação do enfoque histórico-antropogênico. 

O último enfoque trata-se de uma visão mais holística sobre a análise de unidades 

de paisagem, uma vez que sua análise tem fundamentos na interação entre a sociedade e a 

natureza. A essência do enfoque reside na concepção atual de que é a sociedade o principal 

fator no desenvolvimento da geosfera, ou seja, um elemento essencial na formação de 

paisagens. Nesse sentido, Rodriguez, Silva e Cavalcanti (2017) apontam que o enfoque 

antropogênico busca estudar os problemas causados através de modificações nos sistemas 

naturais, esclarecendo, assim, a dinâmica antrópica das paisagens. 

A correspondência entre a abordagem antropogênica e os demais enfoques dá-se no 

sentido de que, para entender a transformação das funções geoecológicas, devemos ter 

conhecimento de quais processos a sociedade vem estabelecendo em determinado sistema. 

Assim, a partir do conhecimento do uso e da apropriação das paisagens e de seus elementos, o 

estado atual da paisagem pode ser revelado. 

Ferramenta de grande relevância para a aplicação do enfoque histórico-

antropogênico é dada pelo sensoriamento remoto, pois devido aos inúmeros resultados 

produzidos pela interpretação de imagens de satélites, os usos pretéritos e suas consequências, 

podem ser vistos, assim como há a possibilidade da construção de cenários de tendência através 

dos usos atuais. 

Apresentados os aspectos mais relevantes dos enfoques utilizados para a elaboração 

da análise da paisagem sertaneja, é relevante discorrer sobre os aspectos gerais que compõem 

esse complexo sistema, sob diferentes ângulos de análise. Trata-se de uma breve exposição que 



36 

 

 

auxilia na visualização do objeto de pesquisa, revelando, inicialmente, a sua estrutura e 

funcionamento. 

A imagem da paisagem sertaneja fortemente marcada pela homogeneidade dos 

componentes estruturais é bem difundida nos meios de comunicação, ou entre o senso comum. 

Ab’Saber (1999) identifica algumas inverdades que são difundidas em relação à paisagem 

sertaneja entre elas estão: o Nordeste seco como o domínio das chapadas, é a região de solos 

gretados, é o lugar das populações nômades, acrescentando-se a estas ideias outras como, o 

Nordeste é a área de solos pobres e de estrutura vegetal e clima homogêneos. 

De fato, algumas informações veiculadas nas mídias a respeito do interior do 

nordeste brasileiro são verdade, como o fato de ser a região dos rios intermitentes, de regimes 

de secas constantes e de pobreza histórica. Entretanto, o grande problema ocorre com a 

generalização de tais informações.  

Com base nesta realidade, importantes obras científicas foram construídas para que 

a real paisagem sertaneja pudesse ser visualizada como algo de grande complexidade e 

heterogeneidade natural, cultural, econômica e social. O homem e a terra no nordeste 

(ANDRADE, 1980); Dossiê Nordeste seco (AB’SABER, 1999); Os Domínios de Natureza no 

Brasil (AB’SABER, 2007); e Semiárido: uma visão holística (MALVEZZI, 2007) são 

exemplos clássicos dos esforços realizados nesse sentido, em conjunto com um universo de 

publicações técnicas produzidas pelos centros de pesquisa nordestinos, com destaque para a 

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA) e o Instituto Nacional do 

Semiárido (INSA). 

A questão primordial que fica evidente ao analisar as obras citadas é a difusão de 

uma grande farsa sobre a imagem da paisagem sertaneja, farsa essa que tem origem na questão 

da escala. Isso porque as representações difundidas, tratam da paisagem sertaneja como algo 

homogêneo tomando como ponto de referência uma realidade local e a generalizando para as 

demais, alimentando um discurso sobre a “região problema do país”. 

Com base no enfoque estrutural, a paisagem sertaneja é compreendida como a 

província fitogeográfica das caatingas (AB’SABER, 1999). Para a região como um todo, os 

componentes climáticos (elevadas temperaturas durante o ano, baixos índices pluviométricos, 

e secas regulares), os hídricos (rios intermitentes, e carência hídrica), e a cobertura vegetal 

(vegetação de aspecto xerófito e caducifólias) proporcionam um caráter homogêneo, o qual 

pode ser quebrado com determinadas áreas de enclave, conhecidos como brejos ou baixios 

(AB’SABER, 1999; LINS; ANDRADE, 1977). 



37 

 

 

A ideia dos limites naturais apresentada por Isachenko (1973; 1997, apud 

CAVALCANTI, 2016) é de grande valia para entender a área de abrangência da paisagem 

sertaneja. A ideia exibida pelo autor exemplifica que os principais contrastes paisagísticos 

ocorrem em áreas de transição dos elementos estruturais da paisagem, principalmente, os 

elementos climáticos, litológicos e morfológicos do relevo.  

Tomando como base os biomas brasileiros, ou seja, trabalhando dentro de uma 

perspectiva regional de visualização da paisagem, os limites mais significativos da paisagem 

sertaneja correspondem aos limites do clima semiárido nordestino. De acordo com Andrade 

(1980), são os fatores climáticos que marcam com maior intensidade a paisagem e a vida do 

homem sertanejo. 

Apesar das ressalvas realizadas sobre o fator climático como elemento primordial 

na delimitação da paisagem sertaneja, ele teve importante função na formação dos demais 

elementos estruturais, influenciando fortemente a composição da vegetação, as formas de 

relevo e a hidrografia regional. De acordo com Ab’Saber (1999), a vegetação xerofítica e a 

intermitência dos rios possuem relação direta com os atributos climáticos, que se caracterizam 

por apresentar uma irregularidade espaço-temporal na ocorrência de precipitação. O clima, 

apesar de sempre quente, apresenta precipitações anuais que variam de 200 a 800 mm, de modo 

a haver duas estações bem definidas: uma muito seca e outra chuvosa, podendo ocorrer entre 

os diferentes anos, períodos de estagnação quase completa dos totais pluviométricos 

registrados, caracterizando períodos de seca (AB’SABER, 1999; MALVEZZI, 2007). 

Mais impactante do que os eventos de precipitação no clima semiárido é o intenso 

fenômeno de evapotranspiração potencial, que, segundo Sampaio (2010), fica entre 1500 e 

2000mm anuais, caracterizando uma acentuada deficiência hídrica na região, com balanço 

negativo, sendo a perda maior durante seis a nove meses no ano (AB’SABER, 1999). 

O processo torna-se ainda mais grave, quando correlacionado à estrutura hídrica e 

geológica local. Segundo Malvezzi (2007) a composição litológica do semiárido é formada por, 

aproximadamente, 70% de rochas cristalinas, que condicionam os grandes pediplanos 

sertanejos, nos quais os vales dos rios intermitentes são muito largos e pouco profundos 

(ANDRADE, 1980), e com drenagem extensivamente ligada ao mar. Essas características 

geológicas, em conjunto com a dinâmica climática, promovem a intermitência dos rios, uma 

vez que os mesmos só são abastecidos no período chuvoso e o substrato geológico não permite 

a infiltração para recarga do lençol freático. Por conseguinte, no período de seca, ocorre o 

rebaixamento do lençol freático, de modo a fazer com ele seja alimentado pelo curso d’água 

(AB’SABER, 1990; 1999; MALVEZZI, 2007). 
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Pensando em uma perspectiva mais ampla sobre a paisagem sertaneja, no segundo 

nível hierárquico de organização das paisagens estariam as formações geológicas, como 

importantes fatores delimitantes da paisagem. Nesse sentido, as conexões estabelecidas entre a 

estrutura geológica e o clima regional do semiárido possuem, como resultados, reverberações 

na composição dos solos, da estrutura vegetal e hídrica da paisagem. 

Sampaio (2010), ao descrever as características da área, apresenta que a luz e a 

temperatura não são os principais elementos responsáveis pela variabilidade de um dos 

elementos mais visíveis da paisagem, a vegetação. Em vez disso, a disponibilidade hídrica e de 

nutrientes, como resultado da junção de diferentes fatores, enquadra-se como limitante. As 

diferentes naturezas das rochas, divididas em cristalinas (ígneas e metamórficas) e 

sedimentares, são responsáveis por resultarem em diferentes composições paisagísticas, desde 

uma perspectiva estrutural até uma funcional, em que os usos antrópicos são distintos. Os solos 

são, nesse sentido de diferenciação estrutural e funcional, o principal elemento resultante da 

integração geologia-clima, refletindo diretamente na disponibilidade hídrica e de nutrientes 

para a paisagem. 

De grande variabilidade espacial, os solos da área são produtos diretos das naturezas 

litológicas das rochas da região, predominando a geologia sedimentar na porção oeste e, na 

porção leste, as formações cristalinas da paisagem regional (SAMPAIO, 2010). As chapadas 

sedimentares são responsáveis pela presença de solos profundos, bem drenados e que 

apresentam menor variabilidade espacial, quando comparados com os solos de origem 

cristalina. Já na área dos antigos escudos brasileiros, onde predomina a geologia cristalina, a 

variabilidade espacial dos solos é maior, devido a diferenciação nos processos de erosão a que 

as diferentes litologias locais são submetidas (SAMPAIO, 2010).    

Dentre os muitos produtos resultantes da presença da geologia sedimentar e de seus 

solos originários está a capacidade de armazenamento de água, fator de extrema importância 

para o contexto social da área. A estrutura sedimentar possibilita maior infiltração da água, que 

é, posteriormente, explorada através de poços, e utilizada para usos múltiplos (BERNARDES, 

1999). Situação contrária do que acontece nas zonas cristalinas, onde predominam os processos 

de escoamento superficial, fazendo a água ser armazenada nos depósitos aluviais da drenagem, 

e, assim, reduzindo, consideravelmente, a disponibilidade hídrica. 

O segundo fator resultante da associação entre geologia e clima, como apresentado 

por Sampaio (2010), corresponde à disponibilidade de nutrientes, que é responsável por 

impactar diretamente no aspecto da estrutural vegetal., ou seja, são os diferentes graus de 

fertilidade que o terreno apresenta. Nesse sentido, para compor a hierarquia estrutural da 
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paisagem, temos os diferentes tipos de solos no terceiro nível hierárquico de importância na 

estruturação da paisagem.  

Pela ocorrência do processo de lixiviamento, os solos de origem sedimentar 

apresentam baixa fertilidade, com déficit em fósforo e cálcio, salvo as áreas de geologia 

cárstica, como a chapada do Apodi (RN), que apresenta alta fertilidade natural nas classes de 

solos registradas (MENEZES; GARRIDO; MARIN, 2005 apud SAMPAIO, 2010). No domínio 

das rochas cristalinas, a fertilidade dos solos é mais variável, sendo os solos argilosos mais 

férteis, e os arenosos de menor fertilidade (SAMPAIO, 2010). 

Há também os locais onde existe grande heterogeneidade de materiais componentes 

do solo, são os chamados aluviões, áreas que apresentam boa fertilidade para o 

desenvolvimento de culturas vegetais (SAMPAIO, 2010). Áreas que são, rapidamente, 

ocupadas pelas águas durante o período chuvoso e que oferecem fertilidade para o 

desenvolvimento da agricultura, devido aos nutrientes e à umidade encontradas (AB’SABER, 

1999). Essa fertilidade é, segundo o autor, resultado da deposição de argilas nobres nas planícies 

dos rios sertanejos. 

Apresentado o terceiro nível hierárquico na estruturação da paisagem sertaneja, 

trataremos agora do quarto nível de estruturação. Trata-se das formas de relevo que esculturam 

a paisagem sertaneja, sendo, talvez, em conjunto com as formações vegetais, uma das estruturas 

mais visível de todas.  

A compartimentação do relevo sertanejo abrange uma diversidade de formas, desde 

uma escala regional de análise até escalas de maior detalhe. Apesar da dominância de extensas 

áreas planas ou suavemente onduladas, conhecidas como depressões interplanálticas, a 

paisagem sertaneja também apresenta maciços antigos e grande chapadas A longa monotonia 

das superfícies aplainadas é, por vezes, quebrada por inselbergs e cristas alongadas, formas 

resultantes de litologias mais resistentes aos processos de intemperismo (AB’SABER, 1999). 

As serras úmidas formam, na paisagem sertaneja, um verdadeiro conjunto 

diferenciador de fisionomias. De acordo com Ab’Saber (1999, p. 17), tais área, conhecidas 

como brejos são um “enclave de tropicalidade no meio do semiárido”. Em termos altimétricos, 

Sampaio (2010) apresenta que as altitudes desse compartimento do relevo podem alcançar 2000 

m, no estado da Bahia, mas que, no geral, possuem pouco mais de 1000 m. No estado do RN, 

Lins e Andrade (1977) apresentam alguns exemplos dos Maciços residuais da Bacia do Apodi, 

entre os quais podem ser encontrados as serras de João do Vale, Martins e Portalegre. 

Sobre o quarto nível estrutural, temos, por fim, a estrutura vegetal da paisagem. 

Como dito, em conjunto com as formas do relevo, a estrutura vegetal pode ser indicada como a 
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formação estrutural mais visível, possuindo também grande variedade de ocorrência. Como 

descreve Branco (2003), a vegetação que recobre a paisagem sertaneja é a caatinga, que 

apresenta grande biodiversidade vegetal (MALVEZZI, 2007). Apesar da vinculação de uma 

estrutura homogênea em relação às formações, muitos autores trabalharam no sentido de 

diferenciar as estruturas identificadas na caatinga. Por isso, muitas das obras possuem como 

preferência a adoção do termo no plural, Caatingas para referir-se à vegetação que compõe a 

paisagem sertaneja (ANDRADE, 1980; BERNARDES, 1999; BRANCO, 2003). 

A heterogeneidade é resultado de uma variedade de espécies vegetais, e é, 

frequentemente, associada ao porte e densidade que a vegetação apresenta. Ab’Saber (1990) 

indica que a vegetação da caatinga se caracteriza como uma vegetação estépica, em todos os 

padrões regionais; já Branco (2003) apresenta uma variedade de portes, indicando a presença 

de estratos arbóreos e arbustivos. 

 Malvezzi (2007), ao tratar da heterogeneidade da caatinga, estabelece, pelo 

menos, três níveis: o arbóreo, com uma altura variada de oito a doze metros; o arbustivo, 

variando o porte de dois a cinco metros de altura; e o herbáceo, com menos de dois metros de 

altura. O porte arbóreo possui área de ocorrência nos locais de solos de maior profundidade e 

disponibilidade hídrica, localizando-se nos topos de serras úmidas, nos sopés das serras, e nas 

áreas de várzea; enquanto o porte herbáceo-arbustivo estaria disseminado por toda a superfície 

aplainada (SAMPAIO, 2010).       

De maneira geral, a vegetação da caatinga apresenta-se como caducifólia, perdendo 

as folhas nos períodos de estiagem, e retornando a folhagem com a chegada das chuvas 

(AB’SABER, 1999; BRANCO, 2003). Segundo os autores, é identificada na área forte presença 

de xerofitismo, com plantas adaptadas aos longos períodos de estiagem, sendo encontradas com 

facilidade espécies de cactáceas como o mandacaru, facheiros e coroas-de-frade. 

A heterogeneidade na estrutura da vegetação da paisagem também recebe mais um 

contraste, além das áreas de brejo, os sopés das vertentes e o pediplano: as vegetações de várzea 

dos baixos cursos dos rios sertanejos. De acordo com Lins e Andrade (1977) e Andrade (1980), 

essas áreas foram ocupadas por verdadeiras matas-galerias, formadas por extensos carnaubais.  

No estado do RN, os exemplos mais significativos são as várzeas do Apodi-

Mossoró, que se espraiam para a várzea do rio do Carmo/Upanema, além do Piranhas-Açu, 

ocorrendo também nas áreas de acumulação de sedimentos espalhados pelos pediplanos (LINS; 

ANDRADE, 1977). É importante salientar que tais formações vegetais estão na atualidade 

alteradas, com áreas de ocorrência reduzidas, devido aos múltiplos usos que a carnaúba oferece 

aos homens.   
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De acordo com Sampaio (2010), a vegetação mais frondosa identificada nas áreas 

de várzea torna-se mais baixa e esparsa, à medida que as terras em volta ficam mais secas, 

tornando os arbustos mais frequentes. Nesse sentido, reforça-se a premissa de que a estrutura 

da vegetação da paisagem sertaneja é resposta direta para a variação das disponibilidades 

hídricas e de nutrientes discutidas por Malvezzi (2007), sendo incluída nessa dinâmica a força 

do antropismo como modificador estrutural. 

A compreensão do funcionamento da paisagem sertaneja surge da interação entre 

os diversos elementos apresentados anteriormente. Através de uma escala mais ampla, as 

funções naturais podem ser visualizadas, mediante a identificação de determinadas categorias 

dessas funções, a saber: função de força, função de entrada, função de armazenamento e função 

de produção (RODRIGUEZ; SILVA; CAVALCANTI, 2017). 

A interpretação das funções naturais desempenhadas pela paisagem é passível de 

melhor visualização em escalas de maior detalhe. Quando tratamos da paisagem sertaneja como 

um todo, a interpretação de determinadas funções pode ficar comprometida, por exemplo, as 

funções de armazenamento e de produção, possuem uma ótima interpretação na escala de 

análise de um sistema de vertente, adotando métodos interpretativos locais. No entanto, as 

funções sociais que a paisagem desempenha podem ter uma análise mais ampla, pois elas se 

relacionam aos usos antrópicos estabelecidos sobre o conjunto ambiental. 

O enfoque que pode auxiliar na compreensão das funções sociais desempenhadas 

pela paisagem corresponde ao enfoque histórico-antropogênico. Nesse sentido, um 

questionamento que é possível realizar levando em conta este enfoque é: “quais são as 

potencialidades naturais exploradas pelas sociedades sertanejas ao longo do tempo?”. Sobre 

isso, autores como Lins e Andrade (1977), Andrade (1980) e Ab’saber (1999) foram 

responsáveis por esclarecer alguns pontos sobre o processo de uso e ocupação da paisagem 

sertaneja. 

A história do povoamento do interior do Nordeste brasileiro foi realizada partindo 

da zona da mata, no período da colonização, com a necessidade da obtenção de novas terras 

para a criação rebanhos bovinos, a fim de abastecer os centros urbanos do litoral com alimentos 

e animais de trabalho (ANDRADE, 1980). Nesse sentido, o processo de antropização da 

paisagem sertaneja está, em suas raízes, ligado à pecuária extensiva, que deixou profundas 

marcas na morfologia paisagística e na estrutura socioeconômica dos sertões. 

O desenvolvimento da pecuária encontrou, nas extensas áreas planas com vegetação 

herbácea-arbustiva, terreno fértil para o seu desenvolvimento. Através dessa atividade 

econômica, foram sendo inseridas outras atividades complementares, a primeira delas a 
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agricultura, essencialmente de subsistência, devido às dificuldades de comunicação entre o 

litoral e o sertão (ANDRADE, 1980). 

O desenvolvimento dessa agricultura foi sendo dinamizado com lavouras 

destinadas à exportação e possibilitaram a inserção de um maior contingente populacional, 

principalmente nos períodos de estagnação econômica do litoral (ANDRADE, 1980). Nesse 

sentido, temos a pecuária como a principal atividade propulsora do adensamento populacional 

do sertão e na conquista de terras, uma vez que, em conjunto com outras atividades econômicas 

subsidiárias, dinamizaram a economia local.  

A respeito do adensamento que a paisagem sertaneja recebeu, Ab’Saber (1999) 

apresenta a colocação de Jean Dresch de que o semiárido nordestino é uma das regiões 

semiáridas mais povoadas entre todas as terras secas entre os trópicos. Com efeito, existe uma 

extensa rede urbana, que possui, na origem da fundação de suas cidades de modo geral, um 

passado ligado ao gado e ao cultivo do algodão. 

As modernizações efetivadas na infraestrutura do sertão propiciaram a alteração na 

paisagem natural, o que, em algumas localidades, alterou a dinâmica funcional dos sistemas. 

Este é o caso, da implantação de grandes projetos de açudagem, que inundaram extensas 

superfícies, modificando o aporte de sedimentos e propiciando a salinização do solo em 

determinadas localidades. 

As sociedades locais souberam aproveitar os elementos da paisagem sertaneja a seu 

favor, estabelecendo o funcionamento antrópico. Nas diversas localidades nordestinas, o 

potencial natural do lugar foi sendo explorado, de acordo com a vocação natural da estrutura 

local. Enquanto no sertão, os esforços eram direcionados para o gado; no litoral setentrional, o 

uso estabelecido constitui no uso salineiro (ANDRADE, 1980), aproveitando as condições 

climáticas, geomorfológicas e hidrológicas da área. Tal atividade, marca a paisagem do litoral 

setentrional, no qual foi estabelecida uma nova dinâmica funcional através dos parques 

salineiros. 

Outro elemento natural que marcou fortemente a paisagem sertaneja foram os 

extensos carnaubais localizados nos vales do Açu, do Apodi-Mossoró, do Jaguaribe e no médio 

São Francisco. De início, desprezado pelas populações locais, essa palmeira foi ganhando 

destaque pela multiplicidade de usos que oferecia. 

Segundo Andrade (1980) e Bernardes (1999), os carnaubais influenciaram na 

estrutura fundiária das caatingas, pois, devido às várzeas onde as carnaúbas estão localizadas 

serem os poucos locais férteis durante o ano no sertão, as propriedades rurais, através dos 

desmembramentos hereditários, foram repartidas a partir das margens dos rios e medidas por 
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“braças de testa”. Isso fez essas propriedades, na atualidade, configurarem-se como estreitas na 

frente e muito longas no comprimento do terreno, essa configuração de repartição das 

propriedades se deu devido aos solos localizados próximos ao rio possuírem melhores 

condições para o desenvolvimento das palmeiras, com melhores teores de qualidade na cera 

comercializada (LINS; ANDRADE, 1977).   

Na década de 1950, segundo Andrade (1980), os poços perfurados na chapada do 

Apodi possibilitaram a permanência do gado durante todo o ano nas propriedades, fazendo com 

que não fosse necessário o seu transporte para áreas mais propícias à sua sobrevivência durante 

os períodos de seca. Nas últimas décadas, os poços perfurados nas formações sedimentares 

possibilitam o desenvolvimento da fruticultura irrigada, criando polos exportadores de frutas 

em pleno sertão nordestino. 

Os usos da paisagem sertaneja brevemente apresentados aqui somam-se a tantos 

outros desenvolvidos, como as atividades mineradoras, as indústrias de manufatura e a extração 

vegetal, que, em conjunto, atuam fortemente na dinâmica funcional das paisagens locais. Essa 

dinâmica é intensificada com a incipiência de tecnologias e assistencialismo técnico nas áreas 

mais rústicas do sertão, o que garante a ocorrência de vários processos geoecológicos, inclusive 

alguns com efeitos significativamente degradante para as paisagens locais. Diante deste quadro 

desafiador que os usos antrópicos impõem às paisagens sertanejas, debater, analisar e pôr em 

prática ações efetivas para a melhora da paisagem é essencial. 

 

2.1.4 A transformação antrópica da paisagem: a experiência entre o uso indiscriminado e o 

ordenamento territorial 

 

Ao adotar a paisagem como um sistema, diferentes noções analíticas são utilizadas 

para sua análise. O emprego das noções de equilíbrio e sensibilidade da paisagem são exemplos 

de destaque nesse campo. Concebida dessa forma, a paisagem torna-se passível de 

interferências antrópicas, as quais resultam em consequências positivas ou negativas, isto é, 

oriundas de processos de planejamento e gestão, ou de processos de degradação ambiental, 

respectivamente. Esses dois caminhos a serem trilhados levantam discussões em torno das 

paisagens, pois são essas as unidades que melhor evidenciam os impactos produzidos pela ação 

antrópica na superfície terrestre. 

O processo de ocupação humana sempre irá produzir modificações nos sistemas 

naturais, uma vez que sobre estes passam a ser aplicadas novas lógicas de funcionamento, 

capazes de oferecer ao homem o maior aproveitamento da natureza. Qualquer que seja a 
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interferência humana haverá a produção de impactos, alguns muito expressivos e de fácil 

visualização, como intensos processos erosivos; outros, embora expressivos, menos 

perceptíveis, como a perda na qualidade dos recursos hídricos. O fato é que indicadores como 

qualidade ambiental ou estado ambiental são modificados no decorrer dos processos de 

ocupação, sendo necessário a coexistência de intervenções positivas na paisagem. 

Moreira et al. (2021) apontam que o padrão de desenvolvimento contemporâneo 

vem gerando um alto nível de contaminação do solo, do ar e dos recursos hídricos, o que, por 

conseguinte, tem ocasionado a perda na biodiversidade da paisagem. Nessa perspectiva, 

Rodriguez et al. (1995) destacam a necessidade de mudança na mentalidade ambiental das 

sociedades diante do estado ecológico que o mundo enfrenta. Mudança que, segundo os autores, 

deve, necessariamente, passar por novas formas de interação com a natureza.  

Um passo inicial nesse processo seria a passagem do entendimento da natureza com 

sentido único de recurso, a partir do qual usufruímos de todos os elementos para ganhos 

econômicos, e passar a considerá-la como abrigo de nossa existência. Da mesma forma, é 

essencial o reconhecimento do homem como parte dessa natureza, que é capaz de intervir na 

estrutura e funcionamento dos sistemas, mediante uma noção mais integrativa, de 

pertencimento, fazendo com que as ações realizadas sejam mais positivas. 

No entanto, o mecanismo instituído globalmente, em relação aos sistemas naturais, 

opera de modo a controlar e a super-utilizar os recursos disponíveis, promovendo profundas 

modificações nas paisagens. De acordo com Rodriguez, Silva e Cavalcanti (2017), o homem 

não cria completamente uma nova paisagem, ele introduz novas funcionalidades sobre um 

fundo natural, o que é conhecido por processo de antropogenização da paisagem. Nesse 

caminho, as sociedades introduzem elementos, muitas vezes prejudiciais à paisagem, 

acontecendo, em casos específicos, o rompimento do limite da dinâmica funcional (capacidade 

de autorregulação e produção), e, por conseguinte, situações de degradação. 

Como introduzido no tópico anterior, a perda de atributos e propriedades sistêmicas 

para o cumprimento das funções geoecológicas é conhecido como degradação, e possui duas 

naturezas: processos degradantes naturais e os de interação (RODRIGUEZ; SILVA; 

CAVALCANTI, 2017). Hoje grande atenção é dada aos processos de interação, que são aqueles 

formados pela ação direta do homem, e que resultam em problemas ambientais, possuindo, 

como exemplos mais significativos, a contaminação (dos solos, da água, do ar), a perda da 

biodiversidade e a salinização dos solos. 

A modificação dos processos geoecológicos, que resulta nos impactos aos sistemas 

ambientais afeta, não só o ambiente natural, mas também outras esferas que compõem a 
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paisagem. Os resultados são efeitos negativos nas funções naturais, econômicas e sociais, que, 

no caso específico do semiárido, podem levar ao agravamento da miséria e, consequentemente, 

à grande diminuição na qualidade de vida (ARAÚJO; ALMEIDA; GUERRA, 2005; 

RODRIGUEZ; SILVA; CAVALCANTI, 2017).  

O quadro 1 sintetiza os efeitos apresentados por Rodriguez, Silva e Cavalcanti 

(2017), em conjunto com outras consequências resultantes da antropização da paisagem: 

Quadro 1 — Efeitos produzidos nas funções que a paisagem desempenha pelo uso 

indiscriminado dos sistemas ambientais 

Fonte: Rodriguez, Silva e Cavalcanti (2017), organizado pelo autor. 

 

Nota-se através da coluna dos efeitos apresentados no quadro 1, que as alterações 

produzidas na paisagem afetam em grande medida o desempenho de determinadas funções 

desempenhadas pela paisagem. Da natureza das três funções presentes na passagem (natureza, 

econômicas e sociais), todas possuem reverberações no bem-estar das sociedades impactadas, 

reforçando o caráter sistêmico existente na paisagem.      

Diante dessas consequências, torna-se necessário a adoção de posturas mais 

conscientes em relação aos sistemas ambientais, de modo que sejam formuladas e postas em 

Classe de funções da 

paisagem 
Efeitos produzidos nas funções da paisagem 

Funções da natureza 

- Degradação quantitativa e qualitativa dos recursos naturais (efeito 

negativo na reprodução dos recursos); 

- Contaminação e degradação do meio ambiente (efeito negativo na 

formação do meio); 

- Redução de territórios livres e crescimento de paisagens alteradas 

(efeito negativo na função de espaço); 

- Redução nas áreas de paisagens virgens e o decréscimo da diversidade 

das paisagens e da biota (função conservação do fundo genético). 

Funções econômicas 

- Decréscimo do volume e qualidade da produção; 

- Decréscimo da produtividade do trabalho e aumento dos gastos 

materiais na produção; 

- Redução na disponibilidade dos recursos; 

- Aumento nos preços de mercadorias devido ao “mercado verde”. 

Funções sociais 

- Deficiência na saúde da população; 

- Acréscimo da migração da população; 

- Crescimento dos gastos nos serviços sociais; 

- Menores áreas para lazer das populações e consequente redução na 

qualidade de vida; 

- Pagamento por serviços ambientais. 
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prática ações menos impactantes nas paisagens e na exploração dos recursos naturais. Essa 

mudança de postura é de extrema relevância porque, quando as relações de degradação estão 

ocorrendo em áreas economicamente, socialmente e/ou ambientalmente vulneráveis, esses 

efeitos tendem a torna-se mais complexos, com resultados da degradação que marcam 

gravemente a vida dos envolvidos. 

Esse é o caso da paisagem sertaneja, que, como visto anteriormente, é estruturada 

com elementos muito particulares que dão ao interior do Nordeste e à porção do litoral 

setentrional um aspecto vulnerável, seja pelas condições ambientais, seja pelos usos e atividades 

desenvolvidas. Em um cenário envolvendo uma considerável massa populacional residente no 

campo que, em muitos casos, depende diretamente da terra para a garantia do sustento ou da 

renda, a degradação ambiental tem impactos profundos. 

Ab’Saber (1990), ao discutir uma proposta de florestamento/reflorestamento para a 

caatinga, propõe a adoção de unidades produtivas, elaboradas através de uma consciência 

ambiental, econômica e social para os povos do sertão. Trata-se do respeito à terra para a 

produção, e do respeito a todos os recursos disponíveis, utilizados conscientemente para que 

possa haver a permanência com dignidade das populações rurais em seu meio. 

O processo de tomada de consciência ambiental e de intervenções positivas inicia-

se com o planejamento e posterior gestão dos sistemas ambientais. Sousa e Nascimento (2015), 

ao tratar de processos de degradação em ambiente semiárido, alertam para a necessidade da 

formulação de planejamentos territoriais, baseados no tripé: ambiente, sociedade e economia.  

Vale salientar que, no ambiente semiárido, a necessidade do planejamento é o resultado da 

combinação de fatores naturais e sociais, como condições climáticas associadas a formas de 

uso e manejo do solo e dos recursos naturais realizadas de forma inadequada. 

Nesse sentido, é preferível que o processo de ocupação humana seja realizado 

através do delineamento de estratégias que orientem a ocupação, de modo que, para o sistema 

natural, não haja grandes consequências. Tais estratégias só são possíveis de ocorrer perante a 

elaboração de planejamentos, conceito segundo o qual a literatura trata como uma atividade que 

visa antever desdobramentos de um dado processo, como a ocorrência de prováveis problemas 

e suas possíveis soluções (SOUZA, 2002). O planejamento realiza-se através de um processo 

contínuo e sistemático, que analisa o quadro atual elaborando o melhor caminho para onde se 

quer chegar (SANTOS, 2004). 

Visando ampliar conceito de planejamento, foram desenvolvidas variações em sua 

terminologia, passando a ser empregado junto a termos como: territorial, ambiental, estratégico, 

urbano, rural, dentre muitos outros. Para fins dessa pesquisa, será adotado como norte 
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referencial o planejamento ambiental, realizado com bases sólidas na análise dos sistemas 

ambientais que sejam capazes de responder às vicissitudes da sociedade. É essencial a 

construção de um planejamento ambiental que objetive o desenvolvimento econômico e social, 

ao mesmo tempo que põe em prática o uso sustentável dos recursos naturais. 

Segundo Rodriguez e Silva (2016, p. 133), “o planejamento ambiental é o ponto de 

partida para a tomada de decisões relativas à forma e intensidade em que se deve usar um 

território”. Para Santos (2004), o planejamento ambiental consiste no ato de adequar as ações 

humanas às potencialidades e à capacidade de suporte do ambiente físico, de modo a buscar o 

desenvolvimento harmônico da área, com a manutenção do ambiente biológico e social. 

Por ser uma atividade contínua, o planejamento requer a aplicação dos 

consequentes planos de gestão, agora preocupados com o presente e não mais com o futuro 

(SOUZA, 2002). A gestão ambiental é entendida, segundo Quintana et al. (2016), como 

diretrizes desenvolvidas visando a obtenção de resultados positivos acerca da qualidade 

ambiental, podendo estar direcionada ao controle e alocação de recursos. O gerenciamento de 

medidas estabelecidas no passado é essencial, visto a dinâmica existente entre as sociedades e 

os sistemas ambientais, relação esta que se altera temporalmente pois está condicionada aos 

paradigmas vigentes em um dado período. 

Como bem destacou Seiffert (2011, p. 48), a gestão ambiental “busca a condução 

harmoniosa dos processos dinâmicos e interativos que ocorrem entre os diversos componentes 

do ambiente natural e antrópico, determinados pelo padrão de desenvolvimento almejado pela 

sociedade”. Esse é o ponto crucial do paradigma vigente seja no processo de planejamento, seja 

no de gestão, pois os sistemas ambientais poderão ser colocados em xeque, se a consciência 

ambiental da sociedade for incapaz de visualizar os malefícios do avanço desordenado do seu 

processo de desenvolvimento. 

O grande debate sobre as questões de planejamento nos meios acadêmicos no Brasil 

está direcionado à avaliação da eficiência das políticas traçadas no âmbito governamental. 

Muito se produziu no sentido de analisar as formulações, desde um ponto de vista teórico, que 

busca compreender a essência do processo, os conceitos envolvidos e os rebatimentos nas 

metodologias empregadas. A questão teórico-metodológica posta refere-se às escalas de 

atuação das políticas, envolvendo, sobretudo, questões de sobreposição dos PPP (Planos, 

Programas e Projetos). Com isso, é perceptível a existência de um enorme debate sobre a 

necessidade e a execução de uma política de ordenamento territorial para o país.  

O Estado brasileiro não possui uma política de ordenamento territorial, apesar dos 

enormes esforços realizados para tal feito, realizados principalmente a partir dos anos 2000. 
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Entre essas ações está, de acordo com Feitosa e Aranha (2020), o documento Para pensar uma 

Política Nacional de Ordenamento Territorial, publicado no ano de 2005, trata-se de um marco 

na discussão sobre a temática no país, e buscou “tornar operacional e propiciar um conjunto 

articulado de ações direcionadas para a promoção do desenvolvimento sustentável” (FEITOSA; 

ARANHA, 2020, p. 12). 

O conteúdo do que se entende por ordenamento territorial, segundo Thereza Santos 

(2005), é abundante, mas carrega algumas similaridades, sendo a atribuição de execução do 

setor público a principal delas, e outra a questão da escala, essencialmente regional, mas que 

possui alguns conflitos. A autora apresenta que um conceito atual e operativo do ordenamento 

territorial é aquele que engloba políticas e planos que possuem reverberações no território, 

notadamente, políticas setoriais. 

Desde quando entendido sob uma perspectiva do planejamento e gestão ambiental, 

o ordenamento territorial é, para Almeida (2007), a compatibilização das necessidades do 

homem no que tange a ocupação e uso do solo e a capacidade de suporte dele. O autor, ao adotar 

essa perspectiva, compreende que esse uso se dá em um território dotado de recursos naturais. 

A perspectiva ambiental do ordenamento territorial trata, essencialmente, da regulação do uso 

dos recursos, e parte, em muitos casos, das questões de finitude do território, ou seja, das 

relações de escassez dos recursos do ambiente (SANTOS, T., 2005). 

As ideias apresentadas por Thereza Santos (2005) e Almeida (2007) fundam a 

noção de ordenamento empregada nesta pesquisa. Trata-se da promoção de diretrizes que 

orientam os usos do território, ou seja, políticas que têm reverberações no território e, 

consequentemente, na paisagem. Apesar do foco ambiental desta análise, ela não se limita à 

exploração de PPP que tem por objetivo somente a esfera natural, mas entende como necessária 

a exploração de ações que envolvam as esferas econômica e social. Isso porque, segundo Peres 

e Chiquito (2012), o emprego da noção territorial nas estratégias de desenvolvimento, 

atualmente, tendem a consolidar a questão ambiental. De acordo com os autores, a relação entre 

sustentabilidade e ordenamento territorial trouxe um novo desenho para as políticas de 

desenvolvimento econômico e social. 

Nessa perspectiva, segundo Vicens (2012), a paisagem é escolhida como alvo do 

planejamento, por ser entendida e vista como unidade sistêmica de síntese do espaço 

geográfico. Tratando-se de uma unidade sistêmica formada por diferentes elementos, que 

interagem e possuem reverberações múltiplas, o objetivo do planejamento da paisagem é a 

garantia do uso sustentável de seus elementos constituintes.  
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A partir dessa relação, a Geografia Física, segundo Almeida (2007), utilizando de 

sua visão sistêmica, em muito contribui para o processo de ordenamento. Isso se dá não apenas 

na esfera dos estudos diagnósticos dos elementos constituintes da paisagem, mas também na 

compreensão da interação destes com os usos estabelecidos pela sociedade. 

Com base nessas noções empregadas, nota-se a clara associação entre políticas de 

desenvolvimento territorial e o uso das paisagens, pois são elas que recebem as cargas da 

produção/desenvolvimento antrópico. Vitte (2015) colabora com tal proposição ao discutir a 

noção de modelo territorial presente na obra de Trigal e Del Pozo (1999). Nela, tal noção 

significa a forma de ocupar e usar o espaço, que tem, no meio físico e na sua consequente 

transformação, importante campo de análise. 

Através dessas considerações, a chamada abordagem territorial do desenvolvimento 

possui, no Brasil, exemplos concretos de políticas de ordenamento territorial que, mesmo 

indiretamente, proporcionam reverberações na esfera ambiental. A exemplo desses 

mecanismos, tem-se a Política Nacional do Desenvolvimento Regional (PNDR), o Plano 

Nacional de Logística e Transportes (PNLT), e o Programa de Aceleração do Crescimento 

(PAC). Miragaya e Signori (2011) apresentam uma lista de mecanismos existentes que 

complementam o rol de exemplos de instrumentos de ordenamento territorial, entre eles estão: 

a Política de Desenvolvimento Rural Sustentável, a Política Nacional de Desenvolvimento 

Urbano, e os Planos Diretores Municipais.  

Os exemplos destacados enquadram-se como mecanismos promotores do 

desenvolvimento que refletem não apenas na esfera social e econômica, mas também nos modos 

de utilização da paisagem, afetando o seu estado ambiental. Diante das questões discutidas, 

anteriormente, acerca da relação existente entre paisagem e ordenamento, surge uma questão 

fundamental que deve ser abordada, pois é ela quem garante os princípios adotados no momento 

de se pensar o desenvolvimento, trata-se da sustentabilidade. 

A tomada de uma maior consciência ambiental global é iniciada, sobretudo, a partir 

da Conferência de Estocolmo, na década de 1970. Até então, o pensamento de desenvolvimento 

vigente correspondia apenas ao desenvolvimento econômico. Sendo, assim, esse grande evento 

e os seus produtos são responsáveis pelo início do debate sobre a proteção ambiental (BARROS 

et al., 2012). A ideia de sustentabilidade presente na Conferência das Nações Unidas sobre o 

Meio Ambiente (CNUMA) em 1972, continua a ser debatida nas décadas seguintes, com a 

ocorrência de novas edições das conferencias da ONU.  

De acordo com Feil e Schreiber (2017), após o relatório Our Common Future, 

elaborado na Comissão de Brundtland 1987, há uma enorme expansão qualitativa e quantitativa 
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de legislações ambientais no contexto global, que por sua vez é reflexo da consolidação de 

termos como desenvolvimento sustentável e sustentabilidade. Embora possa haver certa 

polissemia nos termos apresentados, com a existência de múltiplas conceituações, esses dois 

termos foram responsáveis por direcionar várias políticas globais e nacionais, através de 

acordos e compromissos firmados internacionalmente, dentre eles a Agenda 21, os Objetivos 

de Desenvolvimento do Milênio (ODM), e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 

(ODS). 

De acordo com Feil e Schreiber (2017, p. 673), o termo sustentabilidade ganhou 

maior notoriedade na discussão ambiental devido as questões “sobre as fontes energéticas e 

recursos naturais, ou seja, que diziam respeito às relações entre humanos e meio ambiente e, 

em especial, a problemas de deterioração da relação entre ecologia global e desenvolvimento 

econômico”.   

Como dito anteriormente, existem uma gama de interpretações sobre o termo, que 

ora o tratam como algo a ser alcançado, ora como um processo a ser realizado. Autores como 

Dovers e Handmer (1992), Bell e Morse (2008) e Moldan et al. (2012), entendem em linhas 

gerais a sustentabilidade como a capacidade que determinado sistema ambiental apresenta em 

relação a resistência/adaptação a mudanças através do tempo. Ou seja, a sustentabilidade é a 

capacidade do sistema global manter sua qualidade e propriedades em um nível próximo, a sua 

média histórica, frente a dinâmica de inúmeras variáveis ao longo do tempo.     

Através da noção empregada acerca da sustentabilidade, adotamos uma postura de 

que a mesma é algo a ser alcançado, é o produto final de um processo que envolve a adoção de 

práticas, estratégias em longo prazo para a melhora da qualidade de vida da sociedade. Tal 

melhora passa necessariamente pelo desenvolvimento de ações em três grandes esferas: 

ambiental, social e econômica. 

Além disso, como bem destacou Todorov e Marinova (2011 apud FEILe 

SCHREIBER, 2017) é imprescindível que ocorram processos avaliativos direcionados a 

verificação do estado ambiental dos sistemas.  Essa avaliação é fundamental para a tomada dos 

rumos a serem seguidos: manutenção ou restrição de determinadas atividades, criação de áreas 

de proteção, regulação do uso solo. Nesse sentido, a sustentabilidade ganha destaque nessa 

pesquisa, pois o seu entendimento auxilia na verificação do estado ambiental da bacia 

hidrográfica, além dos graus de sustentabilidade das atividades desenvolvidas. 
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2.2 Bacia Hidrográfica: noções conceituais e perspectivas de análise 

 

Os temas apresentados nos tópicos anteriores, refletem o quadro sistêmico da 

análise geográfica vigente na atualidade. A Geoecologia das Paisagens, direcionada ao 

entendimento das interações entre sociedade e natureza, possui forte aplicação em estudos que 

objetivam planejar o ambiente. Esse movimento é possível através dos diferentes enfoques 

analíticos disponíveis na análise paisagística. A essa realidade de estudos voltados ao 

planejamento que a abordagem geoecológica possui, vão sendo somadas as temáticas 

apresentadas nos tópicos anteriores, garantindo, assim, a possibilidade de uma análise holística. 

   Diante disso, a noção de uso da paisagem, e as questões de degradação e 

ordenamento são imprescindíveis em estudos orientados para a compreensão das relações entre 

sociedade e natureza. Perante esses apontamentos, surge a necessidade de delimitar os objetos 

nos quais esses estudos devem ser operacionalizados. Tal necessidade resultou no emprego das 

bacias hidrográficas como unidades fundamentais a estes estudos.  

A adoção da bacia hidrográfica como unidade de análise percorreu um longo 

caminho para sua sistematização, e podemos encontrar seus fundamentos em dois principais 

caminhos que dão respaldo a essa adoção. O primeiro vem dos estudos de cunho sistêmico, 

desenvolvidos pelas ciências naturais, que começaram a enxergar conexões entre os mais 

variados elementos da paisagem. Esse movimento, teve como um de seus muitos resultados, o 

emprego das noções de conjunto, unidade e totalidade em relação aos sistemas ambientais. 

Dentro dessas noções, a predominância pela análise dos fluxos de EMI é apontado como o 

propósito que foi melhor alcançado através da adoção da bacia hidrográfica como unidade 

fundamental, sendo passível de melhor visualização desses fluxos, pois, como já exposto, 

tratam-se de unidades bem delimitadas e de fácil reconhecimento.   

O segundo caminho que orienta o emprego das bacias hidrográficas como unidades 

de análise possui relação com os estudos de cunho sistêmicos, mas é trilhado pelos diferentes 

instrumentos de ordenamento. No caso brasileiro, existem dois principais mecanismos que 

colocam as bacias hidrográficas nesse local de destaque. O primeiro deles foi a resolução 

CONAMA nº 001/1986 que, ao tratar das diretrizes gerais para a Avaliação de Impacto 

Ambiental, estabelece, no inciso III do art. 5°, a bacia hidrográfica como área de influência 

direta e indireta dos impactos dos empreendimentos. Além desta resolução, a Lei n° 9.433/1997 

também dá destaque para as bacias hidrográficas, em seu art. 1°, inciso V, em que há o 

estabelecimento da BH como unidade territorial, indicada para a implementação da Política 

Nacional de Recursos Hídricos (BRASIL, 1997). 
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Nesse sentido, com o intuído de facilitar a mensuração de impactos, dos fluxos de 

matéria, energia e informação além de delimitar a área de abrangência de políticas territoriais, 

foi estabelecida as bacias hidrográficas como unidades sistêmicas, tratando-se de um recorte 

bem delimitado naturalmente, sobre o qual podem ser operacionalizadas diferentes unidades 

taxonômicas de análise. Leal (2018) aponta que as BH são recortes da superfície terrestre 

adequados para a investigação e atuação dos gestores de água, e a sua valorização se dá devido 

as suas características naturais, socioeconômicas, culturais e políticas, o que permite a 

elaboração de análises integradas.     

Rodriguez, Silva e Leal (2011b) apontam que os primeiros trabalhos realizados em 

relação as bacias possuíam direcionamento para a gestão das águas. Esse fato pode ser 

percebido com o primeiro Código de Águas do Brasil, de 1934, que tinha como principal 

enfoque os usos dos recursos hídricos, preocupando-se com a qualidade e quantidade desse bem 

(ROSS, 2019). A preocupação com a gestão das águas foi sendo substituída, com a adoção de 

noções sistêmicas, passando a ser o funcionamento da bacia um campo fértil de estudo, 

fortalecendo as questões de planejamento e manejo integrado (RODRIGUEZ; SILVA; LEAL, 

2011b). 

A partir da adoção dessas unidades sistêmicas nos estudos ambientais, foram 

elaboradas pelos diferentes autores e centros de pesquisa, distintas conceituações e modos de 

aplicação. As duas principais perspectivas encontradas são: uma voltada para o funcionamento 

físico do sistema, e outra direcionada aos aspectos de planejamento, sendo esta última, mais 

integrada com as relações sociais e econômicas. O fato é que sempre haverá a necessidade de 

estudos com a utilização dos dois enfoques, pois um planejamento de uma bacia só será capaz 

de delinear propostas e alcançar seus objetivos se tiver uma construção referencial das bases 

físicas adequadas. 

A perspectiva de análise mais física das unidades hidrográficas possui um 

direcionamento para os componentes estruturais da bacia, sendo examinados, por exemplo, os 

processos de gênese e evolução dos relevos, dos canais de drenagem e da disponibilidade 

hídrica. São exemplos de autores que se dedicaram a essa perspectiva: Christofoletti (1999), 

Silveira (1997) e Tucci e Mendes (2006).  

Destacamos os trabalhos de Christofoletti (1999) e Tucci e Mendes (2006), para o 

primeiro autor as bacias hidrográficas são entendidas como bacias de drenagem, concebidas 

como a área drenada por determinado rio ou sistema fluvial. Na perspectiva do autor, está 

presente a essência da análise morfométrica, com indicação do exame de quatro índices ou 
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parâmetros analíticos das bacias hidrográficas, a saber: hierarquia fluvial, análise areal, análise 

linear e análise hipsométrica. 

Para Tucci e Mendes (2006), a bacia é toda uma área drenada por efeito da 

gravidade, força que auxilia a chegada dos fluxos de matéria em um ponto principal, o rio. Essa 

área de captação é delimitada pela topografia, sofrendo influência da geologia, criando limites 

no subsolo. De acordo com a perspectiva de análise do autor, devem ser examinadas com maior 

destaque: a área de drenagem, o comprimento do rio principal, e a declividade do rio e da bacia, 

evidenciando, dessa forma, os aspectos mais estruturantes do sistema. 

O segundo grupo de perspectiva de conceituação e aplicação tem como 

representantes autores como: Nascimento (2012), Farias e Nascimento (2016), Lollo et al. 

(2018) e Ross (2019). Esses autores trabalham em um entendimento que integra os 

componentes físicos-estruturantes das bacias aos aspectos econômicos, sociais e políticos que 

garantem uma dinâmica antrópica nos sistemas naturais. Como será visto adiante, esse modo 

de operacionalização das bacias possibilita a formulação de práticas de planejamento e gestão, 

seja dos recursos hídricos, seja do controle do uso do solo. 

Para Nascimento (2012), a bacia é entendida como um sistema complexo, existindo 

relações mútuas entre os diferentes elementos constituintes, entre eles as sociedades, sendo 

possível, através desse entendimento, uma análise integrada do meio (aspectos físicos, 

econômicos e sociais). Para Farias e Nascimento (2016), as BH são unidades físico-territoriais 

em que são viabilizadas ações de planejamento e gestão ambiental de diferentes espaços. 

 No sentido da aplicação dos estudos em bacias, Lollo et al. (2018) apresentam a 

análise do uso e cobertura da bacia como um dos principais recursos que garantem a análise da 

degradação, e fornecem subsídios para ações do poder público voltadas para a amenização dos 

impactos. A partir da revisão de numerosos trabalhos, os autores indicam que os principais 

efeitos da mudança no uso e cobertura acarretam alterações no regime hídrico, na qualidade da 

água e nos processos geodinâmicos (LOLLO et al., 2018).  

A perspectiva apresentada por Ross (2019), com base em uma visão ecogeográfica, 

de início, pode aparentar a valorização aos aspectos físicos da bacia, por ser destacada a 

importância da água como principal elemento constituinte. Essa valorização é evidenciada 

quando o autor fala que “a saúde de uma bacia hidrográfica pode ser medida pela qualidade das 

águas, ou seja, água de má qualidade de um rio é sinônimo de um rio doente, é resultado de 

uma bacia doente” (ROSS, 2019, p. 35). Apesar dessa perspectiva inicial, o autor aborda a 

necessidade da visualização integrada, e dos reflexos das ações transformadoras da sociedade. 
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Quando estabelecemos o critério da saúde da bacia, através da qualidade da água, 

acabamos por reduzir sistemas que não apresentam rios perenes, como é o caso de bacias 

semiáridas em que há a predominância de rios intermitentes e sazonários. Nesse sentido, é 

necessário avaliar a qualidade da bacia, ou o estado ambiental, de uma forma ampla, adotando 

uma perspectiva que integre, na avaliação conjunta, muitas variáveis, como a taxa de erosão, 

qualidade da água, taxa de desmatamento, queimadas, adensamento populacional, entre outras.  

Ross (2019) afirma que a água é o componente natural de maior relevância dentro 

das bacias, e que possui forte interseção com os demais elementos estruturantes. No entanto, de 

acordo com Farias e Nascimento (2016), a utilização da BH como unidade de análise não se 

justifica apenas pela importância dos recursos hídricos, mas sim pela quantidade de variáveis 

envolvidas nessa unidade, ou seja, os demais elementos da bio e geodiversidade. De acordo 

com Ross (2019), para se analisar a BH do ponto de vista das interações sociedade-natureza, 

observando os fluxos de matéria e energia produzidos, é necessário visualizar as variações e 

diferenças paisagísticas existentes dentro da unidade.  

Para compreender essas diferenciações paisagísticas, e suas influências para as 

bacias, adotou-se o emprego de análises baseadas no uso e na cobertura das unidades, por serem 

elementos que dão respostas a dinâmica antrópica na paisagem. Segundo Belward e Skoien 

(2015 apud LOLLO et al., 2018), as alterações no uso e cobertura, proporcionam mudanças nas 

bacias, seja através de processos naturais, seja através de processos introduzidos. A figura 3 

aborda, esquematicamente, o porquê da relevância das bacias hidrográficas para os estudos 

integrados da paisagem. 

 

Figura 3 — Esquema da estrutura funcional de uma bacia hidrográfica 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. I – Sociedades; II – elementos da biodiversidade; III 

elementos da geodiversidade; IV – usos; V – degradação; VI – ações de ordenamento. 
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A imagem demonstra um grupo de variáveis presentes dentro de determinada 

unidade, que, em conjunto, garantem a estrutura-funcional da bacia. É importante salientar que, 

apesar de serem entendidas como um conjunto de elementos integrados, as bacias não são 

entendidas como sistemas fechados, pois são passíveis de receber exterioridades de outras 

localidades. Essa relação fica evidente, quando o resultado do esquema representa como 

resultado a transferência de determinado impacto para outro sistema vizinho, sendo possível 

também a transferência de ações positivas. 

 De acordo com Ross (2019), os arranjos dos espaços possuem relação direta com 

os usos dos atores sociais realizados em seu próprio território, ou com a abertura para 

verticalidades da economia global. Diante disso, é representado na figura 3 uma bacia 

hipotética, que pode receber influências externas do processo de globalização, existindo dentro 

desse sistema as diferentes sociedades que trocam constantemente energia e matéria com os 

diferentes elementos da bio e geodiversidade, através dos usos estabelecidos no ambiente.  

O processo de transferência de impactos e ações positivas entre unidades, possui 

relevância nas análises uma vez que os limites do sistema ambiental, não correspondem, em 

determinados casos, aos limites estabelecidos politicamente pelas sociedades. Essa 

fragmentação na malha territorial que sustenta a bacia hidrográfica pode ser responsável pela 

existência de graves conflitos.    

Em muitos casos ocorre a sobreposição de diferentes unidades territoriais em uma 

mesma bacia. Essa extrapolação dos limites das bacias em relação aos limites dos territórios 

dificulta a gestão dos recursos hídricos (CUNHA; COELHO, 2003), pois cada território pode 

conceber o ambiente de uma forma especifica: instaurando ou não os seus instrumentos de 

comando e controle; promovendo ou não a exploração sustentável de seus recursos.    

A BHRC é um nítido exemplo da relação da sobreposição indicada anteriormente. 

Por ser uma unidade extensa, abrange 13 unidades territoriais, que podem, eventualmente, 

apresentar diferentes sistemas de gestão do meio ambiente e, com isso, resultar em 

consequências danosas para setores específicos da bacia.  

Com base nos apontamentos acerca dos conceitos e aplicações da bacia 

hidrográfica, nesta pesquisa, torna-se necessário o direcionamento para a realidade de 

ambientes semiáridos. De acordo com Nascimento (2012), as bacias de drenagem semiáridas, 

devido às condições climáticas regionais, apresentam dimensões e regimes diferentes, sendo 

essa diversidade fruto da localização das nascentes e exutórios, e das formas de uso e ocupação 

do solo. Diante das condições climáticas, as bacias semiáridas, em sua grande maioria, possuem 



56 

 

 

regimes intermitentes, apresentando quadro de escassez hídrica, o que as enquadra como 

peculiares, em um país que é predominantemente úmido (NASCIMENTO, 2012). 

De acordo com Tundisi e Matsumura-Tundisi (2020), as estimativas apontam que 

o Brasil possui de 12 a 16% da água doce mundial, no entanto, a distribuição interna no país 

apresenta grande variabilidade, seja por uma variação de ambientes físicos, seja pela 

complexidade economia e social das regiões. Esses fatores levantados pelos autores afetam, 

diretamente, a disponibilidade hídrica per-capita das populações, sendo registrados valores no 

Brasil entre 773.000 m3/habitante/ano (estado do Amazonas) até 1.270 m3/habitante/ano na 

região Nordeste (TUNDISI; MATSUMURA-TUNDISI, 2020).  

Cirilo, Montenegro e Campos (2010) destacam que a disponibilidade da água ainda 

é um ponto crucial para a promoção do desenvolvimento na região nordestina, em especial, na 

área de influência do clima semiárido. Perante as condições climáticas e geológicas, essa 

disponibilidade hídrica diminui substancialmente, possuindo, como principal motor, os 

sistemas climáticos regionais, que resultam em uma variabilidade temporal das precipitações 

(CIRILO; MONTENEGRO; CAMPOS, 2010). Aliado a esse fator, há o recobrimento cristalino 

na maior parte da região, o que afeta o potencial hidrogeológico, seja em relação à qualidade 

do recurso, seja em relação à sua disponibilidade.  

De acordo com Nascimento (2012), o potencial de armazenamento subterrâneo do 

nordeste seco é de natureza diversa, localizando-se desde as áreas cristalinas, em locais de zonas 

fraturadas, até os depósitos sedimentares de diferentes períodos geológicos, sendo aquelas os 

locais de menor potencialidade. Cirilo (2008) indica que as áreas do escudo cristalino 

correspondem a cerca de 80% do Nordeste, predominando águas com elevado teor de sais e de 

baixa vazão, cenário que se altera nas áreas sedimentares, com registro de maiores vazões e 

melhores teores na qualidade do recurso. 

Na BHRC, estão localizadas importantes zonas de recarga de aquíferos 

sedimentares sobre as formações do arenito Açu e do Calcário Jandaíra, na Bacia Potiguar. 

Tundisi (2014), analisando áreas de recarga sedimentar, alerta para a importância da 

preservação desses locais, a fim de que possa haver a manutenção da disponibilidade hídrica, 

principalmente, em locais de reduzida potencialidade, como é o caso do semiárido. Nesse 

sentido, com base na configuração climática, geológica e hidrológica das áreas sertanejas, a 

preservação da água ganha local de destaque, como principal objetivo a ser alcançado.  

No entanto, como já indicado, esse objetivo passa por uma série de outras variáveis 

que influenciam na qualidade e quantidade dos recursos hídricos, pois, como indicado por 

Cirilo, Montenegro e Campos (2010), existe uma superexploração de recursos nas áreas 
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sertanejas, que afetaram, em médio prazo, a qualidade ambiental desse sistema. Dito isso, é 

essencial o emprego de metodologias capazes de elucidar a complexa rede de fluxos das 

diferentes esferas que compõe a paisagem, como a Geoecologia. Através dela, é tarefa e 

objetivo a ser alcançado a realização do exame do estado ambiental da bacia, e a busca pela 

interpretação sobre os graus de sustentabilidade dos usos realizados, a fim de promover a 

melhora na qualidade do ambiente. 

 

2.3 Procedimentos técnicos-operacionais 

 

A construção metodológica realizada para alcançar os objetivos delimitados, tem 

como base teórica a Geoecologia das Paisagens, responsável por fornecer diferentes enfoques 

analíticos para a paisagem, além de dois índices qualitativos: o estado ambiental e os graus de 

sustentabilidade. A sistematização dos procedimentos técnicos operacionais, com base na 

Geoecologia apresentada por Rodriguez, Silva e Cavalcanti (2017)2, já foi posta em prática por 

diferentes autores em distintos objetos de investigação. Essa sistematização, nesta pesquisa, é 

compartimentada em diferentes fases, a saber: fase de organização e inventário; fase de análise; 

e, por fim, a fase de diagnóstico. 

 Com o intuito de auxiliar as análises dos dois índices apresentados pelos autores, 

serão utilizados, de forma complementar, os parâmetros presentes na equação de avaliação de 

impacto de Conesa (2010), a qual tem como objetivo a elaboração de uma matriz de 

importância. Esse produto será construído nesta pesquisa através das variáveis da ficha de 

avaliação do meio físico de Marcos Santos (2005), dos elementos presentes em Conesa (2010), 

e, também, com base na realidade observada em campo. 

A figura 4 apresenta, de forma preliminar, o esboço metodológico adotado para o 

cumprimento dos objetivos, com os inputs e outputs da pesquisa, responsáveis pela aferição do 

estado ambiental e dos graus de sustentabilidade. 

 
2 Rodriguez, Silva e Cavalcanti (2017), elaboram 6 fases para a análise geoecológica (I Fase de organização, II Fase 

de inventário, III Fase de análises, IV Fase de diagnostico, V Fase propositiva, VI Fase de Execução). Pra fins desse 

trabalho as duas primeiras fases estão integradas e a fase de execução não será aplicada.  
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   Figura 4 — Esboço do quadro metodológico da pesquisa 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

A proposição realizada pelos autores que se dedicam à Geoecologia acerca do 

estado ambiental apresenta-se como subjetiva, pois não define os parâmetros numéricos. Nesse 

sentido, a proposição de Conesa (2010) é utilizada como metodologia complementar com o 

intuito de possibilitar a interpretação da paisagem através da matriz de importância, construída 

com base na relação ações versus impacto. A conexão entre a proposição de Conesa e o estado 

ambiental da Geoecologia consiste na afirmação de que este é o resultado dos processos de 

degradação oriundos das diferentes ações antrópicas. 

Primeiramente é importante a elucidação de duas dimensões de análise 

fundamentais para o desenvolvimento das etapas operacionais da pesquisa: as escalas espacial 

e temporal. Em relação à escala espacial, esta pesquisa segue a proposição desenvolvida por 

Farias (2015). A autora trabalhou com duas escalas: uma regional, voltada para a interpretação 

dos fatores geoecológicos de formação da paisagem; e outra local, preocupada com o 

entendimento das relações sociedade-ambiente, ou seja, com a interpretação dos usos e dos 

impactos produzidos. Dessa forma, é essencial compreender como a paisagem se apresenta em 

seu aspecto regional, do ponto de vista de sua estrutura (litologia, associação de solos, 

morfologia do relevo, hidrografia) e do funcionamento das conexões com os elementos sociais, 

para compreender, na escala local, o estado ambiental desse sistema. 

A dimensão temporal foi sistematizada com base na compreensão de que a dinâmica 

pretérita dos lugares é ferramenta para a compreensão da realidade atual. Isso significa que a 

realidade ambiental atual é resultado do efeito acumulativo dos usos realizados pelas diferentes 

sociedades. A justificativa para a adoção dessa compreensão está no conjunto de enfoques da 

análise geoecológica, pois o tempo é imprescindível para a compreensão da dinâmica histórica-

antropogênica. Nesse sentido, optou-se pelo recorte temporal de 45 anos (1974-2019), 
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entendendo que, através da análise das diferentes décadas, a dinâmica antrópica sobre os 

recursos naturais poderá ser compreendida. 

O recorte temporal delimitado evidencia eventos e processos que ocorreram na 

bacia ao longo dos últimos 45 anos. Todos esses eventos, em conjunto, foram construindo a 

paisagem atual da BHRC, advindo daí a importância da dimensão temporal. Esse período 

engloba e revela fenômenos como a significativa produção da agropecuária, e sua consequente 

decadência; o desenvolvimento da indústria petrolífera; a implantação de novas infraestruturas; 

além de eventos de seca que refletem no comportamento socioeconômico da área. 

Uma vez apresentadas as dimensões espacial e temporal, a figura 5 demonstra o 

fluxograma metodológico da pesquisa, para, posteriormente, serem descritas as respectivas 

fases. 
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Figura 5 — Fluxograma metodológico da pesquisa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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2.3.1 Fase de organização e inventário 

 

Na fase de organização e inventário foram construídos os bancos de dados espaciais 

e bibliográficos da pesquisa utilizados nas fases subsequentes da análise. Trata-se, nesse 

sentido, da obtenção e organização dos dados primários e secundários da pesquisa. Os materiais 

bibliográficos foram obtidos para a construção do debate teórico e metodológico da pesquisa, 

e auxiliaram na construção dos tópicos teóricos dos diferentes temas abordados até o momento. 

Já os dados espaciais foram utilizados para a construção dos materiais cartográficos, gráficos e 

tabelas da pesquisa, que foram necessários para a interpretação geoecológica da paisagem da 

bacia. 

Antes que o detalhamento desta fase seja realizado, é indispensável o apontamento 

das escalas utilizadas para a coleta e interpretação dos dados. O processo de organização e 

inventariação dos dados, das ideias e dos conceitos necessita do estabelecimento prévio dos 

limites do campo de atuação da análise. Diante disso, a dimensão espacial e temporal surge 

como importante elemento a ser estabelecido, pois, a partir da definição da dimensão espaço-

temporal da pesquisa, todo o caminho percorrido até os resultados finais estará coerente com 

os objetivos estabelecidos.  

A escala espacial evoca a necessidade da compreensão das áreas de abrangência em 

que foram formulados os dados primários e secundários utilizados na pesquisa. A extensão 

territorial da BHRC, como visto anteriormente, abrange vários municípios do RN e um 

município no estado da Paraíba, no entanto os limites da bacia não contemplam, em muitos 

casos, a totalidade das áreas dos municípios. Devido a isso, vários municípios pouco contribuem 

para a área de drenagem, conforme apresentado na figura 6 e na tabela 1. 
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Figura 6 — Representação das áreas municipais 

inseridas na BHRC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Tabela 1 — Área de contribuição de drenagem dos municípios para a BHRC 

Município 
Área 

Município 

(Km2) 

Área inserida 

na bacia 

(Km2) 

Porcentagem 

da área 

inserida (%) 

Porcentagem de 

contribuição para 

área da bacia (%)  

Mossoró 2099,33 732,61 34,90 20,19 

Assú 1303,45 115,91 8,89 3,19 

Gov. Dix-Sept 

Rosado  

1129,52 289,33 25,62 7,76 

Caraúbas 1095,8 269 24,55 7,4 

Campo Grande  887,96 748,84 84,33 20,59 

Upanema 873,15 860,91 98,60 23,67 

Serra do Mel  620,23 78,45 12,65 2,17 

Belém do Brejo 

da Cruz – PB 

601,17 2,3 0,38 0,06 

Paraú  383,21 25,73 6,71 0,71 

Patu  319,14 129,53 40,59 3,56 

Janduís  304,9 304,82 99,97 8,28 

Triunfo Potiguar  282,72 0,01 0,004 0,0000010 

Messias Targino 135,09 79,03 58,50 2,17 
         Fonte: IBGE (2019), organizado pelo autor. 

Visando maior acurácia na interpretação dos dados e considerando a realidade das 

áreas municipais drenadas pela bacia, buscou-se, através de parâmetros quantitativos, 

selecionar quais os municípios relevantes e que não causariam distorções analíticas no processo. 
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Tais distorções são o resultado da inexistência de dados elaborados em escalas de maior detalhe, 

provocando prejuízos em análises de objetos como as bacias hidrográficas. Nesse sentido, em 

alguns casos, a exclusão de determinadas unidades territoriais é a solução encontrada para a 

resolução da incompatibilidade escalar. 

Tendo essa relação em vista, os dados utilizados para a análise da população e das 

atividades econômicas foram selecionados seguindo critérios da área municipal inserida na 

bacia. Assim, operou-se da seguinte maneira para os dados populacionais:     

+ 80% da área municipal inserida = análise dos dados completos 

Entre 5% e 79,9% da área municipal inserida = análise através dos setores censitários 

Menos de 5% = excluído da análise 

De acordo com os parâmetros estabelecidos, os municípios que tiveram seus dados 

analisados foram: Mossoró, Governador Dix-Sept Rosado, Caraúbas, Campo Grande, 

Upanema, Patu, Janduís, Messias Targino, Assú, Paraú e Serra do Mel. Os demais municípios 

apresentaram valores não satisfatórios para análise, visto que suas áreas de contribuição são 

demasiado pequenas, quando comparadas com as suas áreas totais, e, assim, gerariam 

inconsistências analíticas. Por isso, foram excluídos ou municípios de Triunfo Potiguar (RN) e 

Belém do Brejo da Cruz (PB). É importante frisar que a seleção dos dados em nível de setor 

censitário somente foi possível a partir do ano de 2000, quando o IBGE adotou a unidade 

territorial para a coleta dos dados municipais.  

Para a análise dos dados econômicos, o parâmetro utilizado foi o seguinte: 

+ 20% da área municipal inserida = dados analisados 

Tendo em vista o parâmetro econômico estabelecido, assim como ocorreu em 

relação aos dados populacionais, a utilização da totalidade dos dados para áreas muito pequenas 

ocasionaria distorções nos processos de análise econômica e dos usos, pois os dados disponíveis 

não possuem escala de detalhe, como o setor censitário, na dinâmica populacional. Devido a 

isso, foram retirados da análise dos dados econômicos os municípios de Assú (RN), Paraú (RN), 

Serra do Mel (RN), Triunfo Potiguar (RN) e Belém do Brejo da Cruz (PB). 

O entendimento da realidade atual, ou seja, das materialidades que estão postas no 

espaço e são refletidas nas diferentes formações paisagísticas, implica no emprego das noções 

de mudança, dinâmica e evolução; logo, necessita de uma escala temporal. Diante disso, só 

podemos compreender a materialidade atual, se direcionarmos o nosso olhar para fatos 

pretéritos, que, em conjunto, de modo acumulativo, coexistindo com a atualidade, dão função 

e forma à paisagem atual.  
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Tendo isso em vista, para esta análise, foi selecionada a escala de décadas para 

compreender a evolução dos usos antrópicos da bacia. Os anos selecionados correspondem ao 

intervalo 49 anos (1970 a 2019) para dados populacionais, e 45 anos (1974 a 2019) para dados 

econômicos. Como já exposto em tópicos anteriores, a seleção deste recorte temporal possibilita 

a visualização de importantes fenômenos que ocorreram na bacia e que respondem a 

configuração atual do estado ambiental.  

Definida a dimensão espaço-temporal da pesquisa, a coleta dos dados, 

principalmente dos materiais cartográficos, pôde ser realizada. Os dados relacionados aos 

fatores geoecológicos da formação da paisagem foram obtidos nos principais bancos de dados 

do país, a saber, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Instituto Nacional de 

Pesquisas Espaciais (INPE), Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA), e 

Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais (CPRM); e do estado do RN, quais sejam, 

Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente (IDEMA), e Empresa de Pesquisa 

Agropecuária do Rio Grande do Norte (EMPARN). 

Visando a interpretação dentro de uma escala regional dos fatores de formação 

geoecológicos, foram selecionados os seguintes dados, apresentados no quadro 2. 

Quadro 2 — Materiais utilizados na interpretação geoecológica da BHRC 

MATERIAL ESCALA FONTE 

Arcabouço geológico 1:500.000 CPRM 

Compartimentação do relevo 1:250.000 Diniz et al. (2017) 

Associação de solos  1:1.000.000 IBGE 

Temperatura e precipitação Municipal ANA/EMPARN 

Imagens SRTM 30x30 m INPE 

LANDSAT 8/OLI 30x30 m  USGS 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

As imagens de satélite são importantes materiais utilizados para a geração de dados 

através do sensoriamento remoto. As imagens Shuttler Radar Topography Mission (SRTM) 

correspondem aos quadrantes 05S39_ZN, 05S375_ZN, 06S39_ZN e 06S375_ZN do INPE, as 

mesmas foram utilizadas para a análise hipsométrica da bacia. Os produtos do satélite Landsat 

8 foram utilizados na elaboração dos mapeamentos da cobertura do solo, auxiliando na 

visualização da estrutura da vegetação.   

Os dados socioeconômicos foram obtidos através do Sistema IBGE de Recuperação 

Automática (SIDRA), repositório com grande número de pesquisas oficiais realizadas pelo 

governo. A fim de compreender a configuração social e econômica da bacia, utilizou-se 
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informações populacionais (Total-Rural e Urbano) para os diferentes municípios. As pesquisas 

Produção Agrícola Municipal (PAM), Produção da Extração Vegetal e da Silvicultura (PEVS) 

e Produção Pecuária Municipal (PPM) foram utilizadas na caracterização econômica da área.  

As variáveis utilizadas para a visualização dos usos foram:  

• Produção de gêneros agrícolas permanentes e temporários; 

• Área ocupada (lavouras permanentes e temporárias); 

• Efetivo dos rebanhos; 

• Produção da extração vegetal; e 

• Poços de petróleo. 

Após a coleta, os dados foram organizados na forma de mapas, gráficos e tabelas, 

de modo a orientar os primeiros trabalhos de campo, que promovem um caráter de identificação 

preliminar da área de estudo, além de orientar a coleta de novas variáveis identificadas in loco.  

 

2.3.2 – Fase de análise 

 

Bovet Pla e Vilàs (1992) abordam que a análise paisagística pode ser realizada 

através de métodos e técnicas de diferentes disciplinas, existindo dois focos de atuação: um 

centrado na estrutura geoecológica e outro na estrutura antrópica. O autor apresenta a estrutura 

da paisagem como formada por elementos bióticos, abióticos e antrópicos, sendo necessário o 

direcionamento da análise para as relações existentes entre os diferentes elementos, e os 

resultados que emergem dessa relação. 

A partir da fase de análise, as etapas presentes na figura 5 serão apresentadas de 

acordo com os objetivos específicos da pesquisa. Nesse sentido, a fase das análises abrange os 

objetivos 1 e 2 da pesquisa, estando assentada, metodologicamente, no enfoque estrutural da 

geoecologia, o qual diz respeito a um conjunto de procedimentos direcionados à determinação 

da diversidade geoecológica (RODRIGUEZ; SILVA; CAVALCANTI, 2017). 

Nesta fase, há o direcionamento de grande energia na elaboração dos mapeamentos 

temáticos em ambiente SIG, dos fatores de formação geoecológico da paisagem, sendo 

elaborados conjuntamente os gráficos, quadros e tabelas dos fatores antrópicos de formação. 

Todas estas informações são os conteúdos das diferentes unidades geoecológicas identificadas 

na pesquisa, sendo esses sistemas paisagísticos os principais resultados desta fase.  

Além disso, a utilização de instrumentos (GPS, câmeras fotográficas, bussolas) e 

softwares (QGIS 3.4, ArcGIS 10.5, Excel) é essencial nesta fase, pois eles auxiliam no 

desenvolvimento e interpretação do objeto. 
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O primeiro procedimento realizado, ainda em gabinete, foi a delimitação do 

perímetro da BHRC, já que ela não se encontra delimitada nos documentos oficiais do IDEMA, 

por tratar-se de uma sub-bacia do sistema Apodi-Mossoró. Posto isso, a delimitação foi 

realizada através do software ArcGIS 10.5, sendo gerada através das cotas altimétricas 

(divisores topográficos) obtidas no processamento das imagens SRTM. Após o recorte do 

objeto de estudo, a pesquisa seguiu com os demais procedimentos.  

Objetivo 1 — Caracterizar das unidades geoecológicas: 

O processo de caracterização das unidades geoecológicas é o principal resultado a 

ser obtido nesta fase. Para sua delimitação, os limites dos diferentes compartimentos do relevo 

foram utilizados, visto que, os mesmos se caracterizam como importantes elementos 

diferenciadores de unidades paisagísticas, uma vez que apresentam um princípio dimensional 

fixo, e uma sistema hierárquico já estabelecido, sendo estes dois elementos largamente 

utilizados em estudos dessa natureza.     

Tendo isso em vista, as unidades geoecológicas serão delimitadas através da 

compartimentação geomorfológica realizadas por Diniz et al. (2017) para o estado do RN, a 

qual compartimenta o relevo potiguar em diferentes táxons. A escala adotada para o 

mapeamento das unidades geoecológicas será 1:250.000, compatibilizando com a escala 

regional da análise geoecológica. Com base nesse mapeamento, para a área da BHRC, foram 

identificadas 6 unidades geoecológicas, as quais foram nomeadas conforme a tabela 2. 

Tabela 2 — Unidades geoecológicas identificadas na BHRC 

Sigla Unidade Área (Km2) 

Dsc Depressão Sertaneja do Carmo 1.442 Km2 

S&I Serras e Inselbergs 81 Km2 

Psm Planalto da Serra do Mel 174 Km2 

Ti Tabuleiros Interiores 1.817 Km2 

Pfm Planície Flúvio-marinha 21 Km2 

Pf Planície Fluvial 84 Km2 

Fonte: Elaborado pelo autor.  

O conteúdo das diferentes unidades geoecológicas é dado através da sobreposição 

dos dados espaciais já identificados (unidades litoestatigráficas, cobertura da terra, morfologia 

do relevo e as variáveis socioeconômicas) por meio da realização das operações booleanas no 

ambiente SIG. Segundo Rosa (2011), a lógica booleana permite a realização de operações 

espaciais através dos seus diferentes conjuntos de operadores. Nesta pesquisa, a principal 
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operação a ser realizada corresponde ao conjunto A e B, onde: A corresponde a um dado 

espacial especifico; e B faz referência ao limite da unidade. Assim, o resultado dessa operação 

seria a interseção de A e B, formando o conteúdo da unidade. 

A seguir, serão descritos os principais produtos obtidos para a interpretação da 

estrutura da paisagem. Trata-se, principalmente, dos fatores de formação geoecológicos de 

natureza física da paisagem.    

• Mapa geológico: Os arquivos em formato Shapefile (SHP) foram obtidos no banco de 

dados da CPRM, referentes ao projeto “Mapa Geológico e de Recursos Minerais do 

Estado do Rio Grande do Norte”, e posteriormente foram processados no ArcGIS 10.5. 

O arquivo estadual foi recortado através da ferramenta clip, com a máscara dos limites 

da bacia, para que o conteúdo do mapeamento fosse compatível com a realidade da 

bacia. A classificação de cores seguiu o padrão estabelecido pela CPRM.   

• Mapa de altitude e declividade: As imagens SRTM, (05S39_ZN, 05S375_ZN, 

06S39_ZN e 06S375_ZN) foram processadas no software ArcGis 10.5. O primeiro 

procedimento foi a junção das diferentes camadas através da ferramenta Mosaic to new 

raster. O mosaico criado foi recortado segundo os limites da bacia, através da 

ferramenta Extract by mask. Sobre o novo produto foi aplicada a ferramenta fill para 

que inconsistências na imagem fossem corrigidas. Para a elaboração do mapa de 

altitude, o recorte do SRTM foi classificado em 15 intervalos, através de diferentes 

cores, variando da cota 0 m a 699 m.  

Para a análise da declividade foi aplicada à ferramenta slope no recorte do SRTM, 

optando-se pela declividade em porcentagem e estabelecendo-se 6 classes, as quais variam de 

0 a > 45%, seguindo os intervalos estabelecidos pela Empresa Brasileira de Agropecuária 

(EMBRAPA, 1979). 

• Mapa de associação de solos: Os arquivos obtidos no IBGE possibilitaram a análise 

das associações pedológicas. A folha SB_24_pedo foi recortada através da ferramenta 

clip para ser compatível com os limites da bacia. Após isso, as classes das associações 

de solos foram classificadas seguindo os critérios de cores do Manual Técnico de 

Pedologia do IBGE (2017). 

• Mapa da cobertura vegetal: Para a identificação da cobertura vegetal, foi utilizada uma 

imagem Landsat 8/OLI, com data de aquisição e órbita/ponto: 25/06/2019 (216/064), 

extraída do site do Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS). A imagem foi 

processada através do índice NDVI (Normalized Difference Vegetation Index). A 

escolha do índice se dá pela possibilidade de melhor distinção entre formações vegetais 
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e outras coberturas da paisagem, como área urbana e solo exposto. Neste trabalho, o 

índice de vegetação (IV) será calculado no software ArcGis 10.5, através da ferramenta 

Raster Calculator. Nesta ferramenta, o IV será calculado através da equação 1, 

utilizando as bandas do espectro do infravermelho (NIR) e Vermelho (V). 

Equação 1: 

  

 

Antes do processamento da imagem, para interpretação da estrutura da vegetação, 

as Bandas do infravermelho próximo (B5) e do Vermelho (B4), tiveram que passar por 

correções. Para a interpretação dos índices de vegetação, as imagens de satélite devem estar 

configuradas com valores da refletância, ou seja, a transformação dos números digitais (DN), 

ou níveis de cinza, para valores físicos reais. O site do USGS, disponibiliza, as equações 

necessárias (equação 2) para esse procedimento, que foi realizado através da ferramenta raster 

calculator, no ArcGis. 

Equação 2:  

     

 

Onde: ρλ′ corresponde a refletância planetária, Mp é o fator de reescalonamento 

multiplicativo especifico de cada banda, Qcal é a banda processada (B4 ou B5) e Ap é o fator de 

reescalonamento aditivo. Para a transformação completa para valores de refletância, essa 

equação deve ser dividida pelo Sen da elevação do sol para cada cena especifica. 

Realizado os procedimentos de correção e cálculo do NDVI, a delimitação das 

classes da cobertura vegetal seguiu a proposição de Chaves et al. (2008), os autores 

contribuíram para os trabalhos de avaliação da vegetação, com um método simples que auxilia 

na calibração dos índices existentes. O método consiste na verificação em campo dos diferentes 

aspectos morfoestruturais da vegetação, tratando exclusivamente do porte e da área de 

recobrimento do solo. O método apresentando, consiste na combinação entre quatro níveis 

categóricos: tipo, grupo, classe e subclasse. A análise combinatória entre as diferentes 

categorias resulta em um total de 200 classes. 

A metodologia tona-se interessante, pois ao nível das classes, a vegetação pode ser 

denominada com base na estrutura mais dominante na paisagem, sendo descritas pela ordem 

decrescente dos portes dominantes. Para Chaves et al. (2008), o porte corresponde aos 

diferentes grupos: arbóreo (>4,5 m de altura); subarbóreo (>3 m e < 4,5 m); arbustivo (> 1,5 m 
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e < 3 m) e subarbustivo (<1,5 m), o porte herbáceo, apesar de não constar na proposição dos 

autores será utilizada nesta pesquisa.  

O segundo critério apresentado pelos autores, corresponde a área de recobrimento, 

sendo este utilizado para a determinação da subclasse. A tipologia da subclasse é dada através 

dos seguintes intervalos: muito densa (>80% de recobrimento); densa (>60 e <80%); aberta 

(>40 e <60%); rala (>20 e <40%) e muito rala (<20%) (CHAVES et al., 2008). 

Tomando como base o conhecimento prévio do comportamento da vegetação da 

BHRC, estabeleceu-se as seguintes classes: vegetação subarbórea, vegetação arbustiva-

subarbórea, vegetação herbácea e ausência de vegetação. Para melhor representar os as classes 

de cobertura, serão indicadas através de fotografias, as espécies identificadas em campo.      

• Clima: Para a análise dos dados climáticos, foram processados os valores de 

precipitação presentes no repositório do HIDROWEB da ANA e do site EMPARN 

relacionados às estações de Fazenda Angicos (Mossoró), localizada no baixo curso; 

Upanema e Campo Grande, localizadas no médio curso; e a estação de Patu localizada 

no alto curso da bacia. Os dados das médias mensais foram tabulados e representados 

na forma de gráficos e mapas, para a melhor visualização dos eventos de precipitação. 

Esse procedimento foi realizado no software arcgis, através da ferramenta 

geoestatistical analyst utilizando o método da Krigagem ordinária. Devido a 

disponibilidade de informações, o comportamento climático foi analisado no intervalo 

de 25 anos (1994-2019), sendo elaborados climogramas para as respectivas estações, a 

partir das médias mensais registradas. 

• Perfis das unidades geoecológicas: Para melhor representar a estrutura vertical da 

paisagem, serão elaborados perfis das unidades geoecológicas, tratam-se de seções 

transversais entre diferentes pontos da bacia, que possibilitam a visualização do 

encadeamento dos diferentes materiais produzidos em relação a estrutura da paisagem. 

O conteúdo dos perfis, são todas as informações apresentadas nesta seção: unidades 

litoestatigráficas, táxons do relevo, classe de solo, cobertura vegetal e o uso da terra 

(atividades econômicas). 

• Mapa do estado ambiental: Utilizando os dados de cobertura disponibilizados pelo 

MapBiomas (2020), e dados obtidos através dos trabalhos de campo foi elaborado o 

mapa final da análise. Trata-se da espacialização nas unidades geoecológicas das 

diferentes classes do estado ambiental, obtidas com base em Conesas (2010). Para tanto 

foi realizada uma correlação, com base nos pontos visitados, entre o tipo de cobertura e 

o possível impacto existente. 
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Objetivo 2 – Identificação dos impactos produzidos pelo uso e ocupação 

A análise dos usos da terra presentes na área possibilita a identificação das 

atividades desenvolvidas e os possíveis impactos de natureza negativa e/ou positiva, resultantes 

da apropriação. Para a identificação de como está ocorrendo a ocupação na bacia, os dados 

populacionais foram os primeiros a serem analisados, visto que saber a distribuição espacial 

das populações indica os possíveis pontos de tensão ou a existência de processos degradantes.  

A fim de entender a dinâmica populacional, os dados foram analisados, 

primeiramente, de forma regional entre os anos de 1970 e 2019, de forma a tratar-se de uma 

análise comparativa entre os diferentes anos de realização dos censos demográficos. A partir 

dos anos 2000 até o ano 2010, período em que as informações populacionais estavam 

disponíveis em maior detalhe, a análise foi processada para alguns municípios a nível de setor 

censitário, de modo que a verdadeira configuração da ocupação do território pôde ser percebida.     

Os dados econômicos utilizados nesta pesquisa foram selecionados com o principal 

intuito de saber como estão ocorrendo os usos dos recursos naturais presentes na bacia. Vale a 

pena salientar que todas as variáveis econômicas citadas na fase de organização e inventário 

relevam os modos de uso e ocupação presente no sistema BHRC, fazendo com que variáveis 

como educação, renda, saúde não foram selecionados, pois não proporcionariam interpretações 

do uso e ocupação. Dito isso, todas as variáveis sociais e econômicas selecionadas foram 

processadas no software Excel, e organizadas na forma de tabelas e gráficos. 

A espacialização da cobertura da BHRC foi analisada através do processamento dos 

resultados do MapBiomas da sua coleção 5 (1985-2019). Efetuou-se o download das 

composições para os anos de 1990, 2000, 2010 e 2019. As imagens baixadas foram reprojetadas 

para o sistema plano de coordenadas para que fosse possível a realização do cálculo das áreas 

de cada classe mapeada. Após esse procedimento, os diferentes arquivos raster foram cortados 

no software arcgis 10.5, através da ferramenta Extract by mask, sobre as novas camadas obtidas 

com os limites da BHRC foi aplicado o sistema de cores do próprio MapBiomas.     

Com todas as informações produzidas sobre as formas de uso estabelecidas na 

bacia, os impactos nela começaram a ser identificados, dando atenção especial aos processos 

degradantes das funções geoecológicas. As análises realizadas até o momento correspondem a 

aspectos regionais dos fatores geoecológicos e culturais de formação da paisagem. Os 

resultados obtidos até este momento, foram produzidos sobre a perspectiva da escala regional, 

realizando mapeamentos, principalmente na escala de 1:250.000. Após o término das análises 
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regionais, a pesquisa seguiu para a próxima fase, realizada, principalmente, no âmbito da escala 

local. 

 

2.3.3 – Fase do diagnóstico 

 

Na fase de diagnóstico, são produzidos os resultados do objetivo específico 3, que 

é o de identificar os diferentes níveis do estado ambiental e os graus de sustentabilidade da área. 

De acordo com o fluxograma representado pela figura 5, esta fase está baseada em dois 

enfoques da análise geoecológica da paisagem: o enfoque funcional e o histórico-

antropogênico. Como já exposto, o primeiro enfoque permite a visualização das relações entre 

diferentes componentes da paisagem, surgindo como resultado dele a análise das funções 

geoecológicas dos sistemas, podendo estes desempenhar funções naturais ou funções sociais. 

O segundo enfoque, segundo os autores, direciona sua visão para as modificações 

de ordem antrópica que estão ocorrendo, ou seja, os impactos geoecológicos e o 

estabelecimento da dinâmica antrópica. Cabe salientar que os dois enfoques estão interligados, 

uma vez que as ações antrópicas também são capazes de gerar trocas de matéria e energia entre 

diferentes componentes. Adotando a tipologias de sistemas de Chorley e Kennedy (1971), a 

paisagem seria entendida como um sistema controlado. Pensar a paisagem dessa forma, 

significa entender que o homem atua como importante criador de inputs e locais de 

armazenamento na paisagem. 

Como já exposto anteriormente, é na escala local que as ações da sociedade sobre 

a natureza são melhores percebidas. Tendo isso em vista, para a interpretação do quadro 

ambiental da bacia, foram analisadas, em cada unidade geoecológica, diferentes parcelas da 

paisagem, de modo a haver, assim, o estabelecimento de diferentes pontos amostrais. Para a 

análise dos pontos, foram utilizados dois parâmetros qualitativos desenvolvidos por Rodriguez, 

Silva e Cavalcanti (2017), e aplicados e adaptados por diferentes pesquisadores, dentre eles 

Farias (2015). Trata-se do estado ambiental e do grau de sustentabilidade.  

O estado ambiental é a situação geoecológica em que se encontra determinada 

paisagem, é o resultado dos processos de degradação oriundos dos impactos antrópicos no 

sistema natural, possuindo como principal objetivo a quantificação e espacialização dos 

mesmos (FARIAS, 2015; RODRIGUEZ, SILVA; CAVALCANTI, 2017).  

Para a avaliação do estado ambiental, optou-se pela adaptação metodológica da 

equação de avaliação de impactos proposto por Conesa (2010). Tal proposta consiste na 

construção de uma matriz de importância, que envolve a relação entre as ações antrópicas 
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(mineração, irrigação e etc.) e os impactos (salinização, diminuição do fluxo hídrico e etc.) 

produzidos no meio. Estes abrangem quatro grupos de elementos de formação da paisagem, 

quais sejam: vegetação, solos, recursos hídricos, e meio antrópico.  

Esses quatros grupos de elementos foram escolhidos como base para a 

determinação do estado ambiental da BHRC, pois são os que melhor representam as interações 

entre a sociedade e o ambiente, sendo mais frequentes a existência de impactos sobre eles. A 

identificação das ações e dos impactos produzidos foram obtidos em campos exploratórios e 

em bibliografias compatíveis com a temática em questão. 

Apesar de Conesa apresentar mais parâmetros, os impactos observados na BHRC 

serão analisados segundo quatro variáveis, a saber: intensidade, extensão, recuperabilidade e 

reversibilidade do impacto. Nesse sentido, a análise de um ponto X é realizada mediante a 

atribuição dos intervalos de valores presentes no quadro 3: 

Quadro 3 – Descrição das variáveis de Conesa (2010) e seus respectivos intervalos 

Variável Descrição Intervalos 

IN = Intensidade 
Grau de destruição do fator ambiental; 1 baixa; 2 média; 4 alta; 

8 muito alta; 12 total 

EX = Extensão 

Fração do meio afetada, corresponde a 

área de influência, ou seja, a porção 

espacial afetada.  

1 Pontual; 2 Parcial; 4 

Extenso; 8 total; Crítico 

> 8 

MC = 

Recuperabilidade 

Possibilidade de recuperação, total ou 

parcial, com interferência humana, 

mediante ações corretivas e 

restauradoras. 

1 imediato; 2 curto 

prazo; 3 médio prazo; 4 

longo prazo; 8 

irrecuperável 

RV= Reversibilidade 

Possibilidade de reconstrução da área 

afetada por meios naturais 

1 Curto prazo; 2 médio 

prazo; 3 longo prazo; 4 

irreversível  

  Fonte: Conesa (2010), organizado pelo autor. 

    
Segundo Conesa (2010), a intensidade refere-se ao grau de incidência de 

determinada ação sobre um fator ambiental, ou seja, trata-se de quanto determinada ação 

impacta um elemento da paisagem. A extensão corresponde a influência do impacto em relação 

ao ambiente, ou seja, diz respeito à área de influência que o impacto pode ser sentido. A 

recuperabilidade possui relação direta com a possibilidade de recuperação da paisagem através 

da adoção de medidas corretivas pela sociedade. Por fim, a reversibilidade trata da 
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possibilidade de retomada das condições do elemento da paisagem impactado, através do 

movimento natural do sistema.    

Com base nesses valores, cada impacto identificado em campo recebeu uma cor e 

um valor que, quando somados, indicaram o estado ambiental das unidades geoecológicas. O 

quadro 4 apresenta as classes do estado ambiental, propostas por Rodriguez, Silva e Cavalcanti 

(2017), com os intervalos estabelecidos para a BHRC.  

Quadro 4 — Níveis do estado ambiental 

Nível do estado ambiental 

Classe Intervalo 

Estável  0 - 6,4 

Medianamente estável 6,5 - 12,8 

Instável 12,9 - 19,2 

Crítico 19,3 - 25,6 

Muito crítica > 25,7 

Fonte: elaborado pelo autor. 

O estado ambiental do ponto analisado terá como resultado a média de todos os 

intervalos obtidos por impactos, desse modo, será construída uma matriz para cada unidade 

geoecológica. A interpretação dos resultados evidenciará a resposta da questão norteadora sobre 

a relação de equilíbrio entre o potencial geoecológico da área e os usos desenvolvidos. 

De acordo com Rodriguez, Silva e Cavalcanti (2017), a classe estável ocorre quando 

a estrutura da paisagem está em estado original, de modo que os processos geoecológicos são 

naturais e a influência antrópica é muito pequena. Na classe medianamente estável, ocorre uma 

pequena mudança na estrutura da paisagem, sendo possível a identificação de problemas de 

baixa intensidade. Na classe Instável, começam a ser materializadas fortes mudanças na 

estrutura, ou seja, as funções geoecológicas passam a ser afetadas. A classe crítica é 

representada pela perda parcial da estrutura funcional e espacial, com perdas acentuadas das 

funções, sendo um fator indicador dessa classe o elevado número de impactos de alta 

intensidade. Por fim, a classe muito crítica representa a perda generalizada da estrutura espacial 

e funcional, na qual o sistema não é capaz de desempenhar nenhuma função. 

 Como forma complementar a análise do estado ambiental, o parâmetro do grau de 

sustentabilidade foi utilizado nesta pesquisa, com o intuito de visualizar o desenvolvimento das 

atividades antrópicas na bacia. Segundo Farias (2015), este parâmetro se apresenta como a 

relação entre as atividades que estão sendo desenvolvidas na área e a capacidade de suporte da 
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dela, sendo enquadrado em 3 classes: ruim, média e boa. O quadro 5 apresenta a descrição dos 

graus de sustentabilidade desenvolvidos pela autora.  

                            

Quadro 5 — Descrição dos graus de sustentabilidade 

Classe Descrição 

Ruim 

A intensidade das atividades é superior a capacidade de suporte dos sistemas, 

gerando um descompasso entre o processo de regeneração e o uso intensivo. 

Os impactos são caracterizados como de magnitude elevada, ocorrendo uma 

alteração na dinâmica dos fluxos atuantes. 

Média 

A capacidade de suporte do ambiente e regeneração dos recursos naturais 

possuem uma maior sintonia, onde os impactos gerados não ocasionam danos 

irreversíveis. 

Boa 

As atividades desenvolvidas não comprometem a disponibilidade e qualidade 

dos recursos naturais, sendo possível identificar setores com um bom estágio 

de conservação. Porém, se destaca que a ocorrência não é nula, apenas se dá 

de maneira mais moderada. 

Fonte: Farias (2015) 

Para a avalição destes dois parâmetros, foram analisados, nesta pesquisa, os 

impactos produzidos através de usos e atividades como: represamento e desvio de água, 

mineração, irrigação, impermeabilização do solo, queimadas, cumprimento da legislação 

ambiental, desflorestamento, deposição irregular de resíduos sólidos, entre outros usos e ações.  

Os pontos para análise desses usos e seus impactos foram selecionados 

aleatoriamente, como já destacado, além dos hotpoints que foram previamente estabelecidos. 

Sobre estes últimos, eles são os locais, dentro das unidades geoecológicas, que são relevantes 

do ponto de vista ambiental e da legislação, podendo ser Áreas de Preservação Permanente 

(APP) e Unidades de Conservação (UC), no caso da BHRC, somente a primeira categoria pode 

ser visualizada. 

A utilização desses dois parâmetros para a análise geoecológica é essencial, uma 

vez que demonstram os descompassos na apropriação dos elementos da paisagem e sua 

capacidade de suporte, além de fornecer subsídios interpretativos para a formulação de 

estratégias de apropriação, preservação e conservação de diferentes paisagens. 
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3 A BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO DO CARMO 

Com base nos enfoques geoecológicos de análise da paisagem, buscou-se neste 

capítulo evidenciar, os principais fatores de formação da paisagem da bacia hidrográfica do rio 

do Carmo. Neste sentido, a paisagem será abordada sobre duas perspectivas de gênese, uma 

natural, sobre a qual devem ser discutidas as diferentes estruturas que dão origem a paisagem 

natural, e outra antrópica que traz informações sobre os diferentes usos que modelaram e ainda 

hoje modelam a paisagem da bacia.  

Quando pensamos no processo de gênese da paisagem, surge a necessidade de se 

conhecer quais os fatores geoecológicos de formação destas, bem como a importância que 

diferentes elementos desempenham no sistema. Os fatores geoecológicos são os componentes 

naturais e o conjunto de inter-relações desenvolvidos por eles, enquadrando-se em: elementos 

diferenciadores, redistribuição, os diferenciadores indicadores e por fim os indicadores. 

(RODRIGUEZ; SILVA; CAVALCANTI, 2017). Com base nesta concepção, a seguir serão 

apresentados os principais elementos estruturantes da BHRC.     

 

3.1 Contexto físico-ambiental 

3.1.1 Geologia e Geomorfologia 

Os componentes litológicos enquadram-se nos fatores diferenciadores da paisagem, 

pois são responsáveis por condicionar determinadas propriedades dos demais componentes 

estruturantes. De acordo com Vilàs (1992), o substrato litológico tem relação com os tipos de 

solo, na estrutura do relevo e da vegetação, influenciando também a disponibilidade hídrica e 

os padrões de drenagem das bacias hidrográficas. 

O  Rio Grande do Norte apresentada um arcabouço geológico complexo, para 

Angelim et al. (2006), compõem o arcabouço tecnoestrutural do RN três domínios, a saber: 

Domínio Jaguaribeano (DJ), Domínio Rio Piranhas-Seridó (DPS) e o Domínio São José de 

Campestre (DSJ), compondo essa complexa organização as Bacias Sedimentares Mesozóicas e 

as Coberturas Continentais Cenozóicas. Os domínios DSJ e DJ, são os únicos que não 

estruturam a paisagem da BHRC, sendo todos os demais identificados em seus limites. 

Com base neste contexto mais regional, a BHRC é formada por 57,82% de rochas 

sedimentares o que representa 2.088 Km2, enquanto o embasamento cristalino recobre uma área 

total de 1.523 Km2 (42,18%). A tabela 3 apresenta as unidades mais representativas 

espacialmente, e que possuem alto grau de relevância na construção da paisagem local, 

influenciando na configuração dos demais fatores de formação da paisagem, assim como nos 
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diversos usos realizados. Esses dados são produto das análises realizadas por Angelim, 

Medeiros e Nesi (2006), para todo o estado do RN, na escala de 1:500.000. 

Tabela 3 — Unidades litológicas mais representativas da BHRC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Angelim, Medeiros e Nesi (2006), organizado pelo autor 

Oliveira e Nascimento (2019), objetivando tornar mais simples o o processo de 

interpretação da geologia potiguar, produziram uma simplificação dos mapeamentos realizados 

por Angelim, Medeiros e Nesi (2006), compartimentando as informações sobre a geologia 

estatual em 3 grandes grupos (embasamento pré-cambriano e plutonismo neoproterozoico, 

bacias sedimentares cretáceas e vulcanismo mesozoico e coberturas sedimentares e vulcanismo 

cenozoico) e dez subgrupos.  

Para a BHRC foram identificados 8 subgrupos dos 10 apresentados por Oliveira e 

Nascimento (2019): Rochas metamórficas ortoderivadas paleoproterozoicas: Complexo Caicó, 

unidade gnaisses bandados e Complexo Caicó, unidade indivisível; Rochas metamórficas 

paraderivadas neoproterozoicas: Formação Jucurutu; Rochas ígneas plutônicas 

neoproterozoicas: Suíte Intrusiva Itaporanga; Rochas sedimentares siliciclásticas mesozoicas: 

Formação Açu; Rochas sedimentares carbonáticas mesozoicas: Formação Jandaíra e por fim 

as Coberturas Sedimentares consolidadas do peleógeno: Grupo Barreiras. 

Na unidade Complexo Caicó indivisa, presente na área, são encontrados litotipos 

das duas associações litoestatigráficas do complexo, uma mais antiga, de origem 

vulcanossedimentar, onde predominam paragnaisses, anfibolitos, e outra unidade mais recente, 

composta por ortognaisses (ANGELIM et al., 2006; MEDEIROS; NASCIMENTO; SOUSA, 

2010). Compõe esse complexo, a unidade dos gnaisses bandados sendo essa o conjunto de 

rochas cristalinas de maior predominância na bacia, com a associação de biotita gnaisses, 

muscovita-biotita e lentes de anfibolitos (ANGELIM et al., 2006). 

ORIGEM SIGLA UNIDADE  
ÁREA 

(Km2) 
C

R
IS

T
A

L
IN

O
 

PP2caib 
Complexo Caicó - unidade 

gnaisses bandados  
707,16 

PP2cai 
Complexo Caicó - unidade 

indivisa 
233,08 

NP3g2it Suíte Intrusiva Itaporanga 216,61 

Np3sju Formação Jucurutu  169,75 

S
E

D
IM

E
N

T
A

R
 

K2j Formação Jandaíra 1.274 

K12a Formação Açu 435 

Enb Grupo Barreiras 249 
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Também é dominante no alto curso da bacia, os litotipos associados a Suíte 

Intrusiva Itaporanga, caracterizando-se como um corpo plutônico, muito comum no estado do 

RN. Os granitos Itaporanga, em específico, possuem como representantes os granodioritos, com 

a presença de megacristais de feldspato potássico, sendo registrados em alguns locais, cristais 

com 15 cm de diâmetro (MEDEIROS; NASCIMENTO; SOUSA, 2010). 

O segundo grupo de rochas, e o mais dominante na bacia, corresponde as formações 

sedimentares de idades mesozoicas e cenozoicas, elas estão inseridas no contexto da bacia 

Potiguar, em sua parte emersa, destacando-se a formação Jandaíra, como a dominante 

espacialmente na bacia, e a Açu, as duas pertencentes ao Grupo Apodi. A formação Jandaíra, 

compreende um conjunto de rochas carbonáticas, as quais estão sobrepostas aos arenitos da 

formação Açu, sendo composta por “calcarenitos bioclásticos com foraminíferos bentônicos” 

(ANGELIM et al., 2006. p 41). O seu processo de formação está relacionado segundo Silva et 

al. (1994 apud MEDEIROS; NASCIMENTO; SOUSA, 2010, p. 29) “a ambientes de planície 

de maré, laguna rasa, plataforma rasa e mar aberto”. 

Recoberta pela formação Jandaíra, está a Formação Açu, composta por arenitos 

finos e grossos, com cores esbranquiçadas, na qual também podem ser identificados a presença 

de argilitos verdes claros (ANGELIM et al., 2006). Segundo os autores o processo de gênese 

desta formação, possui ligação com ambientes de leques fluviais, sistemas fluviais meandrantes 

e sistemas estuarinos, estes últimos compondo as partes aflorantes da formação. 

Essas duas formações do Grupo Apodi da Bacia Potiguar, possuem uma grande 

importância na diferenciação da paisagem da BHRC, seja em uma perspectiva que foque na 

estrutura ambiental, onde as paisagens naturais são diferentes dos ambientes cristalinos, seja 

em uma perspectiva econômica, que direciona a análise para os usos, uma vez que essas duas 

formações originam atividades diferentes das registradas em formações cristalinas. As 

atividades possibilitadas por essas formações, partem de uma maior capacidade de infiltração 

da água, promovendo a perfuração de muitos poços, utilizados inclusive para o 

desenvolvimento da fruticultura irrigada, como também importantes atividades extrativistas de 

bens minerais, utilizados para o segmento energético, e dos agregados da construção civil. 

De forma sintética, a bacia é constituída do ponto de vista geológico de rochas pré-

cambrianas, ocorrendo majoritariamente no alto curso, e por formações mesozoicas e 

cenozoicas da bacia sedimentar potiguar, no seu médio e baixo curso, e por sedimentos 

quaternários, de origem fluvial, presentes no baixo curso, conforme figura 7. 
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Figura 7- Mapa das Unidades Litoestatigráficas da BHRC 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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A diferenciação litológica presente na bacia possui influência direta no potencial 

hidrogeológico da mesma, possibilitando o desenvolvimento de determinadas atividades 

econômicas. Dados do CPRM (2014), indicam para a área a existência de três unidades 

aquíferas (Unidade Cárstica, Unidade Granular e Unidade Fraturada), distribuídas em 4 classes 

de produtividade, conforme figura 8a. 

Figura 8 — Potencial hidrogeológico da, com indicação dos poços hídricos e de 

exploração petrolífera na BHRC 

Fonte: CPRM (2014); ANP (2021). Organizado pelo autor 

A produtividade assume papel fundamental na determinação das unidades 

hidroestatigráficas, uma vez que, determina o potencial de exploração da unidade em questão. 

O CPRM (2014), adaptou para a realidade brasileira as observações de Struckmeier e Margat 

(1995), em relação a produtividade. Os autores observando o comportamento da 

permeabilidade, vazão, taxas de recarga que os aquíferos apresentavam, delimitaram a 

produtividade em 6 classes. 

Para a área da bacia a Unidade Cárstica - (2) K, apresenta a maior produtividade, 

ocorrendo na área da Formação Jandaíra, seguida pela Unidade Granular – (4) Gr, com 

produtividade geralmente baixa, sendo localmente moderada, ocorrendo nas áreas da Formação 

Açu e dos Depósitos Aluvionares da bacia. A unidade granular também é enquadrada em um 

segundo nível de produtividade (5) Gr, com produtividade muito baixa, sendo também baixa 
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localmente, correndo sobre o Barreiras. Por fim, tem-se a Unidade Fraturada (5) Fr, com 

produtividade muito baixa, distribuída sobre o embasamento cristalino.       

Para se ter noção da importância da estrutura geológica sedimentar na área, foram 

obtidos os dados relacionados ao quantitativo de poços tubulares da BHRC, através do SIAGAS 

(Sistema de Informações de Águas Subterrâneas) da CRPRM, conforme figura 8b. Para os 

limites da bacia, foram identificados um total de 561 poços, sendo 479 localizados nas 

formações sedimentares, e somente 82 na área de influência do cristalino. Grande parte desses 

poços estão localizados sobre os aquíferos cársticos, presentes na formação Jandaíra, e nos 

sistemas porosos, característico da formação Açu.  

A imagem também demonstra a distribuição dos campos e poços de exploração e 

produção de petróleo nos limites da bacia, os quais serão discutidos no tópico 3.2.2.2, deste 

capítulo. A figura 8c indica a elevada concentração de poços de exploração petrolífera no 

município de Mossoró, Upanema e Governador Dix-Sept Rosado, localizados sobre as 

coberturas sedimentares da bacia.  

Outro importante componente estruturador da paisagem que se apresenta com um 

dos principais resultados de determinado contexto geológico são as unidades de relevo. As 

diferentes condições de resistência, os movimentos tectônicos, e os seus resultados como as 

zonas de cisalhamento e as falhas são exemplos de fatores condicionantes das formas de relevo. 

Nessa perspectiva, o contexto geológico sobre o qual a BHRC estar inserida, condicionou a 

formatação do relevo da bacia, em conjunto com os processos exógenos regionais. 

Essa concepção parte de um entendimento da existência de fatores endógenos e 

exógenos que modelam a superfície, advinda da escola soviética de geomorfologia. No Brasil, 

as noções de morfoestrutura e morfoescultura, foram utilizadas em inúmeros trabalhos de 

mapeamentos, dentre os quais está presente o de Ross (1992), que compreende a organização 

do relevo através de diferentes táxons. 

No estado do RN, a metodologia apresentada por Ross, foi utilizada por Diniz et al. 

(2017), para compartimentar o relevo potiguar em diferentes táxons, trata-se de uma adaptação 

metodológica que devido a escala adotada para a análise, mapeou os 3 primeiros táxons: 

Unidades Morfoestruturais, Unidades Morfoesculturais e Subunidades Morfoesculturais. Este 

trabalho realizado pelos autores é utilizado nesta pesquisa para auxiliar na compreensão do 

relevo da BHRC, as quais podem ser visualizadas no quadro 6 e figura 9. 
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Quadro 6 — Táxons do relevo identificados na BHRC 

Unidade Morfoestrutural 
Unidade 

Morfoescultural 

Subunidades 

Morfoescultural 
Área 

Cinturão Orogênico 

Brasiliano 
Depressão Sertaneja 

Depressão Sertaneja 

Interplanáltica do 

Apodi-Mossoró 

1.442 

Km2 

Inselbergs e Campos 

de Inselbergs 
81 Km2 

Bacias Sedimentares 

Marginais 

Planaltos e Tabuleiros 

Costeiros  
Tabuleiros Interiores 

1.817 

Km2 

 Relevos Tectônicos 

nas Bacias Marginais 

Planalto da Serra do 

Mel  
174 Km2 

Coberturas 

Sedimentares 

Quaternárias 

Planícies Costeiras e 

Fluviais  

Planícies Costeiras  21 Km2 

Planícies Fluviais da 

Bacia Apodi-Mossoró 
84 Km2 

Fonte: Diniz et al. (2017), organizado pelo autor    
 

O alto curso da bacia é composto pelas unidades características da Depressão 

Sertaneja, ou seja, é composta pelas superfícies aplainadas, que ocupam 1.442 Km2, 

intercaladas por Serras e Inselbergs individuais ou dispostos conjuntamente (81 Km2). De 

acordo com Maia e Bezerra (2012), a Depressão Sertaneja, abrange o alto curso da bacia, de 

embasamento pré-cambriano, até o contato com os depósitos mesozoicos da bacia Potiguar. 

Seu processo de gênese é efeito de um longo processo erosivo que removeu o manto de 

intemperismo, a partir do cenozoico, o que teve por resultado as superfícies aplainadas e nos 

locais de maior resistência das rochas, os maciços residuais (MAIA; BEZERRA, 2012b). 

De acordo com Dantas e Ferreira (2010), os Inselbergs são importantes estruturas 

geomorfológicas que diversificam as paisagens aplainadas do interior, elevando-se até os 500 

m de altitude. Na BHRC, há uma intensa concentração dessas estruturas nas cabeceiras da bacia, 

sendo os principais agrupamento identificados nos municípios de Patu e Messias Targino. Nesta 

porção da bacia, a altitude supera na maior parte do terreno os 200 m, com pontos superando 

os 500 m, como registrados em Inselbergs em Patu (figura 10, perfil A-B). 

A característica do revelo é segundo os padrões estabelecidos pela EMBRAPA 

(1979), ondulado, na maior parte deste compartimento, e nas vertentes dos maciços supera os 

45% de declividade. O padrão de drenagem identificado no alto curso, predominantemente 

dendríticos é resultado da menor capacidade de infiltração da água no embasamento pré-

cambriano, que também resultou em uma elevada densidade da rede de drenagem (MAIA; 

BEZERRA, 2012b). Essa configuração é alterada nas áreas de serras, por drenagens paralelas, 

como registrado nas vertentes da Serra do Cuó, no município de Campo Grande, ainda no alto 

curso da bacia. 
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Figura 9 - Mapa das unidades de relevo da BHRC 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Ainda de acordo com a figura 9, no médio curso da bacia no qual predominam 

rochas sedimentares, a unidade de relevo identificada corresponde aos Tabuleiros interiores, 

ocupando uma área total de 1.817 Km2, tal compartimento foi modelado segundo Diniz et al. 

(2017), sobre o contexto geológico da Bacia Potiguar. De acordo com Maia e Bezerra (2014), 

a porção emersa da Bacia Potiguar do ponto de vista do relevo, trata-se de um baixo planalto 

cuestiforme, entre os estados do RN e CE. 

Neste contexto, os Tabuleiros interiores, tratam-se de superfícies aplainadas 

moldadas sobre os arenitos da formação Açu e dos calcários da formação Jandaíra. Para Dantas 

e Ferreira (2010), essa unidade é composta por formas tabulares, esculpidas principalmente 

sobre a formação Jandaíra, apresentando uma densidade de drenagem muito baixa. Para os 

autores a área de influência dos arenitos demarcam o limite dos Tabuleiros interiores, sendo 

classificado como “um nítido rebordo erosivo”. 

Neste sentido, o contato entre a superfície aplainada do pré-cambriano, e a formação 

açu, marca no médio curso da bacia, em desnível altimétrico, sendo registado na Depressão 

sertaneja valores de 55 m de altitude e na parte superior da bacia potiguar 118 m. Os limites 

escarpados dos depósitos mesozoicos, marcam um padrão de relevo ondulado no front da bacia, 

conforme perfil C-D da figura 10, enquanto na parte superior da bacia o padrão identificado é 

predominantemente plano, salvo as áreas de contato com o vale do rio do Carmo, onde há um 

desnível entre os tabuleiros e a calha do rio. 

Ainda o contexto estrutural das Bacias Sedimentares Marginais, estão os relevos 

com gênese relacionada a eventos tectônicos, que no caso da BHRC são relevos formados por 

reativações cenozoicas ocorridas na bacia potiguar (MAIA, 2012 apud DINIZ et al., 2017). O 

contexto litoestatigráfico do Planalto da Serra do Mel (174 Km2), é composto pela formação 

Barreiras, sendo o mesmo dos tabuleiros costeiros, no entanto, devido os processos 

neotectônicos, a área foi soerguida, formando um planalto, com altitudes máximas na BHRC 

de 270 m, conforme perfil E -F da figura 10.  

Com a predominância das formações sedimentares, que se inicia no médio curso, 

há uma alteração nos padrões de drenagem da bacia, registrando-se diminuições significativas 

nas densidades da rede, e mudanças nos padrões, em determinadas áreas, como na vertente da 

Serra do Mel, sendo registrado o padrão paralelo. De acordo com Maia e Bezerra (2012b), isso 

se dá frente ao novo contexto geológico do médio e baixo curso, constituído por arenitos e 

calcários, rochas de maior permeabilidade. 

No contexto dos Tabuleiros interiores da BHRC podem ser identificadas a 

ocorrência de cavidades naturais distribuídas principalmente nos municípios de Upanema (83), 
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Governador Dix-Sept Rosado (18) e Mossoró (12), conforme pode ser visto na figura 9. Através 

dos mapeamentos realizados por Jansen, Cavalcanti e Lamblém (2012) aceca do potencial 

espeleológico brasileiro, a área da BHRC apresenta-se em sua grande maioria inserida na classe 

de ocorrência Muita Alta para cavidades naturais, devido a grande expressividade da Formação 

Jandaíra.  

Por fim, as duas últimas subunidades morfoesculturais da BHRC estão relacionadas 

as Coberturas Sedimentares Quaternárias as quais de acordo com Diniz et al. (2017), são 

depósitos sedimentares mais recentes, constituindo-se em sua grande maioria por argilas, areias 

e cascalhos. A primeira delas é a unidade das planícies fluviais, as quais, ocupam uma área de 

84 Km2, sendo a do Rio do Carmo a de maior expressividade espacial da bacia. A segunda 

unidade corresponde a planície costeira, já na foz do rio do Carmo, ocupando uma área de 21 

Km2, na qual são desenvolvidas atividades do segmento salineira do estado.     

Maia e Bezerra (2012), chamam a atenção para um aspecto interessante presente na 

área de contado entre o embasamento pré-cambriano e a bacia sedimentar. Trata-se do 

alargamento da planície fluvial do rio Apodi-Mossoró, mas que também é visualizada na 

planície do Carmo. De acordo com os autores esse alargamento das planícies foi promovido 

pela interrupção fluvial ocasionada pelo soerguimento da bacia potiguar, ou seja, houve a 

alteração do nível de base, resultando na dissecação no front da bacia, conforme visto no perfil 

G-H da figura 10.  

As figuras 10 e 11 sintetizam o comportamento do relevo, com base na altitude e 

hipsometria, respectivamente. De acordo com as imagens, as maiores cotas altimétricas são 

registradas no alto curso da bacia, onde há o predomínio do relevo ondulado na unidade da 

Depressão Sertaneja, e forte ondulado e montanhoso na unidade das Serras e Inselbergs. À 

medida que o embasamento cristalino vai sendo substituído pelas coberturas sedimentares da 

bacia potiguar, o relevo tende a ficar mais suave ondulado, com determinados pontos planos, 

como na unidade da Planície Costeira e Ondulado na vertente do Planalto da Serra do Mel. 
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Figura 10 – Mapa Altimétrico da BHRC 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Figura 11 – Mapa da declividade da BHRC 

 

Fonte: Elaborado pelo autor  
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3.1.2 Clima e Recursos Hídricos 

Compreender, a dinâmica climática e hidrológica de uma bacia é essencial para o 

processo de análise dos usos desenvolvidos, bem como das possibilidades que determinado 

sistema oferece para o desenvolvimento das atividades antrópicas. Nesse sentido, essa dinâmica 

é responsável por determinações tanto no quadro socioeconômico, como também no natural das 

paisagens. Como indicado por Carvalho (2011), o comportamento da cobertura vegetal é 

resultado das variações nos totais pluviométricos, que influencia na exploração da terra, 

principalmente por atividades ligadas ao setor rural. 

Para compreender o comportamento climático da região é necessário o 

entendimento dos processos climáticos atuantes na área. Dessa forma, localizada no Nordeste 

Brasileiro (NEB), a BHRC recebe influência dos processos que atuam regionalmente nesta 

porção do território brasileiro. Com base nesse entendimento, a literatura nacional indica que 

atuam no NEB, diferentes sistemas escalares, ou seja, fenômenos de grande escala, mesoescala 

e microescala (MOLION; BERNARDO, 2002). 

Em revisão sobre a climatologia do estado do RN, Diniz e Pereira (2015), indicam 

que o único sistema de grande escala atuante no estado, corresponde a Zona de Convergência 

Intertropical (ZCIT). Trata-se de um sistema formado através da confluência dos ventos alísios 

de nordeste e sudeste, caracterizando-se como uma região de alta nebulosidade, possuindo 

deslocamento sazonal, indo de sua posição mais ao norte (14º N), para sua posição mais ao sul 

(2º S), podendo em determinados anos alcançar os 5º S (MOLION; BERNARDO, 2002; 

FERREIRA; MELLO, 2005). Para os autores, este é o principal sistema gerador de precipitação 

sobre o NEB, atingindo grande parte da região, contribuindo segundo Molion e Bernardo 

(2002), de 30 a 80% da precipitação registrada em determinada área. 

Em relação a mesoescala existem quatro importantes sistemas que influenciam na 

precipitação do NEB, sendo eles: os Complexos Convectivos de Mesoescala (CCMs), os 

Vórtices Ciclônicos de Altos Níveis (VCAN), as Brisas Marinhas e Terrestre e as Linhas de 

Instabilidade (LI).  

De acordo com Diniz e Pereira (2015), o VCAN, merece destaque, pois tal sistema 

é capaz de inibir, ou proporcionar eventos de precipitação, dependendo do seu posicionamento. 

Para Ferreira e Mello (2005), esses sistemas possuem área de formação no atlântico, 

principalmente entre os meses de novembro a março, ocorrendo com maior intensidade nos 

dois primeiros meses do ano. Eles são responsáveis por inibir ou proporcionar precipitação, 

pois possuem formação ciclônica, onde na sua periferia há a formação de nuvens que promovem 
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a chuva e no centro do sistema há o movimento de subsidência, inibindo a formação de nuvens 

(FERREIRA; MELLO, 2005; DINIZ; PEREIRA, 2015). O tempo de duração desse sistema 

varia, em média, de 7 a 10 dias de ocorrência (MOURA; SOBRINHO; SILVA, 2019).  

Já os CCMs possuem um tempo de vida de menor duração, entre 10 e 20 horas, no 

entanto, sua ocorrência é associada diretamente a eventos de intensa precipitação. com A 

origem desses sistemas está associada a condições favoráveis de temperatura, relevo e pressão, 

formando-se preferencialmente no período noturno, nos meses de primavera no hemisfério sul 

(FERREIRA; MELLO, 2005) 

Em relação as brisas, as mesmas são importantes mecanismos de transporte de 

umidade e promovem decréscimos nos valores de temperatura, principalmente nas zonas 

litorâneas do NEB, apesar de, frente a condições favoráveis, existir a possibilidade de adentrar 

alguns quilômetros no continente. Ocorrem devido ao aquecimento e resfriamento desigual 

entre o continente e o oceano, gerando uma diferenciação de pressões, durante o dia o vento é 

originado no oceano, e durante a noite o vento possui sua origem no continente (FERREIRA; 

MELLO, 2005). 

Ao compreender a dinâmica atmosférica em diferentes escalas que atuam no estado 

do RN, Diniz e Pereira (2015), propuseram uma revisão sobre a climatologia estadual. Com 

base na proposição dos autores, o estado possui dois tipos climáticos: o Tropical do Nordeste 

Oriental, possuindo 4 subtipos climáticos e Tropical de Zona Equatorial, possuindo 3 subtipos 

de clima, o último ocorrendo na área da BHRC, conforme figura 12. 

Figura 12 — Mapa de Climas do Rio Grande do Norte   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Diniz e Pereira (2015, p. 502) 
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O principal critério utilizado para a compartimentação em diferentes tipos, deu-se 

através da existência ou não de seca (P ≤ 2T), sendo observando o comprimento dessa estação. 

Com base nisso, os autores, estabeleceram 7 subtipos: Tropical do Nordeste Oriental (Úmido – 

de 3 meses secos; Semiúmido – de 4 a 5 meses secos; Semiárido – brando de 6 meses secos e 

moderado de 7 a 8 meses secos) o Tropical de Zona Equatorial (Semiárido – brando de 6 meses 

secos; mediano de 7 a 8 meses secos e forte de 9 a 10 meses secos). 

 Em relação as condições meteorológicas locais a figura 13 apresenta os valores 

registrados em relação à média mensal de precipitação e temperatura para 4 estações localizadas 

na BHRC, sendo as mesmas dispostas no alto (estação Patu), médio (estações Upanema e 

Campo Grande) e baixo curso (estação Fazenda Angicos) da bacia, a localização das mesmas 

pode ser visualizada na figura 14. 

Figura 13 — Médias mensais de precipitação na BHRC (1994-2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: ANA; DCA/UFCG. Organizado pelo autor 

Os dados obtidos de temperatura e precipitação revelam que os totais anuais sofrem 

acréscimos sentido montante da bacia, sendo o posto de Patu o mais chuvoso (813,4 mm/ano), 

e o posto da Fazenda Angicos, localizado em Mossoró, o responsável pelos menores valores 

(537,2 mm/ano). O gráfico 1, indica as médias mensais da BHRC, nota-se a concentração de 

chuva nos primeiros 5 meses do ano, sendo o período mais chuvoso o trimestre Fevereiro-Abril, 

coincidindo com a posição mais ao sul da ZCIT, sobre o oceano atlântico. 
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Gráfico 1 — Climograma da bacia do Rio do Carmo-RN 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: ANA; DCA/UFCG. Organizado pelo autor 

Com base na interpretação dos dados do gráfico 1, toda a bacia está inserida, no 

subtipo semiárido-mediano da classificação de Diniz e Pereira (2015), ocorrendo 7 a 8 meses 

de seca. Para a melhor visualização do comportamento da precipitação na BHRC, os dados 

foram interpolados nos limites da mesma, promovendo assim a espacialização do fenômeno em 

seus limites, conforme figura 14. 
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Figura 14 – Mapa da distribuição espacial da precipitação na BHRC 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 
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O comportamento da temperatura e precipitação de determinada área possui 

rebatimento direto na disponibilidade hídrica do local. Nesse sentido, o conhecimento sobre o 

balanço hídrico da área é fundamental uma vez que indica o comportamento das chuvas, os 

momentos de déficit e excedente hídrico, constituindo-se dessa forma um importante 

instrumento para o desenvolvimento das atividades antrópicas que utilizam o recurso hídrico. 

De acordo com Amorim Neto (1989), o balanço hídrico é definido como a 

contabilidade entre os valores de entrada e saída de água no solo, a entrada se dá através da 

precipitação e a saída através da evapotranspiração potencial. O método de Thornthwaite e 

Mather (1955), apresenta-se como metodologia largamente utilizada para a determinação do 

balanço hídrico, a formulação dos autores não necessita da determinação das condições diretas 

do solo para que possa ser alcançado o balanço hídrico de determinado lugar. 

  O gráfico 2 apresenta o Balanço Hídrico mensal para a BHRC, nele nota-se que 

durante o período analisado, as médias de temperatura e precipitação não foram suficientes para 

gerar excedentes hídricos na bacia. Entre os meses de janeiro e março há o primeiro intervalo 

em que a ETP foi superior a precipitação registrada, o segundo intervalo de déficit é entre abril 

e dezembro, quando mais uma vez os valores de ETP são superiores a chuva registrada. 

O intervalo março-abril registra um balanço hídrico nulo, isso é resultado de duas 

situações possíveis. A primeira delas é quando quando os valores de precipitação são iguais aos 

da ETP, e o segundo, quando a ETP é igual a ETP, nessas duas situações não são registrados 

perdas nem ganhos (FERREIRA et al., 2001). Apesar da bacia apresentar os maiores índices 

pluviométricos entre fevereiro e abril, o sistema não foi capaz de saturar o solo de forma a gerar 

excedente, pois os meses anteriores registram retiradas muito intensas. 

Gráfico 2 – Balanço Hídrico da BHRC  

  
(A) (B) 

Fonte: ANA; DCA/UFCG. Organizado pelo autor (A)  Relação entre excedente e déficit hídrico na BHRC (1994-

2019) (B)  Valores de entrada e saída na BHRC (1994-2019). 
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Esse comportamento climático da BHRC, determina diretamente as atividades 

antrópicas, que necessitam dos recursos hídricos para o seu desenvolvimento. Neste sentido, a 

agricultura e pecuária, principais atividades econômicas da bacia, sofrem impactos 

significativos devido a intensa sazonalidade climática da bacia, sendo este impacto sentido 

dentro de um mesmo ano, assim como entre diferentes anos. O período do inverno, nos anos 

chuvosos, é marcado pelo maior dinamismo econômico e social na região, é o momento em que 

são registrados os maiores quantitativos na produção de lavouras temporárias e permanentes, 

assim como também é percebido o aumento nos efetivos dos diferentes tipos de rebanhos. 

Além do impacto econômico que a sazonalidade climática promove, historicamente 

também são sentidas, consequências na esfera social, sendo o acesso à água para a 

sobrevivência humana um fator que marcou negativamente por muito tempo a paisagem 

sertaneja. Mediante os reflexos desses problemas, medidas foram pensadas e postas em prática, 

para que fosse possível a convivência com o semiárido, isso se deu através do estabelecimento 

de tecnologias hídricas sociais. 

Os dois principais programas que tiveram resultados positivos na experiencia de 

implementação, foram o programa Um Milhão de Cisternas Rurais (P1MC), implementado a 

partir de 2003 e o Programa Uma Terra e Duas Águas (P1+2), criado em 2007. Esses programas 

possibilitaram a construção de diferentes tipos de reservatórios (cisterna de placa, de enxurrada, 

calçadão), os quais são facilmente identificados nos limites da BHRC (figura 15). 

 A tabela 4 apresenta os dados de distribuição das tecnologias hídricas nos 

municípios inseridos na BHRC. Os dados foram consultados no site da Articulação no 

Semiárido Brasileiro, com última atualização em 2019. 

Tabela 4 — Distribuição das infraestruturas do P1MC e P1+2 por tipo e município da BHRC 

Fonte: ASA (2019), organizado pelo autor 

Programa P1MC ESCOLAR P1+2 

Município/tipo tecnologia 

social 

Placa 

(16 

mil/l) 

Cisternas 

escolares (30 

e 50 mil/l) 

Calçadão 

(52 

mil/l) 

Trincheira Enxurrada 

Janduís 530 1 79 14 47 

Upanema 1.052 7 138 20 36 

Campo Grande  1.277 8 159 53 73 

Messias Targino 211 
 

1 
  

Patu 512 8 29 15 41 

Mossoró 3.266 20 164 39 159 

Gov. Dix-Sept Rosado 1.468 
 

37 33 24 

Caraúbas 1.920 22 210 37 76 
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Figura 15 — Tecnologias hídricas sociais na BHRC 

 

 (A) (B) 

 

(C) 

Fonte: Giovanni Barbosa (setembro/2021), organizado 

pelo autor. 1 - Cisterna de placa; 2) tanque para capitação 

pluvial; 3) cisterna de enxurrada 

 

Contribuindo para o acesso a água nos períodos de estiagem as tecnologias hídricas 

sociais, compõem o conjunto de infraestruturas que visam o armazenamento hídrico na BHRC, 

destacando-se também nesse conjunto, a Barragem Jessé Pinto Freire (em Upanema), com 

capacidade de armazenagem de 292.813.650 m3, sendo o terceiro maior do estado, o Açude 

Santo Antônio de Caraúbas (8.538.109 m3) e o açude Morcego, no município de Campo Grande 

com capacidade total de 6.708.331 m3, além dos inúmeros poços inseridos sobre o sedimentar. 

 

3.1.3 Solos e Formações Vegetais 

 

De acordo com Rodriguez, Silva e Cavalcanti (2017), os solos são considerados 

como fatores diferenciadores indicadores, ou seja, são elementos que possuem relevância para 

a compreensão de dada paisagem, pois são responsáveis por diferenciar as estruturas superiores 

que sustentam, como por exemplo as formações vegetais e os tipos de agricultura. Os solos 
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como apontado por Vilàs (1992), tratam-se da interface entre os elementos bióticos e abióticos, 

sendo o suporte e o determinador das atividades humanas. 

É importante termos em mente a relação existente entre o contexto geológico e a 

presença de determinadas associações de solo, segundo Souza (2007 apud CARVALHO, 

2011), a geologia tem papel fundamental nas composições dos solos, promovendo a sua 

diversidade, que no caso do semiárido é marcada nitidamente pela divisão entre o cristalino e 

as coberturas sedimentares. Com base nesse entendimento, a discussão sobre os solos na BHRC 

direciona-se para questões práticas sobre as potencialidades e fragilidades que as classes 

apresentam para determinados usos, ou seja, a questão da fertilidade natural, da drenagem, da 

compactação, são fundamentais para a análise pois indicaram se está existindo um descompasso 

entre o potencial natural e as atividades desenvolvidas. 

Para alcançar tais objetivos, foram utilizados os mapeamentos disponibilizados pelo 

IBGE (2019), os quais apontam que estão inseridos na BHRC 11 classes de solos, conforme 

tabela 5 e figura 16. 

Tabela 5 — Associação de solos identificadas na BHRC 

Classe 
Área Ocupada 

(Km) 
% 

TCo - Luvissolo crômico típico 875,48 24,07% 

PVe - Argissolo vermelho eutrófico 456,02 12,54% 

RRe -Neossolo Regolítico eutrófico 137,2 3,77% 

RLe - Neossolo Litólico eutrófico 60,34 1,66% 

CXve - Cambissolo Háplico Ta 

Eutrófico 
933,06 

25,66% 

LVAe - Latossolo Vermelho-

Amarelo Eutrófico 
405,76 

11,16% 

MDo -Chernossolo Rêndzico  197,95 5,44% 

LVAd -Latossolo Vermelho -

Amarelo Distrófico 
179,99 

4,95% 

SNo - Planossolo Nártico 165,66 4,56% 

VXo - Vertissolo Háplico 118,42 3,26% 

GZn – Gleissolo Sálico 31,37 0,86% 
Fonte: IBGE (2019), organizado pelo autor 
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Figura 16 – Mapa das classes de solo da BHRC 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Na área de predomínio das rochas pré-cambrianas, a classe de maior ocorrência 

corresponde ao Luvissolo crômico típico, ocorrendo em grande parte do alto e médio curso. De 

acordo com a EMBRAPA (2018), os Luvissolo são solos, não hidromórficos, que apresentam 

um Horizonte B com argila de alta atividade, apresentando de forma geral uma drenagem que 

varia de bem a imperfeitamente drenado, de pouca profundidade. A subordem crômico, 

segundo Lepsch (2011), é característica de um solo pouco profundo, sendo comum nas regiões 

semiáridas. As principais limitações quanto a esta classe são a relativa pedregosidade no 

horizonte superficial, o que dificulta a sua mecanização, e por apresentar um horizonte de 

elevada concentração de argila é naturalmente susceptível a erosão. 

Os argissolos são encontrados no alto e no baixo curso da bacia, apresentando 

segundo a EMBRAPA (2018), um horizonte B textural, com argilas de baixa atividade, ou seja, 

quando secos não são identificados movimentos de contração, o terceiro nível registrado, 

eutrófico, corresponde a solos de fertilidade natural alta. Essa classe no alto curso da bacia 

apresenta em seu quarto nível a denominação saprolítico, o que releva uma dificuldade de 

fixação de raízes, já no baixo curso esse solo se apresenta como abrúptico plíntico, sendo 

altamente susceptível a erosão. 

Outra importante classe presente no setor cristalino da bacia são os Neossolos. De 

acordo com a EMBRAPA (2018), são solos pouco desenvolvidos, ainda em formação, com 

aproximadamente 20 cm de espessura, sendo sua gênese relacionada principalmente a dois 

fatores, a natureza dos materiais originários, e a força de atuação dos processos pedogenéticos. 

Na área da bacia são identificados com os subgrupos Litólico e Regolítico, o 

primeiro apresenta em sua composição mais de 90% fragmentos grosseiros, enquanto o segundo 

apresenta textura mais arenosa, ambos apresentam o caráter eutrófico. A categoria Litólica, 

ocorre nas áreas de maior declive da bacia, na Serra do Cuó, no sopé da Serra de João do Vale 

e nos Inselbergs disseminados pelo pediplano sertanejo. 

Sobre o domínio das coberturas sedimentes da bacia podem ser identificadas as 

classes dos Cambissolo, Latossolo, do Chernossolo e do Planossolo. O de maior ocorrência são 

os Cambissolos, solos que segundo Lepsch (2011) estão em processo de transformação, 

existindo poucas características diagnosticas. De acordo com a EMBRAPA (2018), devido à 

grande variedade de materiais de origem, e das formas de relevo em que ocorrem, suas 

características variam muito, principalmente em relação a drenagem e a profundidade.  

A classe dos Latossolos, são identificados sobre a cobertura do barreiras e da 

formação Açu, de acordo com a EMBRAPA (2018), são solos que apresenta um processo de 

intemperização em estágio avançado, sendo normalmente muito profundos, sendo raros os 
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registros de menos de 1 m de espessura, o que possibilita a fixação de raízes e o 

desenvolvimento de atividades agrícolas. Para a área da bacia foram identificados dois grupos, 

os distróficos de baixa fertilidade e os eutróficos, que apresentam fertilidade naturalmente alta. 

Os Chernossolos apresentam camada superficial, escura, rica em matéria orgânica, 

ou seja, são solos que possuem horizonte A chernozêmico. Essa característica propicia uma 

fertilidade natural para essa classe, devendo-se tomar cuidados para com a mecanização do 

mesmo, afim de se evitar a fragilidade natural a erosão (LEPSCH, 2011; EMBRAPA, 2018). 

Outra classe presente na bacia corresponde aos Planossolos, solos que apresentam 

elevada concentração de argila, com permeabilidade muito lenta, ocorrendo preferencialmente 

nas áreas de relevo plano e que são alagadas periodicamente (EMBRAPA, 2018). Na bacia, 

esta classe ocorre na área da barragem de Upanema, nos municípios de Upanema e Campo 

Grande.  

A última classe identificada para a bacia corresponde aos Vertissolos, importe 

classe utilizada pelos sertanejos para os cultivos na vazante. De acordo com a EMBRAPA 

(2018), esta classe apresenta uma característica de muito duro quando seco, e plástico quando 

úmidos, o que de certa forma impede o desenvolvimento mais prolongados das atividades 

agrícolas, visto as características do clima semiárido. 

Sobre este complexo mosaico de solos, fixaram-se na BHRC as formações vegetais, 

são elas os principais fatores indicadores da paisagem, são o resultado das complexas relações 

estabelecidas entre os demais componentes (RODRIGUEZ; SILVA; CAVALCANTI, 2017). 

De acordo com Chaves (2021), a cobertura vegetal é o elemento mais visível da paisagem, e 

também o mais sensível, sendo sua estrutura alterada frente aos diferentes usos realizados dos 

recursos madeireiros. 

Como exposto no tópico 2.1.2 deste trabalho, a vegetação da caatinga assume uma 

diversidade de estruturas, sendo preferível denomina-la de Caatingas (ANDRADE, 1980; 

BERNARDES, 1999; BRANCO, 2003). Na BHRC essa diversidade de estruturas pode ser 

facilmente identificada na paisagem, na qual existem áreas de domínio de estruturas mais 

abertas e em outras comportamentos mais densos, assim como uma variabilidade nos portes 

registrados. Fernandes e Queiroz (2018), abordando características da vegetação e flora da 

caatinga, após a descrição de características mais gerais desse tipo de vegetação, que inclui a 

deciduidade o xerofitismo, indicam a existência de dois principais tipos de caatinga. 

Segundo os autores, existem a caatinga do cristalino, associada a solos mais férteis, 

ocorrendo predominantemente na Depressão sertaneja, e a caatinga Arenosa, que ocorre em 

solos de baixa fertilidade e maior profundidade. Para a primeira biota, há o predomínio de 
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espécies não-lenhosas, sendo predominante o estrato herbáceo, já a categoria arenosa, apresenta 

uma vegetação lenhosa, com características de porte arbóreo e arbustivo (FERNANDES; 

QUEIROZ, 2018). 

A interpretação dos valores de NDVI obtidos para a bacia (figura 17), indicam que 

o porte subarbóreo, corresponde a valores acima de 0,611, o arbustivo-subarbórea abrange o 

intervalo entre 0,479 – 0,610, o porte arbustivo 0,356 – 0,478, e a vegetação herbácea entre -

0,023 – 0,355. A classe sem vegetação, abrange o intervalo entre -1 à -0,022, incorporando 

áreas urbanas, solo exposto e afloramentos rochosos.  

De acordo com o mapeamento a classe que apresentou os maiores valores em 

extensão, corresponde a estrutura arbustiva-subarbórea (1.130,69 Km2), ocorrendo na área do 

médio curso, sobre as coberturas sedimentares da bacia potiguar. O porte predominante é o 

arbustivo, no entanto, podem ser identificadas conjuntos de árvores com portes mais elevados. 

A segunda classe de maior extensão corresponde a estrutura subarbórea (1.064,69 Km2),  

concentrando-se nas áreas dos maciços residuais no alto curso, principalmente na Serra do Cuó 

e no sopé da Serra de João do Vale, e com intensa concentração sobre as coberturas 

sedimentares da bacia potiguar, dando origem a chamada caatinga de arenosa.  

O porte arbustivo, vem logo em seguida da segunda classe apresentada, ocupando 

um total de 941,72 Km2, concentrando-se nas áreas do embasamento cristalino, sendo associada 

a estrutura herbácea (446,47 Km2), que possui local de maior concentração no entorno da 

barragem de Upanema, no médio curso da bacia. 
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Figura 17 – Mapa da cobertura vegetal da BHRC 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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A figura 18 traz exemplares do mosaico de estruturas, que podem ser identificados 

na BHRC, dentre as quais tem-se: o Pereiro (Aspidosperma pyrifolium), as inúmeras espécies 

de Juremas, o Mandacaru (Cereus jamacaru/Cactaceae), além de outras cactáceas e a Carnaúba 

(Copernicia prunifera), essas ocorrendo ao longo dos corpos hídricos da bacia. 

 

Figura 18 — Espécies vegetais identificadas na BHRC   

Fonte: Marcellus Miranda; Giovanni Barbosa. A) Vegetação subarbórea, com domínio de juremas, B) Pereiro; C) 

mandacaru; D) Carnaúbas. 

 

É importante se ter em mente o aspecto transformador que a vegetação da caatinga 

apresenta nos diferentes períodos do ano, indo de uma vegetação exuberante nos períodos 

úmidos, para um aglomerado de galhos na época da estiagem (FERNANDES; QUEIROZ, 

2018). A perda da folhagem das espécies, para a manutenção da estrutura das plantas na 

estiagem, é perceptível em todos os estratos da cobertura, mas torna-se extremante visível nas 

formações não-lenhosas, como indicado por Chaves et al. (2008), essa formação desaparece 

quase por completo, sendo consumida pelo fogo, pastoreio e pelas condições naturais. A figura 

19 representa essa metamorfose da cobertura vegetal, com destaque para o estrato herbáceo. 
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Figura 19 — Transformação do estrato herbáceo entre o período chuvoso e seco 

  
(A) (B) 

Fonte: Marcellus Miranda, Giovanni Barbosa. (A) Aspecto da vegetação no período seco (B) – aspecto da vegetação 

no período úmido  

 

A vegetação desempenha papel fundamental na preservação da qualidade ambiental 

da bacia, uma vez que desempenha funções naturais fundamentais. A estrutura vegetal é 

responsável pela função de armazenamento da paisagem, filtrando, armazenando e amortizando 

fluxos de matéria e energia.  

Diante do regime climático da região, no qual predominam chuvas concentradas em 

poucas horas, e longos períodos de estiagem, a vegetação desempenha funções de retenção do 

escoamento superficial, evitando a perda de solo, no período úmido, assim como nos períodos 

de estiagem protegem o solo do processo de desertificação, estes são dois problema 

extremamente presente na caatinga de acordo com Chaves (2021). 

O histórico processo de ocupação dessa paisagem, tem como reflexo níveis de 

degradação altíssimos, principalmente devido a supressão da vegetação para fins energéticos e 

de novas áreas de pastagem. A este processo histórico de ocupação, com o estabelecimento de 

atividades degradantes, tem-se a falta de unidades de conservação, no bioma. De acordo com 

dados disponibilizados pelo ICMBio das 334 UC federais, apenas 27 estão inseridas no bioma 

caatinga. Fonseca et al. (2017), ao estudar a conservação da caatinga, em uma análise sobre 

áreas prioritárias para o MMA, alertaram que apenas 1,13% da área do bioma está protegida 

por Unidades de Conservação, sendo 98,4% dessas unidades, classificadas em usos mais 

permissivos. 
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3.2 Contexto histórico e socioeconômico 

 

3.2.1 Dinâmica populacional dos municípios inseridos na BHRC 

 

Nesta seção em um primeiro momento serão apresentados os dados do contexto 

populacional regional no qual a BHRC está inserida. Os dados foram analisados através dos 

censos demográficos dos anos 1970, 1980, 1991, 2000 e 2010, e da estimativa populacional de 

2019 realizados pelo IBGE. O contexto populacional local foi analisado através dos dados dos 

setores censitários, disponíveis para os anos de 2000 e 2010. 

A tabela 6 apresenta os dados de todas as décadas analisadas, evidenciando os totais 

das populações urbanas e rurais de todos os 11 municípios analisados, além dos percentuais de 

contribuição para o contingente total.  

Observando o primeiro recorte (1970-1980) pode-se perceber que houve uma 

evolução do total populacional, com crescimento de 35,54% na década. Além disso, pode-se 

perceber o comportamento da população urbana evoluindo (+56,72%) e da população rural 

também apresentando valores positivos (+5,01%) entre as duas décadas. Já na primeira década, 

Mossoró aparece como um importante núcleo de povoamento no contexto regional da bacia, 

seguido por Assú e Caraúbas. 

Os dados relacionados ao município de Serra do Mel não aparecem nas duas 

primeiras décadas, pois o município ainda não havia sido criado até o momento. Segundo o 

IBGE (2017), apesar da localidade já ser povoada desde a década de 1970, sendo a sua ocupação 

fruto de um projeto de colonização, ela somente teve sua autonomia reconhecida a partir do ano 

de 1988 através da Lei nº 803 do dia 13 de maio, quando houve o desmembramento de terras 

dos municípios de Carnaubais, Areia Branca, Mossoró e Assú para a sua formação. 

Na segunda década de análise, cujos dados são referentes ao intervalo de anos entre 

1980 e 1991, nota-se um aumento de 27,21% em relação à população total dos municípios, 

tendo a população urbana crescido 45,39% e a população rural retraído 11,94%, o que 

representa uma diminuição de 9.549 habitantes. Os municípios de Mossoró, Gov. Dix-Sept 

Rosado e Caraúbas são os principais responsáveis por essa diminuição da população rural. Essa 

mudança talvez seja fruto da inserção de novas áreas à malha urbana das sedes municipais, 

proporcionada por melhorias na infraestrutura, principalmente, da cidade de Mossoró. 
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Tabela 6 – Totais populacionais no contexto regional da BHRC entre 1970 e 2019 

POPULAÇÃO 

 

Município 

1970 1980 1991 2000 2010 2019 

Urbano Rural Total Urbano Rural Total Urbano Rural Total Urbano  Rural Total Urbano  Rural Total Total 

Janduís 1.440 5.240 
6.680 1.982 3.451 5.433 

3.336 2.647 
5.983 

3.761 1.836 
5.597 

3.992 1.353 
5.345 5.268 

Upanema 1.828 4.702 
6.530 3.072 4.388 7.460 

4.653 3.989 
8.642 

5.043 5.948 
10.991 

6.298 6.694 
12.992 14.659 

Campo 

Grande 
2.081 9.108 11.189 3.677 8.466 12.143 

5.265 7.172 
12.437 

4.670 4.354 
9.024 

5.002 4.287 
9.289 9.655 

Messias 

Targino 
775 1.843 2.618 1.564 1.840 3.404 

2.238 1.175 
3.413 

2.910 808 
3.718 

3.638 550 
4.188 4.601 

Patu 
3.617 5.399 9.016 6.591 5.153 11.744 

8.543 3.198 
11.741 

8.848 2.323 
11.171 

10.159 1.805 
11.964 12.755 

Mossoró 
79.302 17.943 97.245 122.936 23.045 145.981 

177.331 14.936 
192.267 

199.081 14.760 
213.841 

237.241 22.574 
259.815 297.378 

Gov. Dix-Sept 

Rosado 
1.858 6.910 8.768 2.795 6.257 9.052 

4.963 5.484 
10.447 

5.638 6.134 
11.772 

6.806 5.568 
12.374 13.037 

Caraúbas 
4.554 10.991 15.545 7.439 11.347 18.786 

10.676 9.572 
20.248 

12.304 6.506 
18.810 

13.704 5.872 
19.576 20.493 

Serra do Mel 
* * * * * * 

1.233 6.783 
8.016 

8.237 0 
8.237 

2.698 7.589 
10.287 11.938 

Assú 
13.205 11.833 25.038 20.505 13.893 34.398 

29.500 14.091 
43.591 

34.645 13.259 
47.904 

39.359 13.868 
53.227 58.017 

Paraú 
1.209 2.217 3.426 1.621 2.163 3.784 

2.601 1.407 
4.008 

2.936 1.156 
4.092 

3.341 518 
3.859 3.768 

Total 109.869 76.186 

186.055 

172.182 80.003 

252.185 

250.339 70.454 

320.793 

288.073 57.084 

345.157 

332.238 70.678 

402.916 451.569 

Porcentagem 
   59,05    40,95  

      68,28  31,724       78,04  21,962 
      
83,46  16,539 

      
82,46  17,542 

 Fonte: IBGE (1970;1980;1991;2000;2010;209) *sem dados  
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Ainda de acordo com os dados presentes na tabela 6, o terceiro recorte temporal 

(1991-2000) pode ser analisado. Para esse recorte, o percentual de crescimento da população 

total teve uma diminuição significativa se comparado ao período anterior (27,21%), mas 

manteve-se em crescimento, registrando aumento de 7,59% da população total. O contexto 

urbano seguiu o padrão de diminuição da velocidade de crescimento, embora mantenha valores 

positivos (15,074%), diferente do que ocorre com o total das populações rurais, que obteve uma 

diminuição de 18,98%. Direcionando a visão para uma análise geral dos municípios pode ser 

visualizado uma diminuição expressiva na população total do município de Campo Grande, o 

qual teve parte de seu território desmembrado para a formação do município de Triunfo 

Potiguar, no ano de 1992. 

O quarto recorte temporal que corresponde ao intervalo dos anos 2000 e 2010, 

registrou crescimento da população total de 16,73%, com a população urbana e rural também 

apresentando evolução de 15,33% e 23,81%, respectivamente. Os valores relativos à população 

rural demonstram um forte crescimento que destoa dos dados de décadas anteriores, nos quais 

essa categoria sempre perdeu seu contingente para as áreas urbanas. Isso pode ser explicado, 

visualizando os dados da população rural do município de Serra do Mel no ano 2000, uma vez 

que, nesse ano, o IBGE não computou o contingente rural do município, decompondo a 

população total apenas em urbana, fato este que não se repetiu no censo 2010. 

Por fim, no último recorte (2010-2019), só puderam ser analisados os valores 

referentes a população total, uma vez que não há a disponibilidade dos dados das populações 

urbanas e rurais dos municípios. De acordo com a estimativa populacional do ano de 2019, os 

municípios analisados apresentaram aumento populacional de 12,08%, quando comparados aos 

dados do censo de 2010. 

A tabela 7 e o gráfico 3 sintetizam os dados apresentados nas tabelas anteriores. A 

sua interpretação mostra que, no período de 1970 a 2019, a população da bacia obteve um 

aumento de 143%, o qual é resultado do aumento da população urbana, que, nesse período, 

apresentou um crescimento de 202%, enquanto a rural retraiu -7%. 
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Tabela 7 — Variação dos contingentes populacionais 

entre os anos de 1970 e 2019 

 

 

 

 

Fonte: IBGE (1970; 1980; 1991; 2000;2010; 2019), organizado pelo 

autor. Legenda: * sem dados. 

Gráfico 3 — Evolução populacional dos municípios inseridos na bacia 

(1970-2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: IBGE (1970; 1980; 1991; 2000;2010; 2019), organizado pelo autor. 

Todos esses dados apresentados mostram que, no contexto regional, a BHRC vem 

apresentando um movimento de aumento populacional dos municípios inseridos em sua área 

de drenagem. Essa configuração acende o alerta para questões relacionadas aos usos dos 

recursos naturais do sistema, exigindo conscientização da necessidade de formulação de ações 

de comando e controle na apropriação de terras já utilizadas, assim como de novas terras que 

poderão ser inseridas nas malhas urbanas das sedes locais. 

As informações apresentadas, anteriormente, servem de base para o entendimento 

do contexto regional da dinâmica populacional dos municípios inseridos na bacia. No entanto, 

esses dados não revelam a verdadeira dinâmica, uma vez que consideram para a análise 

populações que não compõem a área de estudo, sendo necessária a realização de análises 

detalhadas dos dados populacionais. Diante disso, para compreender a real dinâmica 

Variação (%) 

Década População Total Urbano Rural 

1970 - 1980 25,54% 56,72% 5,01% 

1980 - 1991 27,21% 45,39% -11,94% 

1991 - 2000 7,59% 15,07% -18,98% 

2000 - 2010 16,73% 15,33% 23,81% 

2010 - 2019 12,08% * * 

1970 - 2010 116,56% 202% -7% 

1970 - 2019 143% * * 
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populacional, foram analisados os dados dos setores censitários dos municípios que são 

drenados parcialmente pela bacia, os quais podem ser vistos na tabela 8. 

 

Tabela 8 — Totais populacionais com base nos setores censitários inseridos na BHRC 

Fonte: IBGE (2000; 2010), organizado pelo autor. * Análise através dos setores censitários. 

Conforme mostra o gráfico 4, ao longo da década a população residente na área de 

estudo cresceu 24%, saindo de 42.990 habitantes para 53.379 habitantes. Esse acréscimo 

populacional foi condicionado pelo crescimento das áreas urbanas e, consequentemente, de suas 

populações. Os principais responsáveis por esse crescimento foram os municípios de Mossoró 

e Messias Targino, os quais, registraram aumentos substanciais nas populações urbanas. 

O município de Mossoró é um exemplo de expansão de sua malha urbana dentro da 

BHRC, pois, neste município, a região que fica ente os rios Apodi-Mossoró e o rio do Carmo 

foi marcada por forte adensamento territorial, o que, consequentemente, provocou a passagem 

da configuração rural para a urbana. Conforme os dados presentes na tabela 8, a população 

urbana da bacia cresceu 77%, saindo de 15.584 para 27.552 habitantes. Esse movimento 

resultou na diminuição do contingente populacional rural da bacia, o qual apresentou queda de 

6%, com 27.406 habitantes no primeiro ano analisado, e 25.827 habitantes atualmente através 

dos dados disponíveis do último censo. 

População - 2000 

Total 

População - 2010 

Total 
Núcleos 

Urbana Rural Urbana Rural 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

Janduís 3.761 67,22% 1.834 32,78% 5.595 3.992 74,69% 1.353 25,31% 5.345 

Upanema 5.043 45,88% 5.948 54,12% 10.991 6.298 48,48% 6.694 51,52% 12.992 

Campo 

Grande 4.670 51,75% 4.354 48,25% 9.024 5.002 53,85% 4.287 46,15% 9.289 

Messias 

Targino* 1.379 63,05% 808 36,95% 2.187 3.638 86,87% 550 13,13% 4.188 

Patu* 0 0% 1.902 100% 1.902 560 28,64% 1.395 71,36% 1.955 

Mossoró* 57 1,22% 4.598 98,78% 4.655 8.062 59,45% 5.500 40,55% 13.562 

Gov. Dix-Sept 

Rosado* 0 0% 2.613 100% 2.613 0 0% 1.610 100% 1.610 

Caraúbas* 0 0% 2.904 100% 2.904 0 0% 1.750 100% 1.750 

Serra do Mel* 674 95,20% 34 4,80% 708 0 0% 916 100% 916 

Assú* 0 0% 1.862 100% 1.862 0 0% 1.429 100% 1.429 

Paraú* 0 0% 549 100% 549 0 0% 343 100% 343 

TOTAL  
15.584   27.406   

42.990 
27.552   25.827   

53.379 
36,25   63,75   51,62   48,38   
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                     Gráfico 4 — Evolução populacional da BHRC entre 2000 e 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: IBGE (2000; 2010), organizado pelo autor. 

A distribuição da população no seguimento urbano e rural nos anos analisados 

apresenta grande variação. No ano de 2000, a diferença entre os dois segmentos era de 11.822 

hab. com predominância da população rural (63,75%) em detrimento da urbana (36,25%). Já 

os dados do ano 2010 revelam outra distribuição da população, agora com certa homogeneidade 

entre os dois segmentos, para este período a porcentagem da população urbana corresponde a 

51,62%, e a rural a 48,38%. O gráfico 5 sintetiza a configuração das classes populacionais em 

2000 e 2010. 

 

Gráfico 5 – População na BHRC em 2000 e 2010 – por classe de ocorrência 

Fonte: IBGE (2000;2010), organizado pelo autor 

 

Conforme apresenta o Gráfico 5, a diferença entre os dois períodos analisados é 

resultado da transformação da situação dos setores censitários. No ano 2000, a maior parte dos 

setores eram considerados como pertencentes às áreas rurais, ao passo que, com o avançar dos 

anos, os mesmos setores foram classificados como áreas urbanas. Tal situação fica clara no 
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município de Mossoró, onde as localidades inseridas na “franja” de expansão da sede municipal 

foram incorporadas à malha urbana. 

Diante dos novos valores computados através dos dados dos setores censitários, 

nota-se uma nova dinâmica populacional na bacia, agora muito mais equilibrada, sem grandes 

disparidades entre o urbano e o rural. É importante frisar que os totais das populações 

examinadas em escala de maior detalhe é bem inferior ao contexto regional anteriormente 

apresentado. No entanto, isso não significa que a paisagem está sendo menos utilizada e 

impactada, uma vez que, dentro de seus limites, mesmo com um baixo adensamento 

populacional, existem infraestruturas e recursos cujos usos extrapolam os seus limites físicos. 

 

3.2.2 Principais atividades econômicas 

O processo de avaliação das várias modalidades de atividades econômicas constitui 

uma etapa relevante no processo de diagnóstico do meio ambiente, pois são essas atividades 

que manifestam os diferentes graus de apropriação da natureza e indicam os possíveis 

descompassos entre o potencial geoecológico e as atividades antrópicas.  

Nesse sentido, partindo da premissa de que o contexto populacional de toda e 

qualquer área implica em usos dela, essas populações agem sobre o solo que as mantém, 

transformando os espaços naturais, ora modificando a natureza visando o consumo no local da 

produção, ora produzindo para locais diferentes. Como indicado por Ross (2019), esse processo 

de uso será maior ou menor, de acordo com os graus de intensidade do local com um contexto 

exterior a ele. 

Para a avaliação das atividades econômicas da BHRC, elas foram divididas em dois 

grandes grupos. O primeiro deles é constituído por as atividades ditas tradicionais, como a 

agropecuária e o extrativismo vegetal. Já o segundo grupo corresponde às atividades 

relacionadas a empreendimentos industriais, que, nesta bacia, diz respeito às atividades de 

exploração mineral, as quais envolvem os segmentos energético, sal marinho, dos carbonatos, 

dos agregados para a construção civil, e dos minerais industriais. 
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3.2.2.1 Agropecuária e extrativismo vegetal 

 

Historicamente, seguindo um processo de ocupação similar ao de todas as paisagens 

sertanejas, o interior do estado do RN sempre desempenhou papel importante na produção de 

bens ligados à terra, ou seja, sua função sempre esteve relacionada ao cultivo da terra e à criação 

de animais. De forma semelhante, as localidades inseridas na BHRC também registram em sua 

história a ocorrência das atividades produtoras de animais e gêneros alimentícios, as quais 

variam no espaço e, principalmente, no tempo, condicionadas pelo seu contexto geoecológico. 

As atividades agropecuárias são as que mais se destacam, em relação às áreas de 

ocorrência, pois estão dispersas por toda a extensão da bacia. Configurando-se também como 

o grupo que mais utiliza os recursos naturais para a produção, mas que, ao mesmo tempo, menos 

emprega técnicas apropriadas – que também variam espacialmente – ao seu desenvolvimento, 

podendo gerar significativos impactos negativos de ordem ambiental na área. 

A variação temporal da produção agropecuária se dá, em um primeiro nível de 

abstração, devido às diferentes espacialidades e temporalidades da ocorrência de precipitações 

no semiárido. Em um segundo plano, essa variação da produção evoca discussões sobre a não 

aplicação de técnicas sobre o espaço, a baixa efetividade de políticas públicas e a falta de 

assistência técnica aos produtores. 

Os dados sobre a agropecuária e extrativismo vegetal serão analisados em diferentes 

grupos, sendo eles: gêneros agrícolas permanentes e temporários, área cultivada e criação 

pecuária. 

Gêneros agrícolas permanentes 

As lavouras dos gêneros de cultivo permanente foram identificadas através da 

pesquisa da Produção Agrícola Municipal (PAM) do IBGE, entre os anos de 1974 e 2019, 

conforme tabela 9. Os dados apresentados nesse tópico correspondem aos 8 (oito) municípios 

estabelecidos a partir do critério da área drenada pela bacia. Para esse conjunto de municípios, 

foram descritas as culturas produzidas, suas respectivas quantidades e as áreas ocupadas para a 

produção. Esta última variável somente será apresentada para os últimos três períodos, devido 

à indisponibilidade dos dados para os demais. 
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Tabela 9 — Quantidades produzidas de gêneros agrícolas permanentes entre os anos 

de 1974 e 2019 na BHRC 

Fonte: PAM (1974;2019), organizado pelo autor. * Produção contabilizada desde o início da série 

histórica em toneladas. 

 

No primeiro período (1974 – 1979), os dados indicam que o cultivo do algodão 

arbóreo, conhecido regionalmente como “mocó”, ainda era elevado. Nos seis últimos anos da 

década de 1970, os municípios inseridos na bacia produziram 45.195 caroços de algodão mocó, 

com destaque para Patu (13.986), Mossoró (11.300) e Messias Targino (7.258).  

Além da presença da atividade algodoeira na região, outra cultura bastante presente 

foi a do caju, com produção total, no primeiro período, de 2.864.195 toneladas. As demais 

lavouras permanentes correspondem, principalmente, a espécies de frutas tropicais, com 

destaque para o cultivo de manga (10.689 mil/frutos). Chama a atenção, neste período, a 

produção da Laranja, exclusivamente no município de Mossoró, o do Sisal desenvolvidas neste 

município e em Governador Dix-Sept Rosado. Esses dois gêneros agrícolas permanentes foram 

perdendo volumes produtivos nas décadas subsequentes, passando a não representar mais 

grandes volumes e importância econômica para a área da bacia. 

A configuração das lavouras permanentes, no segundo período de análise (1980-

1989), é bastante similar ao primeiro, sendo a diferença básica correspondente aos valores 

obtidos nas produções totais, com declínio significativo na produção do caju (1.916.655 t), da 

laranja (275 mil/frutos) e do sisal. Esse recorte também indica o declínio da atividade algodoeira 

na região, frente ao impacto da reconfiguração da indústria têxtil e do setor agrário nacional, na 

década de 80 a produção total desse gênero agrícola na bacia foi de apenas (11.744 caroços). 

Quantidades produzidas - 1974 - 2019  

Gênero 

Produção/Mil Frutos Produção/Toneladas 

1974-

1979 

1980-

1989 

1990-

2000 

2001-

2010 

2011-

2019 

Algodão arbóreo (em 

caroço) 45.195 11.744 41 0 0 

Banana (cacho) 899 1.979 1.345 7.833 19.291 

Caju* 2.864.195 1.916.655 0 0 0 

Castanha de caju* 0 21.289 45.463 46.010 20.799 

Coco-da-baía 906 1.270 1.109 1.016 574 

Goiaba 0 0 0 45 392 

Laranja 1.250 275 115 12 180 

Continuação       

Limão 2.340 2.773 703 0 0 

Mamão 84 775 337 4.216 35.890 

Manga 10.689 16.365 57.484 7.494 14.302 

Maracujá 0 0 2.000 16 396 

Sisal ou agave (fibra) 549 0 0 0 0 

Uva* 0 0 2.925 0 0 
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Apesar da diminuição registrada para estes três gêneros, todos os demais gêneros obtiveram 

aumentos nos valores registrados, com destaque para a castanha de caju (21.289 mil/frutos), o 

mamão (775 mil/frutos) e a manga (16.365 mil/frutos). 

O intervalo entre 1990 e 2000 é marcado pela diminuição na produção de vários 

gêneros agrícolas, a exemplo: o coco-da-baía (1.109 mil/frutos), a laranja (115 mil/frutos), o 

limão (703 mil/frutos) e o mamão (337 mil/frutos). No entanto, apesar dessa diminuição, dois 

gêneros apresentaram aumento: a castanha de caju (45.463 mil/frutos) e a manga (57.484 

mil/frutos). A década de 1990 também apresenta o surgimento de duas diferentes lavouras, 

registradas, exclusivamente, no município de Mossoró. Trata-se das lavouras de uva, as quais, 

em três anos de registro (1995-1997), produziram um total de 2.925 t.; e das lavouras de 

maracujá, sendo registrados 2.000 mil/frutos de produção. 

O gráfico 6 apresenta os valores destinados em hectares para a produção dos 

gêneros agrícolas permanentes na bacia entre os anos de 1990 e 2000, nele foram indicados os 

rótulos dos maiores e menores valores de destinação de área em hectares para o 

desenvolvimento de lavouras de gêneros agrícolas permanentes. 

Gráfico 6 — Área ocupada pelas culturas permanentes por município entre os 

anos 1990 e 2000 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: IBGE – PAM (1990 a 2019), organizado pelo autor 

 

De acordo com o gráfico 6, nota-se que o município de Janduís, apesar de ser o que 

mais possui área drenada pela bacia, é o que destina as menores áreas para o desenvolvimento 

de lavouras de gêneros agrícolas permanentes. Em um outro extremo de destinação de terras 
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para a produção de gêneros agrícolas permanentes, tem-se Mossoró, registrando valores 

superiores a 10.000 hectares na maior parte dos anos contabilizados. 

Em um contexto geral, os municípios de Janduís, Campo Grande, Messias Targino, 

Patu e Mossoró, ou seja, 5 (cinco) dos 8 (oito) municípios analisados, diminuíram suas áreas 

destinadas às lavouras permanentes, sendo esse processo, reflexo da queda substancial no 

cultivo do algodão arbóreo na região. De forma antagônica, os municípios de Caraúbas, 

Upanema e Governador Dix-Sept Rosado registraram valores crescentes entre o início do 

período e o ano final de análise. 

O quarto período, que compreende o intervalo entre os anos 2001 e 2010, 

representou a retomada da produção de bananas na região, registando um total de 7.833 

toneladas. Em destaque tem-se as lavouras destinadas ao cultivo de manga e castanhas de caju, 

as quais, mantiveram a produção em alta, quando comparadas com o período anterior. No 

quarto período, os municípios cultivaram 46.010 t de castanha de caju e 7.494 t. de manga. 

O gráfico 7 apresenta as áreas em hectares destinadas à produção das lavouras 

permanentes por município. 

Gráfico 7 — Área ocupada pelas culturas permanentes por município entre os anos de 2001 

e 2010 

Fonte: IBGE – PAM (1990 a 2019), organizado pelo autor. 

Se o período anterior é marcado pela diminuição das áreas destinadas a lavouras 
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estabilidade na destinação das áreas. Os municípios de Janduís e Patu seguem sendo os que 
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estabilidade na variação dos valores, prova disto é o registro, em todos os anos, de valores acima 

dos 8.000 hectares. 

Por fim, o último período analisado corresponde aos últimos 8 anos (2011-2019) da 

série histórica realizada, e, assim como nos recortes anteriores, o comportamento da produção 

varia entre os gêneros. No presente recorte, três gêneros apresentaram aumentos substanciais 

na produção registrada para o período, sendo eles: o mamão (35.890 t), seguido pela banana 

(19.291 t.) e a manga (14.302 t). 

Em relação à castanha de caju, apesar da significativa queda na produção, quando 

comparada ao período anterior, ela ainda apresenta valores elevados em relação aos demais 

gêneros agrícolas permanentes. A produção deste gênero, assim como no recorte anterior, fica 

concentrada nos municípios de Mossoró e Caraúbas, quase inexistindo nas demais localidades. 

O gráfico 8, a seguir, apresentam as áreas em hectares destinadas as lavouras 

permanentes por município, para o período de 2011 à 2019. 

Gráfico 8 — Área ocupada pelas culturas permanentes por município entre 

os anos 2011 e 2019 
 

  

  

 

 

 

 

      

 

 

 

Fonte: IBGE – PAM (1990 a 2019), organizado pelo autor. 
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e 2010, o município teve, em média, 8.190 hectares destinados a lavouras permanentes, 

passando a média a ser 6.063 no recorte atual. 

Ao final da análise do último período, pôde ser estabelecido um padrão em relação 

aos gêneros permanentes, no qual temos o domínio na produção pelos munícipios de Mossoró, 

Caraúbas e Upanema. Também é visível a predominância no cultivo do caju, da banana, da 

manga e, recentemente, do mamão. Dessa forma, conforme avançam os anos, nota-se a 

mudança de uma agricultura voltada para a indústria têxtil, com o cultivo do algodão, nos anos 

iniciais da série; para uma matriz ligada diretamente ao cultivo de frutas na região. 

Gêneros agrícolas temporários 

A partir da PAM realizada pelo IBGE foram identificados os gêneros agrícolas 

temporários que mostraram ter relevância de produção na bacia, os mesmos podem ser 

visualizados na tabela 10. 

Os dados foram organizados de modo a traçar o perfil de produção em diferentes 

décadas, realizando, portanto, um perfil geral da produção na área. Os valores presentes na 

tabela são o resultado das somas da produção registrada por cada município para um 

determinado período. Nesse sentido, é importante frisar que determinados gêneros possuem 

uma produção extremamente concentrada em poucas localidades. 

Tabela 10 — Quantidades produzidas de gêneros agrícolas temporários 

entre os anos de 1974 e 2019 

Quantidades produzidas - 1974 - 2019 

Gênero  

  

                                           Total 

1974-

1979 

1980-

1989 

1990-

2000 

2001-

2010 

2011-

2019 

Algodão herbáceo (em caroço) 20.688 15.113 14.912 9.850 537 

Alho 155 517 181 20 0 

Arroz (em casca) 1.533 1.055 2.643 827 469 

Batata-doce 15.528 3.726 1.575 867 2.727 

Cana-de-açúcar 24.192 4.075 4.520 2.205 653 

Cebola 83 839 825 148 15.001 

Fava (em grão) 311 0 0 8 0 

Feijão (em grão) 22.852 14.581 34.318 24.898 11.516 

Girassol (em grão) 0 0 0 598 66 

Mamona (baga) 0 0 0 415 6 

Mandioca 23.452 5.856 9.180 2.486 2.445 

Melancia* 489 589 4.431 176.972 449.563 

Melão* 1.018 34.858 356.664 1.044.762 1.794.443 

Milho (em grão) 59.513 13.942 41.534 41.100 15.840 

Sorgo (em grão) 5.611 9.233 3.064 40.665 5.234 

Tomate 40 250 443 1.932 688 
Fonte: PAM (1974;2019), organizado pelo autor —* antes de 2001 – und = 1000 frutos. 
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No primeiro recorte (1974 – 1979), a produção temporária na bacia apresenta certa 

homogeneidade na produção de gêneros voltados, principalmente, para o consumo local. São 

espécies cultivadas, principalmente, em áreas de várzea por pequenos produtores, que se 

utilizam das áreas de solos mais profundos e maior disponibilidade hídrica para o plantio. Este 

é o caso do feijão, da fava, do milho, do sorgo e do arroz. Muitas dessas culturas são utilizadas 

tanto para o consumo humano, quanto animal. Como exemplo, temos o milho utilizado para o 

alimento de ambos os grupos, mas também são cultivados gêneros exclusivamente para o 

consumo animal, como é o caso do sorgo. 

Dentre os gêneros temporários direcionados ao consumo local, o milho aparece 

como o principal produto no primeiro período analisado, em que foram produzidos, em todos 

os municípios 59.513 toneladas.  

A cana-de-açúcar foi o segundo gênero mais produzido no primeiro período 

analisado (24.192 t), fato que chama atenção, principalmente, quando observarmos o contexto 

ambiental de semiaridez, no qual os municípios da bacia estão inseridos. No estado do RN, 

historicamente, as lavouras de cana-de-açúcar estão localizadas no litoral oriental do estado, o 

qual apresenta melhores condições para o desenvolvimento deste gênero agrícola. Do universo 

de oito localidades analisadas, quatro apresentaram produção da cana-de-açúcar, a saber: Patu 

(12.133 t), Caraúbas (7.840 t), Messias Targino (2.299 t) e Mossoró (1.920 t). Nesses 

municípios, os valores produzidos são muito inferiores aos registrados nos tabuleiros úmidos 

do litoral oriental, como os dos municípios de Arês, Goianinha e Nísia Floresta. 

Nos últimos anos da década de 1970 a presença de lavouras destinadas ao plantio 

do algodão herbáceo, ainda se fazia presente, registrando valores inferiores à sua forma arbórea. 

Neste recorte, foram registradas a produção de 20.688 t. de algodão herbáceo, que seguindo o 

movimento já indicado quanto à produção do algodão mocó, apresentará nas décadas seguintes 

uma intensa diminuição na produção e desenvolvimento destas lavouras. 

Três lavouras temporárias merecem destaque pela importância na vida local das 

populações inseridas na bacia. São elas as lavouras da batata-doce (15.528 t.), do feijão (22.852 

t.) e da mandioca (23.452 t.), as quais estão localizadas em todos os municípios, embora exista, 

em alguns casos, certa concentração na produção, como ocorre com a mandioca no município 

de Mossoró (19.260 t.). 

No segundo recorte (1980 - 1989), os dados demonstram uma diminuição 

significativa na produção de vários gêneros, principalmente, os direcionados ao consumo das 

populações locais, como a batata-doce (3.726 t), o feijão (14.581 t), a mandioca (5.859 t) e o 

milho (13.942 t). Essa redução da produção é resultado de condições climáticas do período, já 
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que, desde o final dos anos 70 até metade da década de 80, ele se caracterizou como um período 

de seca prolongada. O período também marca o aprofundamento da crise do setor algodoeiro 

no Nordeste, que terá seu impacto mais significativo na década de 1990. 

O período de escassez hídrica representou a diminuição na produção de 8 das 16 

lavouras analisadas, na década de 1980. Por outro lado, esse segundo recorte registrou o 

aumento na produção de sorgo (9.233 t), como alternativa ao milho para consumo animal 

(bovino e aves), por ele ser mais resistente a períodos de estresse hídrico. Esse também é o 

período que marca o surgimento, com maior ênfase, da fruticultura irrigada no estado, no qual 

a produção de melão cresce significativamente, registrando 34.858 mil/und. produzidas, 

exclusivamente no município de Mossoró. 

Segundo Hespanhol (2015), a fruticultura irrigada teve o seu desenvolvimento no 

sistema Apodi-Mossoró a partir dos anos 1980, quando duas empresas, a Mossoró 

Agroindustrial S/A (MAISA) e a São João Agroindustrial, iniciaram o cultivo de melão na 

bacia, utilizando os poços localizados nos aquíferos da região. Nas décadas seguintes, o 

aproveitamento da potencialidade hídrica local da região impulsionou a produção e o 

desenvolvimento da fruticultura, voltando-se para o abastecimento de mercados internacionais. 

A década de 1990 é marcada pela recuperação da produção em algumas lavouras 

temporárias da área, como é o caso do arroz (2.643 t), do feijão (34.318 t), da mandioca (9.180 

t) e do milho (41.534 t). Nessa década, também houve um elevado aumento na produção de 

frutas através da fruticultura irrigada, principalmente da melancia (4.331 mil/und) e do melão 

(356.664 mil/und), nos municípios de Mossoró, Caraúbas, Upanema, Messias Targino e Patu. 

Os valores mais elevados na produção da fruticultura irrigada são o resultado de 

processos externos à bacia que criaram o Polo de Desenvolvimento Integrado Assú-Mossoró, 

no final da década de 1990. A criação do polo estabelece melhorias em diferentes aspectos que 

envolvem a produção, como a disponibilidade de crédito e a melhoria no emprego de novas 

técnicas, além do incentivo à exportação de produtos para os mercados internacionais. 

O gráfico 9 apresenta as áreas em hectares destinadas para a produção das lavouras 

temporárias por município entre 1990 e 2000. 
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Gráfico 9 — Área ocupada pelas culturas temporárias por município entre 

os anos 1990 e 2000 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: IBGE – PAM (1990 a 2019), organizado pelo autor. 

 

Observando os dados presentes no gráfico 9, nota-se a predominância da utilização 

das terras no munícipio de Mossoró, seguidos por Caraúbas e Campo Grande. Para o município 

de Mossoró, assim como em Caraúbas, há grande utilização de áreas para as lavouras de melão, 

feijão e algodão. Esse padrão é quebrado pelo município de Campo Grande, no qual houve 

grande destinação para o cultivo da mandioca, do milho e do feijão. 

Para este recorte (1990-2000), nota-se certa homogeneidade na utilização das terras, 

no qual nos primeiros 4 anos, houve um processo de diminuição da destinação das terras para 

lavouras, processo sentido com maior intensidade no ano de 1993, quando os valores caem 

drasticamente. Isso é reflexo de um ano de escassez hídrica na bacia, que resultou na baixa 

produtividade das lavouras. Após esse ano, inicia-se um período de recuperação produtiva, sem 

alcançar os patamares anteriores à crise. Isso demonstra o caráter cíclico na produção agrícola 

do semiárido, devido às condições climáticas características da paisagem sertaneja. 

O quarto período (2001 - 2010), marca o aprofundamento da crise do algodão, que, 

na década seguinte registrará valores extremamente baixos, quando comparado com os períodos 

anteriores. É também um intervalo marcado pela baixa produtividade dos gêneros alimentícios 

do consumo de subsistência, e a consolidação do Polo de Desenvolvimento Assú-Mossoró, que, 

a cada ano, bate recordes de produção e exportação dos gêneros cultivados. Como carro-chefe 

das lavouras temporárias, tem-se o melão e a melancia, que, propiciadas pela irrigação, ficam 

concentradas nos municípios pertencentes ao polo irrigado, sendo Mossoró e Upanema, os 

maiores produtores, ficando a reboque do polo Governador Dix-Sept Rosado e Caraúbas. O 
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gráfico 10 apresenta as áreas, em hectares, ocupadas pela produção agrícola de todos os gêneros 

temporários, entre os anos de 2001 e 2010. 

Gráfico 10 — Área ocupada pelas culturas temporárias por município entre 

os anos 2001 e 2010 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: IBGE – PAM (1990 a 2019), organizado pelo autor. 

Os valores registrados das áreas destinadas às lavouras temporárias para o período 

entre 2001 e 2010 são menores que as do intervalo anterior, reflexo direto de um período de 

baixa produtividade de gêneros agrícolas de subsistência. No entanto, impulsionado pela alta 

produtividade de frutas, Mossoró, mais uma vez, aparece como o principal ator no contexto da 

produção agrícola, seguido pelos municípios de Caraúbas, Campo Grande e Upanema. 

Por fim, o último período (2011 - 2019) é marcado pela diminuição na produção, 

mais uma vez, de vários gêneros agrícolas temporários, e pelo continuo avanço na produção de 

frutas no vale do Apodi-Mossoró, tendo como responsáveis os mesmos municípios já citados 

no período anterior. Apesar da ocorrência de eventos prolongados de seca nesta década, a 

produtividade das frutas assume definitivamente o protagonismo no contexto regional da bacia, 

visto as condições favoráveis para o desenvolvimento destas espécies na região. 

O gráfico 11 apresenta as áreas, em hectares, ocupadas pela produção agrícola de 

todos os gêneros temporários para o período entre 2010 e 2019. Comparando os dados do 

presente recorte com os dados anteriores, este foi o período de menor média de áreas destinadas 

a lavouras temporárias em todos os municípios. Apesar disso, a hegemonia na destinação de 

terras em Mossoró mante-se mesmo nos períodos de estagnação produtiva. 
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Gráfico 11 — Área ocupada pelas culturas temporárias por município entre 

os anos 2011 e 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: IBGE – PAM (1990 a 2019), organizado pelo autor. 

 

De forma conjunta, as lavouras temporárias e as permanentes representam para o 

último ano de análise (2019), apenas 4,02% da área total dos municípios analisados, sendo as 

lavouras temporárias as que mais demandaram terras (226,96 Km2), enquanto as lavouras 

permanentes utilizaram apenas 48,51 Km2. No entanto, vale ressaltar que a característica 

climática da região provoca alterações nessas porcentagem de utilização. Por exemplo, no ano 

de 1990, foram destinados 672,88 Km2, o que representa 9,83% da área dos munícipios 

analisados. Já no ano de 1993, apenas 2,8% das áreas foram ocupadas por lavouras, abrangendo 

um total de 192,02 Km2. 

A figura 20 apresenta a variação, na cobertura da BHRC, para os anos de 1990, 

2000, 2010 e 2019. A sequência de imagens propicia a diferenciação produtiva nos diferentes 

recortes temporais, demonstrando dessa forma o caráter sazonal dos usos dos recursos naturais 

da bacia. O gráfico 12 apresenta a variação nas áreas de cobertura de cada classe para os 

diferentes anos analisados, nota-se que existe um domínio significativo das áreas com cobertura 

vegetal. No entanto, essa classe vem perdendo área, principalmente para a classe da agricultura 

e das superfícies não-vegetadas, que incluem as áreas urbanas. 
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Gráfico 12 – Valores em (km2) das classes de cobertura da BHRC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: MAPBIOMAS (2020), organizado pelo autor. 
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Figura 20 – Espacialização das classes de cobertura da BHRC entre 1990 e 2019 

 Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Pecuária municipal 

Para a análise da pecuária municipal, seguiu-se os parâmetros de análise das 

lavouras permanentes e temporárias, sendo os dados analisados mediante a área municipal 

drenada pela bacia. Os dados foram obtidos através da série histórica da PPM entre os anos de 

1974 a 2019. Como variáveis selecionadas para a análise, tem-se os seguintes tipos de rebanhos: 

bovinos, suínos, caprinos, ovinos e galináceos. Cada um dos tipos desses rebanhos foi 

contabilizado em diferentes períodos, a fim de promover o melhor entendimento sobre a 

dinâmica antrópica na bacia. 

Atenção especial dá-se as atividades relacionadas à pecuária, pois, como já 

indicado, a paisagem sertaneja foi altamente explorada pela atividade pecuarista, desde o início 

de seu processo de ocupação, ficando a agricultura a reboque desta atividade principal. Muitas 

cidades do interior dos estados nordestinos possuem suas origens nessa atividade, ora como 

ponto de aglomeração produtivo, ora como entreposto comercial da colônia. 

A necessidade de dominar e, assim, promover a segurança das novas terras no 

interior, no processo de ocupação do sertão, fizeram com que o modo de criação dos rebanhos 

fosse extensivo, herança facilmente visualizada na atualidade, com a existência de grandes 

propriedades. Esse mecanismo demanda um elevado uso de recursos e promove um 

significativo número de impactos na paisagem, que vão desde a supressão da vegetação para 

existência de extensos espaços abertos, até a contaminação dos corpos hídricos pelos animais. 

Nesse sentido, diante da herança presente na atualidade da criação extensiva e os 

impactos derivados dela, julgou-se importante entender o processo de utilização das terras da 

bacia em relação à pecuária. Dito isso, a visualização da tabela 11, a seguir, e do gráfico 13 ao 

final dessa seção possibilitará o entendimento de um passado e um presente ligado às práticas 

pecuaristas, que, conforme será observado, assim como o desenvolvimento da agricultura, 

sempre esteve pautado na dinâmica do clima regional. 

Tabela 11 – Médias de cabeças por rebanhos entre 1974 e 2019  

Tipo 

Décadas 

1974-

1979 

Variação 

(%) 

1974-

1979 

1980-

1989 

Variação 

(%) 

1980-

1989 

1990-

2000 

Variação 

(%) 

1990-

2000 

2001-

2010 

Variação 

(%) 

2001-

2010 

2011-

2019 

Variação 

(%) 

2011-

2019 

B 104.842 20% 99.778 15% 77.833 -53% 68.485 122% 83.257 -15% 

S 20.579 -16% 10.846 65% 12.801 -7% 16.835 76% 28.204 68% 

C 51.336 29% 68.080 82% 74.190 -8% 72.992 -11% 72.730 22% 

O 66.875 33% 53.058 20% 53.082 -24% 58.169 86% 121.528 153% 

G 271.703 190% 258.049 -2% 419.881 96% 814.090 112% 1.117.782 52% 
Fonte: IBGE - PPM (1974-2019), organizado pelo autor. B- Bovinos; S – Suínos; C – Caprinos; O – Ovinos; G – Galináceos. 
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A tabela 11 apresenta as médias de cabeças para os diferentes tipos de rebanhos 

identificados na área, além da variação no quantitativo entre o início do período e o final do 

mesmo. No recorte entre 1974 e 1979, nota-se a existência de um domínio significativo dos 

galináceos, no entanto, se pensarmos dentro de uma perspectiva que vise o uso direto do solo, 

os rebanhos bovinos, suínos, caprinos e ovinos são os mais impactantes, devido ao modo através 

do qual ocorrem as suas criações. 

O município de Mossoró aparece como o grande produtor de quase todos os tipos 

de rebanhos, ficando evidente sua hegemonia pelo do efetivo do rebanho bovino e 

principalmente em relação aos galináceos. Apesar desse domínio, na produção das demais 

classes, a discrepância entre os efetivos com os demais municípios não é intensa, passando 

Campo Grande, Caraúbas e Governador Dix-Sept Rosado a desempenhar concorrência com a 

produção mossoroense. 

Realizando o balanço final dos quantitativos dos rebanhos, entre o início do período 

e seu final, em termos percentuais, a maior parte das categorias aumentaram os seus 

quantitativos, ficando somente os suínos sem valores positivos. Identificar essa variação da 

quantidade das cabeças do rebanho é importante, pois, através dela pode-se visualizar os 

momentos de avanço e os de contração dos possíveis efeitos das ações antrópicas na bacia. 

Com base nos dados da tabela 11 também é possível a visualização dos efetivos dos 

rebanhos para os anos de 1980 e 1989. Nota-se que existe, mais uma vez, a predominância na 

produção dos galináceos, seguido pelos rebanhos bovinos e caprinos. O rebanho caprino (82%) 

foi o que mais ganhou indivíduos neste recorte, seguido pelo rebanho suíno (65%), alta que foi 

proporcionada, principalmente, pelos municípios de Governador Dix-Sept Rosado e Caraúbas. 

Em relação aos galináceos, diferentemente do registro do período anterior, houve uma leve 

queda em seu quantitativo. 

No terceiro período analisado (1990-2000) é observada uma variação negativa no 

efetivo de todos os rebanhos, com exceção dos galináceos, todos os rebanhos variaram 

negativamente, em destaque está o rebanho bovino (-53%). O ano de 1993 aparece mais uma 

vez como demarcador de crise na produção, por ter sido um ano de baixas precipitações no 

interior do estado do RN. Nos anos seguintes a 1993, os produtores localizados na bacia 

ensaiaram uma pequena melhora no efetivo dos rebanhos, mas sem alcançar os totais 

anteriormente registrados.  

Entre os anos de 2001 e 2010, os dados presentes na tabela 11 revelam a retomada 

no crescimento no quantitativo dos rebanhos. Bons anos de “inverno” possibilitaram o 

incremento no efetivo de muitos rebanhos, principalmente, o bovino que, obteve um saldo 
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positivo de 122%, seguido pelos galináceos (112%) e dos ovinos (86%). Esse processo de 

recuperação tem início, principalmente a partir de 2002 quando as chuvas para a região da 

BHRC são mais intensas. 

Por fim, no último período analisado (2011 – 2019), somente a categoria dos 

rebanhos bovinos sofreu perdas (-15%), apesar desse fato esta classe possuir o terceiro maior 

efetivo da bacia, com o registro, no ano de 2019, de 84.906 cabeças bovinas. A maior alta nesse 

recorte é na classe dos ovinos (153%), onde no ano de 2019, foi registrado um efetivo de 

170.929 cabeças, divididas principalmente entre os municípios de Governador Dix-Sept 

Rosado, Mossoró e Caraúbas. A segunda maior alta foi registrada na classe dos suínos (68%), 

com um total de 34.718 cabeças, distribuídas principalmente entre Mossoró, Caraúbas e 

Upanema.  

O gráfico 13 sintetiza as informações apresentadas, anteriormente, tornando 

evidente os ganhos e as perdas no efetivo dos rebanhos nos diferentes períodos elencados.  

Nota-se que em 2019, último ano de análise, há o domínio do rebanho ovino, seguido pelo 

efetivo bovino, caprino e, por fim, o suíno. Sobre este último rebanho, vale observar que ele foi 

o que mais se manteve estável entre os 45 anos analisados, não obtendo grandes variações, 

como os demais rebanhos. 

Gráfico 13 — Série histórica dos efetivos dos rebanhos na BHRC, entre 1974 e 2019 

  Fonte: IBGE - PPM (1974-2019), organizado pelo autor.  

 

De acordo com o gráfico 13, a passagem da década de 1970 para a de 1980 marca 

uma queda na criação animal na bacia, que só volta a experimentar uma retomada na metade 

da década de 1980 até ter seu ápice em 1988. Os próximos 22 anos se caracterizaram por 

períodos ora de crescimento, ora de declínio, em todas as categorias, com perdas muito 
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sucessivos períodos de seca ocasionaram a perda, principalmente, dos rebanhos bovinos, 

promovendo uma mudança na matriz de criação da bacia, de modo que onde antes havia o 

domínio deste tipo de rebanho, hoje existe o predomínio do rebanho ovino. Áreas ocupadas 

pelas pastagens podem ser visualizadas na figura 20, presente na página 123. 

Extrativismo vegetal 

O extrativismo vegetal é outra importante atividade que possui impactos 

significativos na estrutura e funcionamento das paisagens, pois envolve um dos elementos mais 

visíveis e sensíveis da paisagem, responsável por diversas funções geoecológicas, que é a 

cobertura vegetal. Neste sentido, a análise dos dados da dinâmica de supressão da vegetação 

para fins diversos é essencial, pois auxilia na compreensão e identificação de pontos críticos 

dentro das bacias, ou seja, locais encontram-se em situação de degradação. 

Com base nos dados disponíveis na PEVS (Pesquisa do Extrativismo Vegetal e 

Silvicultura), foram selecionados os principais produtos extraídos através da vegetação local da 

bacia. Dentre os materiais extraídos a cera de carnaúba merece destaque, pois tratar-se de um 

produto oriundo de uma espécie vegetal extremamente simbólica para as paisagens sertanejas. 

De acordo com Lins e Andrade (1977), a carnaúba é uma palmeira esbelta, que possui, 

geralmente, de 15 a 20 m de altura, e que tem potencial para a utilização em diversas plantas 

industriais, devido a cera produzida em suas folhas. 

A importância dessa espécie é tamanha que ao examinar a obra dos autores citados, 

anteriormente, fica evidente que no auge da sua exploração, não havia tendência de substituição 

dos carnaubais por lavouras, pois o rendimento financeiro da cera era superior a produção 

agrícola, inclusive nos períodos de seca, a produtividade dos carnaubais aumenta, o que 

demonstra sua rentabilidade para o sertão. 

Já em locais mais distantes das várzeas dois rios, onde a qualidade da cera diminui, 

a carnaúba passa a desempenhar outra função, de significado cultural para a região. Sua madeira 

é utilizada na construção civil, principalmente dos telhados das casas, fato este verificado ainda 

em 1911 por Felipe Guerra apud Lins e Andrade (1977, p. 104), que descreve que “não havia 

nos municípios de Mossoró, Caraúbas e Augusto Severo (atual Campo Grande) e Açu uma só 

casa com telhas que não tivesse o madeiramento de carnaúba”. 

Os demais produtos presentes na pesquisa são utilizados, em grande medida, como 

fontes energéticas para a queima de fornos, além da utilização na construção civil. Diante da 

importância da carnaúba e da utilização das madeiras para fins diversos, foram selecionados 5 

produtos obtidos através do extrativismo vegetal, os quais podem ser visualizadas na tabela 12.  
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Tabela 12 – Quantidades produzidas através do extrativismo vegetal durante 1986 e 2019        

Fonte: IBGE – PEVS (1986-2019), organizado pelo autor. *em toneladas; ** em m3. 

  

Produto Cera Carnaúba* Carvão* Lenha** Madeira** Oiticica* 

Município 
1986-

1989 

1990-

1999 

2000-

2009 

2010-

2019 

1986-

1989 

1990-

1999 

2000-

2009 

2010-

2019 

1986-

1989 

1990-

1999 

2000-

2009 

2010-

2019 

1986-

1989 

1990-

1999 

2000-

2009 

2010-

2019 

1986-

1989 

1990-

1999 

2000-

2009 

2010-

2019 

Janduís 0 0 0 0 516 432 86 99 95.730 146.764 75.561 60.736 0 0 0 0 27 140 201 3 

Upanema 498 1.174 803 107 678 422 45 340 63.780 184.072 129.864 50.356 9.630 9.026 3.549 3.247 22 159 22 7 

Campo 

Grande 
62 90 52 26 954 1.100 63 83 35.090 32.068 62.449 126.863 3.980 2.442 895 194 396 1.091 128 10 

Messias 

Targino 
0 0 0 0 434 303 34 29 87.700 97.670 55.413 41.015 0 0 0 0 2 0 0 0 

Patu 0 0 0 0 772 633 118 81 101.050 212.117 118.188 116.568 171 230 21 0 16 93 64 2 

Mossoró 505 732 548 221 15.695 10.715 1.139 1.230 344.892 458.928 272.255 252.374 1.189 1.569 874 389 24 36 10 2 

Gov. Dix-

Sept 

Rosado 

78 129 81 55 545 579 132 189 282.850 672.004 921.203 158.791 288 638 254 4.527 26 34 10 2 

Caraúbas 114 196 140 116 32.071 20.355 1.883 1.670 368.640 722.940 505.093 462.885 1.387 320.037 32.477 17.835 233 333 46 4 
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No primeiro período (1986-1989), o produto que obteve os maiores valores 

extraídos, foi a lenha, em quatro anos analisados, todas as localidades suprimiram um total de 

1.379.732 m3 de lenha, com destaque para o município de Caraúbas. Também merece destaque 

nesse primeiro período a produção de cera de carnaúba (1.257 t), sendo os principais produtores 

os municípios de Mossoró e Upanema e o carvão (51.665 t),    

Para o segundo período, entre 1990 e 1999, a produção da cera de carnaúba passa a 

ser dominada pelo município de Upanema. Se pensarmos em termos proporcionais, o período 

passado de apenas 4 anos foi responsável por uma produção maior da cera do que nestes últimos 

10 anos (1990-1999) analisados. A década de 1990 é apenas o período de maior 

aprofundamento do declínio da produção da cera de carnaúba, que teve início com o 

descobrimento de compostos sintéticos que substituíram sua utilização (SOUZA, 2005). 

Dentre todos os períodos analisados, este foi o que mais houve a realização de ações 

de desmatamento, conforme pode ser visto na tabela 1. Liderados por Caraúbas, os municípios 

inseridos na bacia suprimiram neste segundo período um total de 2.528.563 m3 de lenha, e 

333.942 m3 de madeiras para fins diversos. As formações vegetais desempenham funções 

naturais muito importantes para o funcionamento geral das paisagens, no entanto, diante da 

configuração social da BHRC, inserida dentro de um contexto de bacias semiáridas, essas 

formações vegetais passam a desempenhar funções sociais, em muitos casos, voltadas a 

sobrevivência das populações locais. 

Apesar de existir uma demanda social em relação a supressão da vegetação, ela é 

inferior as necessidades econômicas geradas pela lenha e madeira como fonte energética para 

a queima de fornos e construção civil. Os fornos das indústrias locais (panificação, 

beneficiamento mineral), são os grandes responsáveis pela supressão acentuada de hectares da 

vegetação da caatinga, em conjunto com a cultura muito forte da “limpeza” do terreno para a 

construção de residências e para a criação de áreas de pastos. 

De acordo com o documento “Avaliação e Diagnóstico do Setor Mineral do Estado 

do Rio Grande do Norte”, produzido no ano de 2005, desenvolvido pela SEDEC-RN (Secretaria 

do Desenvolvimento Econômico), o processo de produção de cal, a partir da calcinação dos 

carbonatos de cálcio, é realizado, em sua grande maioria, de forma rudimentar, utilizando como 

fonte energética dos fornos, pneus e madeira local (SEDEC-RN, 2005). 

A região em que a BHRC está inserida comporta o principal polo produtor de cal 

do estado, localizado no município de Governador Dix-Sept Rosado, Apodi, Felipe Guerra e 

Açu (RÊGO; CARVALHO; LEITE, 2000). Essa proximidade com o polo torna-se um 

indicativo para a existência dos altos valores de supressão vegetal nos municípios de 
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Governador Dix-Sept Rosado e Caraúbas, grandes supressores de vegetação da bacia. É 

importante se ter em mente que as conexões dos sistemas produtivos não se restringem somente 

aos locais de produção. A região produtora de cal e cimento da região oeste potiguar, onde a 

BHRC está localizada, utiliza-se de recursos vegetais presentes em localidades próximas. 

Diante disso, sobre todos esses processos de supressão, é importante salientar que 

aliado a esse movimento social e econômico das paisagens semiáridas, a falta de uma 

fiscalização para o cumprimento dos dispositivos de proteção legal do bioma caatinga é um 

fator responsável pela guinada dos processos de supressão. Dessa forma, torna-se necessário o 

investimento em fiscalização para que a legislação ambiental seja de fato cumprida para que 

haja a exploração sustentável dos recursos locais. 

No terceiro período (2000-2009), há um declínio na produção da cera de carnaúba, 

mantendo-se Upanema como maior produtor. Também é registrado o declínio na supressão da 

vegetação para utilização como lenha, sendo produzidos 2.137. 026 m3 em 10 anos, sendo 

Governador Dix-Sept Rosado o maior produtor. A maior queda na produção foi registada em 

relação às madeiras, com usos indiscriminados, tendo uma produção total de 38.070 m3. 

Por fim, no último período (2010-2019), a carnaúba, o carvão e a oiticica perdem 

totalmente importância na produção da extração vegetal, ficando somente as extrações de lenha 

e madeira como responsáveis pelos maiores valores registrados. Em relação a lenha foram 

suprimidos 1.269.588 m3 em 9 anos, sendo as três localidades responsáveis por esse quantitativo 

Caraúbas, Governador Dix-Sept Rosado e Mossoró. Historicamente esse grupo de municípios 

foram os principais responsáveis em todos os períodos analisados pelos maiores valores 

suprimidos, e pela consequente maior ação impactante sobre a paisagem. 

Apesar de, a exploração madeireira ainda ser elevada, os valores registrados entre 

2010 e 2019, também sofreram diminuição. Esse fenômeno pode estar relacionado à atualização 

de mecanismos de controle como o Código Florestal. Por mais que as áreas de APP e Reserva 

Legal tenham sofrido perdas, através do entendimento das áreas consolidadas, outros 

mecanismos previstos na lei, como o Cadastro Rural, são positivos no sentido da fiscalização e 

possível diminuição das supressões indiscriminadas da cobertura vegetal. 

3.2.2.2 Exploração mineral 

Para dinamizar as atividades econômicas na BHRC, existem, além de usos 

tradicionais da agropecuária e do extrativismo vegetal já apresentados, outros grupos de 

atividades que, em menores ou maiores graus de importância, impactam a paisagem local. Nesta 

pesquisa, foi selecionada a exploração mineral, por ela envolver um grande número de 
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segmentos, ter um importante desenvolvimento na bacia, e por possui relação direta com os 

níveis do estado ambiental identificados. 

O conjunto da geodiversidade do território potiguar, como apresentado na parte 

inicial deste capítulo, é responsável pela existência desses usos na BHRC. A diversidade de 

minérios em diversas localidades da bacia proporcionou a instalação e o desenvolvimento de 

vários pontos de exploração de bens minerais, com destaque para o calcário, a gipsita, o sal e o 

petróleo nos limites da bacia. 

O estado do RN, segundo a SEDEC-RN (2005), sempre possuiu vocação natural 

para o desenvolvimento da exploração mineral, sendo o primeiro produtor de gipsita, maior 

produtor de sal marinho e grande produtor de petróleo. Depois de 1980, o estado passa a ser o 

principal produtor do setor mineral e energético em relação aos estados nordestinos, ficando em 

quarto no cenário nacional, atrás apenas do Rio de Janeiro, Minas Gerais e Pará (SEDEC-RN, 

2005). Essa situação de destaque do estado se fundamenta, principalmente em um bem mineral 

presente em larga escala da bacia potiguar, também presente na BHRC que é o petróleo, 

descoberto após investimentos realizados pela PETROBRÁS, sobretudo, a partir da década de 

1980, que resultou na descoberta de campos de exploração terrestres e marítimos. 

Para proporcionar um melhor entendimento sobre a dinâmica do setor da 

exploração mineral na BHRC, os dados foram organizados a partir de diferentes segmentos 

minerários, a saber: energético, sal marinho, agregados para a construção civil, carbonatos e, 

por fim, o segmento dos minerais industriais. 

Segmento energético 

Os dados do segmento energético foram obtidos através do GEOANP do ministério 

de Minas e Energia. Nesta ferramenta, foram verificados os quantitativos de poços e campos de 

produção inseridos nos limites da BHRC. Foram identificados 28 campos de produção, 

descobertos a partir de 1984, sendo o último descoberto em 2017, conforme a tabela 13. Nestes 

campos, estão localizados 1.386 poços (figura 8, página 80) divididos entre os municípios de 

Mossoró, Serra do Mel, Assú, Upanema, Governador Dix-Sept Rosado e Caraúbas. 
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Tabela 13 — Campos e poços de exploração de petróleo na BHRC    

Fonte: ANP (2021), organizado pelo autor. 

Do total de poços presentes na bacia, 1.188 são poços de produção, com 

concentração nos municípios de Mossoró, Upanema e Governador Dix-Sept Rosado, que foram 

os primeiros na bacia a receber infraestruturas para exploração do hidrocarboneto. Apesar da 

PETROBRÁS ter sido a principal empresa responsável pela organização e exploração inicial 

dos campos e poços localizados na bacia, hoje existe uma gama de empresas instaladas nas 

localidades produtoras. 

Atividade salineira 

O conhecimento acerca das salinas em território potiguar data do Brasil Colônia, no 

entanto, sua exploração e comercialização só foi permitida a partir de 1808, mediante 

autorização do governo central. É somente a partir da década de 1970 que há uma intensificação 

na produção do sal marinho, no litoral setentrional do RN, movimento proporcionado pela 

chegada, sobretudo, de capitais estrangeiros na região (SEDEC-RN, 2005).  

DATA 

DESCOBRIMENTO 
NOME DO CAMPO 

NÚMERO DE POÇOS 

Exploração Produção Especial 

1986 
LORENA 4 63 1 

UPANEMA 8 31 1 

1985 CANTO DO AMARO 25 953 5 

1986 

PERIQUITO 5 3 0 

CACHOEIRINHA 2 0 0 

BREJINHO 11 84 0 

1987 SÃO MANOEL 1 0 0 

1988 RIACHO VELHO 1 0 0 

1990 

BARRINHA 1 1 0 

JUAZEIRO 3 3 0 

FAZENDA JUNCO 2 1 0 

1991 FAZENDA CANAAN 3 6 0 

1992 POÇO VERDE 2 11 0 

1995 BAIXA DO JUAZEIRO 6 0 0 

1997 SABIÁ 2 3 0 

2004 
PINTASSILGO 4 19 0 

CHAUÁ 1 0 0 

2006 
GRAÚNA 2 0 0 

TRINCA FERRO 4 0 1 

2007 
BARRINHA SUDOESTE 4 0 0 

BARRINHA LESTE 4 1 0 

2008 CONCRIZ 2 2 0 

2010 RIO DO CARMO 1 0 0 

2011 

PERIQUITO NORDESTE 5 0 0 

PATURI 3 4 0 

MAÇARICO 3 0 0 

2012 PERIQUITO NORTE 1 0 0 

2017 IRAÚNA 5 0 0 
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Na BHRC, o município responsável pela exploração deste bem natural é Mossoró, 

que conta com um grande número de salinas na área estuarina do Apodi-Mossoró e do Rio do 

Carmo. Entre essas salinas, está a salina Uirapuru, localizada na foz do rio do Carmo, a mesma 

foi instalada em 1997, sobre responsabilidade da empresa CIMSAL – Comércio e Indústria de 

Moagem e Refinação Santa Cecília-LDTA, fundada em 1974. De acordo com Lima (2019), a 

salina Uirapuru possui área de 3.081 hectares, com capacidade produtiva de 368.400 t/safra. 

Dito isso, é importante destacar que a análise das salinas é imprescindível para a 

compreensão do estado ambiental da BHRC, pois essas estruturas representam um grupo de 

atividades que promovem a descaracterização total das paisagens nas quais estão instaladas, 

originando processos de degradação na estrutura e no funcionamento geoecológico das áreas 

de estuário. 

Segmentos dos agregados para a construção, carbonatos e minerais industriais 

Os três últimos segmentos da extração mineral serão discutidos em conjunto, por 

serem empregados neles métodos semelhantes de extração dos recursos. Os dados foram 

obtidos através do SIGMINE (Sistema de Informações Geográficas da Mineração), plataforma 

da Agência Nacional de Mineração. Nela foram obtidas as licenças vigentes dos 

empreendimentos minerários do estado do RN. De acordo com as informações obtidas, constam 

para a área da bacia um total de 138 processos minerários de diferentes naturezas. 

O gráfico 14 apresenta as fases de processos minerários ativos nos limites da área 

de estudo. O gráfico indica que existem na área um grande número de empreendimento na fase 

de autorização de pesquisa (68 processos), isso significa que em determinada área, solicitada 

junto a ANM, já podem ser desenvolvidas atividades de pesquisa. O segundo maior grupo está 

enquadrado na fase de requerimento de lavra (29), fase essa que consiste no momento anterior 

a lavra, ou seja, as áreas já possuem condições de serem mineradas. 

A BHRC apresenta 8 áreas na fase de lavra, ou seja, nessas localidades o 

empreendimento instalado já vem desenvolvendo atividades de exploração dos bens minerais. 

Essas concessões de lavras estão distribuídas em 4 minas de calcário, no município de Mossoró, 

3 minas de quartzito, localizadas em Messias Targino e uma área de mineração de água mineral 

em Upanema. Outra fase dos processos minerários, no qual já podem ser explorados os bens 

minerais é a fase do licenciamento, categoria voltada para a exploração de bens ligados a 

construção civil. Na BHRC, existem 6 processos enquadrados nessa fase, os quais mineram 

calcário, argila e areia no município de Mossoró e Upanema. 
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Gráfico 14 — Fases dos processos minerários ativos na 

BHRC 

 Fonte: ANM (2021), organizado pelo autor. 

  

O gráfico 15 apresenta os totais de processos por tipo de sustância explorada na 

BHRC. No total são exploradas 13 substâncias utilizadas para fins diversos, distribuídas entre 

os segmentos da construção civil, industrial e de revestimentos. O calcário aprece como o 

principal bem explorado na área, com intensa concentração em Mossoró, além do calcário, os 

mármores possuem o segundo maior número de processos, distribuídos entre Mossoró, 

Upanema, Campo Grande e Messias Targino.     

Gráfico 15 — Substâncias minerais exploradas na BHRC 

 Fonte: ANM (2021), organizado pelo autor. 
 

Os dados disponíveis indicam que, os municípios localizados sobre as formações 

sedimentares da bacia são os que mais apresentam requerimentos, seja de lavra, seja de 

pesquisa, principalmente, nos segmentos dos carbonatos e dos agregados para a construção 
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civil, sendo mais explorados, em cada um deles, o calcário e a areia respectivamente. Já nas 

porções cristalinas da bacia, predominam os requerimentos para as rochas voltados a 

revestimentos como o granito, gnaisse e o quartzito.    

Assim como a atividade extrativista do sal marinho, que promove grande 

descaracterização da paisagem local, as atividades de extração de minerais-minérios promovem 

processos de degradação, como a supressão da cobertura vegetal, aumento da calha dos rios e 

a diminuição dos lençóis freáticos, entre outros efeitos. 

Através dos dados disponíveis na ANM, 3 municípios chamaram a atenção para 

locais de possíveis tensões no estado ambiental, pois são eles os que mais exploram os seus 

recursos minerais, sendo eles: Mossoró, Upanema e Governador Dix-Sept Rosado. Entre eles, 

é preciso direcionar atenção especial para a localidade de Upanema, que registra o maior 

número de concessões de extração de areia da calha do rio do Carmo. 

Todas as atividades descritas nessa seção, e que serviram para sistematizar a série 

histórica sobre o uso antrópico na BHRC, contribuem em diferentes graus de intensidade para 

o estado ambiental atual da bacia. Os dados revelam um direcionamento dos usos para práticas 

ligadas a dois principais segmentos, a agropecuária que ocorre por diversas partes da bacia, 

notadamente próximo as áreas com corpos hídricos, e ao segmento das explorações minerais.  

Sobre o primeiro segmento, apesar do período de retração que este se encontra 

devido aos condicionantes climáticos da bacia, as marcas de um passado dinâmico podem ser 

perfeitamente vistas na paisagem, com extensas áreas de solos desnudos utilizados no passado 

para as plantações de algodão e a criação de rebanhos. Essa situação é revelada ao visualizarmos 

a figura 20 da página 123 que especializa as classes de cobertura do solo. Nota-se que ao passar 

dos anos as manchas de desmatamento vão tornando-se mais extensas, principalmente no médio 

e alto curso da bacia, onde existe uma concentração de áreas de agricultura e pastagem.  

Em relação ao segundo da exploração mineral, apesar do aspecto pontual do seu 

desenvolvimento, ele é responsável por intensos processos de degradação das paisagens, com 

a promoção direta ou indireta da supressão vegetal, entre outros processos impactantes nas 

funções geoecológicas das paisagens. 

Diante do quadro ambiental regional da bacia, analisado nesse capitulo, torna-se 

fundamental neste momento o diagnóstico das interações sociedade-natureza, desenvolvidas 

nas diferentes unidades de paisagem da bacia. Essa interpretação somente será possível através 

da aplicação dos índices do estado ambiental e da verificação dos graus de sustentabilidade das 

atividades desenvolvidas, como veremos no próximo capitulo. 
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4 UNIDADES GEOECOLÓGICAS DA BHRC: ESTADO AMBIENTAL E GRAUS DE 

SUSTENTABILIDADE  

 

O desenvolvimento das atividades antrópicas na BHRC, ao longo dos anos, 

modificou, e ainda modifica, as estruturas paisagísticas presentes nesse sistema ambiental. Ao 

longo deste capítulo, as diferentes unidades geoecológicas serão descritas com base na 

morfologia presente, com indicação das tensões entre sociedade-natureza. Essas tensões são 

reveladas a partir da identificação dos usos e de seus impactos ambientais negativos, os quais 

podem ser mensurados através da aplicação da metodologia do estado ambiental e dos graus de 

sustentabilidade. 

As interações existentes entre os diferentes fatores geoecológicos de formação, 

resultaram na configuração de 6 unidades geoecológicas na bacia: Depressão Sertaneja do 

Carmo (Dsc), Serras e Inselbergs (S&I), Tabuleiros Interiores (Ti), Planalto da Serra do Mel 

(Psm), Planície flúvio-marinha (Pfm) e Planície Fluvial (Pf), as quais serão descritas a seguir. 

A figura 21, disposta em seguida, apresenta 3 perfis geoecológicos elaborados, no alto, médio 

e baixo curso da BHRC, que evidenciam a estrutural vertical das unidades geoecológicas 

delimitadas. Cada perfil geoecológico será posteriormente descrito nos tópicos respectivos de 

cada unidade de paisagem.  

É importante ressaltar que todas essas estruturas ambientais construídas 

naturalmente sofrem interferências das sociedades locais, com os diferentes tipos de usos 

realizados e as diferentes concepções de ambiente. Dessa forma, o peso antrópico na 

interpretação dos sistemas ambientais é grande, no sentido que, a partir do seu conhecimento, 

a evolução das áreas poderá ser melhor planificada. 
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Figura 21 – Perfis geoecologicos da BHRC 

 PERFIL 1 

 PERFIL 2 
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PERFIL 3 
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4.1 Depressão Sertaneja do Carmo (Dsc) 

  

A unidade da Depressão Sertaneja do Carmo (Dsc), está inserida desde o alto curso 

da BHRC, até o seu médio curso. Abrangendo uma área total de 1.442 Km2, é a segunda maior 

unidade geoecológica da bacia, sendo a base natural dos municípios de Patu, Messias Targino, 

Caraúbas, Campo Grande e, partes do município de Upanema. 

A figura 21 (perfil 1) apresenta a seção transversal delimitada no alto curso da bacia. 

Nela, é possível a visualização da estrutura vertical da Dsc. Trata-se de uma área formada 

através de diferentes litotipos integrantes do embasamento cristalino, sendo a Unidade Caicó – 

gnaisse bandado (PP2caib) o seu maior representante. O processo de gênese da forma de relevo 

presente nessa unidade é descrito em trabalhos clássicos, como os de Ab’Sáber e Bigarella 

(1961), Bigarella (1994, 2003) e Andrade e Lins (1965). Tais obras foram analisadas por Maia 

e Bezerra (2014b), que, com isso, receberam valiosas contribuições para o entendimento do 

relevo regional nordestino. 

De modo geral, o entendimento sobre a gênese do relevo local, pode ser entendida 

através da atuação de processos morfoclimáticos e morfodinâmicos atuantes sobre a superfície. 

Segundo Maia e Bezerra (2014b), a erosão linear atuante deu origem às vertentes, as quais, 

submetidas a climas áridos, recuaram lateralmente, dando origem às amplas superfícies 

aplainadas do NEB. O comportamento morfológico do relevo na Dsc em relação à altitude varia 

entre a cota dos 200 aos 100 m de altitude, possuindo o relevo um aspecto que pode ser 

enquadrado na classes dos relevos suave-ondulado (3,1 – 8 % de declividade), e, em menores 

proporções, na classe ondulada (8,1 – 20%). 

As interações realizadas entre a base geológica, as estruturas de relevo e a dinâmica 

climática resultaram na presença, em quase toda a extensão da Dsc, da classe de solo do 

Luvissolo Crômico. Essa classe corresponde a solos de baixa profundidade e de drenagem 

bastante variável, com susceptibilidade a processos erosivos e impedimento a sua mecanização, 

assim como ao desenvolvimento de vegetações de portes mais elevados, sendo os estratos 

arbustivo e herbáceo (figura 22a, c) os de maiores incidência nessa unidade geoecológica. 

Localmente, as áreas com presença dessa classe de solos são denominadas de 

“carrasco”. O nome se dá por se tratar de locais onde as atividades agrícolas encontram forte 

resistência ao desenvolvimento, pois a fertilidade do solo e a disponibilidade hídrica são 

bastante reduzidas. Tais áreas também são conhecidas pela presença de juremas e pereiros, com 

baixo índice de desenvolvimento. Dessa forma, árvores que, naturalmente, poderiam alcançar 

um porte subarbóreo, nesses locais, apresentam porte baixo, caracterizando-se como uma 



139 

 

 

vegetação arbustiva. No entanto, ainda na Dsc, existem outras classes de solos que possibilitam 

um maior desenvolvimento do porte da vegetação, como é o caso do Argissolo Vermelho, 

presente nos municípios de Janduís e Patu, e do Planossolo Nátrico, identificado em Campo 

Grande.  

A figura 22, a seguir, sintetiza os principais elementos da estrutura vertical da 

paisagem presentes na unidade Dsc. Nota-se a presença de amplas superfícies planas 

(figura22a) cobertas por uma vegetação natural com portes, preferencialmente, arbustivo e 

herbáceo (figura 22c), o que revela solos de pouca profundidade, sendo comum a existência de 

muitas áreas rochosas e pedregosas (figura 22b). No entanto, apesar da predominância dos solos 

rasos, nessa unidade, também podem ser identificados solos de maior profundidade, como o 

Argissolo Vermelho. Nessas áreas e nas de influência de corpos hídricos, podem ser 

visualizadas vegetações de portes mais elevados (figura 22d). 

Devido às limitações existentes em relação à capacidade de infiltração do substrato 

litológico da unidade, é extremante comum a presença de pontos de barramento nos rios. De 

tamanhos diversos, essas estruturas possuem muitas funcionalidades que são aproveitadas pelas 

populações inseridas na bacia. Elas contribuem para o aumento da segurança hídrica, auxiliam 

no desenvolvimento das atividades agropecuárias, possibilitam o desenvolvimento da atividade 

pesqueira e, em pontos com maiores incentivos, atraem atividades turísticas. Na unidade Dsc, 

estão inseridos os três maiores reservatórios da BHRC, quais sejam: a Barragem de Umarí, em 

Upanema (figura 22e); a Barragem Santo Antônio de Caraúbas, em Caraúbas (figura 22f); e o 

Açude do Morcego, em Campo Grande.      

Figura 22 – Aspectos da paisagem da unidade Dsc - BHRC 

  (A) (B) 
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  (C) (D) 

  

(E) (F) 

Fonte: Acervo pessoal do autor (2022). (A) Superfície Aplainada, no município de Messias Targino (B) Paisagem com 

aspecto rochoso, no município de Campo Grande (C) Vegetação com porte arbustivo, no município de Campo Grande 

(D) Vegetação arbustiva próxima a corpos hídricos, no município de Campo Grande (E) Barragem de Umarí, no 

município de Upanema (Fonte: Inter TV Costa Branca, 2020) (F) Barragem Santo Antônio de Caraúbas, em Caraúbas. 

 

Com base nos dados do MapBiomas (2020), a cobertura da Dsc é composta por 

50,75% de formação savânica-campestre, seguida por 38,08% de áreas ocupadas pela 

agricultura e 10,36% por pastagens. São essas as três classes de maior ocorrência na área. Há 

também as superfícies não vegetadas, nas quais estão inseridas as malhas urbanas de Campo 

Grande, Janduís e Messias Targino; e as áreas rochosas e com solo exposto, as quais 

representam 0,28% da área total. 

Os principais usos desenvolvidos nessa unidade (figura 23) estão relacionados a 

atividades voltadas à agricultura e à pecuária. Eles encontram-se disseminados por toda a 

unidade, de modo a serem facilmente identificados. O fato de o modo de ocupação no alto curso 

caracterizar-se por pequenas propriedades garante às atividades de agricultura e pecuária um 

caráter de baixa intensidade em relação ao tamanho dos rebanhos, e, principalmente, à 

produtividade das lavouras, que são de gêneros temporários. De forma complementar a essas 
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duas atividades tradicionais, também foram identificadas, na Dsc, atividades voltadas à 

exploração de bens minerais, além da pesca e do turismo. 

Os dados socioeconômicos nos auxiliam no entendimento da atual morfologia 

identificada nessa unidade. Se observados os dados presentes no tópico 3.2.2.1 (página 111), 

nota-se que os municípios inseridos nessa unidade sempre possuíram lugar de destaque nas 

produções agrícolas e nas áreas destinadas a pastagens, com ênfase para Patu, Caraúbas e 

Campo Grande, munícipios caracterizados como importantes produtores.    

Figura 23 – Atividades antrópicas identificadas na Unidade Dsc da BHRC 

  (A) (B) 

  (C) (D) 
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  (E) (F) 

Fonte: Acervo pessoal do autor (2022). (A) Solo preparado para cultivo, nomunicípio de Campo Grande (B) Rebanho 

caprino, nomunicípio de Janduís (C) Lavoura de Milho, nomunicípio de Campo Grande (D) Agricultura permanente, 

nomunicípio de Janduís (E) Mineração de granito, nomunicípio de Campo Grande (F) Sede da colônia de pescadores 

e aquicultures de Campo Grande  

 

A ocupação antrópica, com as malhas urbanas municipais, ganha nessa unidade 

local de destaque, pois é nela onde há o maior número de aglomerados urbanos da bacia. São 

três sedes municipais inseridas nos limites da unidade, a saber, Campo Grande, Messias Targino 

e Janduís, além das áreas rurais dos demais municípios, o que representa um total de 22.870 

habitantes, com base nos dados dos setores censitários de 2010. Essa questão possui relevância, 

uma vez que estão fixadas na paisagem usos urbanos diversos, os quais podem proporcionar 

danos significativos na unidade.   

De maneira geral, em relação aos graus de sustentabilidade das atividades 

desenvolvidas na Dsc, eles estão enquadrados na classe mediana. Nessa classe, a capacidade de 

suporte do ambiente e a regeneração dos recursos estão em sintonia, de modo que os impactos 

são classificados na maior parte dos casos como “reversíveis”. O pior grau de sustentabilidade 

identificado está relacionado ao desenvolvimento das atividades mineradoras presentes na Dsc. 

A completa modificação do relevo, a supressão da cobertura vegetal a e deposição de rejeitos 

minerais dotam esse segmento econômico de impactos de magnitude elevada, modificando a 

estrutura e o funcionamento da paisagem local. 

Com base nos diferentes usos identificados, os principais impactos na área estão 

relacionados a processos desmatamento; erosão do solo; diminuição do fluxo hídrico, através 

de pontos de barramento; eutrofização de corpos hídricos; ausência de saneamento básico; 

lançamento de contaminantes no ar pelo processo de queima de bens minerais; e, por fim, 

deposição de rejeitos minerais próximos a corpos hídricos.  
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O gráfico 16 sintetiza as classes de impactos identificados, além do quantitativo dos 

pontos nos quais foram observados os impactos negativos na paisagem local (figura 24). Nota-

se uma concentração na classe “diminuição no quantitativo de espécies”, que é promovida, 

sobretudo, pela grande concentração de pontos de desmatamento identificados nos limites da 

unidade. A segunda classe de maior ocorrência está relacionada aos processos erosivos, que, 

assim como na classe anteriormente citada, encontra sua gênese nas atividades agropecuárias, 

na mineração, e em outras atividades, como o desmatamento e o fluxo de veículos. 

Gráfico 16 – Quantitativo de pontos de impacto observados na Dsc 

 Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Com base nos pontos visitados, obteve-se como resultado que o solo, a água e a 

cobertura vegetal são os componentes do meio com o maior número de interferências 

antrópicas. A visitação desses pontos possibilitou a determinação da classe do estado ambiental 

da unidade, que, de acordo com os parâmetros estabelecidos nessa pesquisa, está enquadrada 

na classe “Medianamente estável”. Isso significa que existem mudanças significativas na 

estrutura da paisagem, no entanto, as mesmas podem ser enquadradas como de baixa 

intensidade.  

É importe destacar que o valor obtido (12,72) está no limite do intervalo da classe 

“Medianamente estável”, indicando que há um movimento de evolução dos impactos de 

natureza mais significativa. Esse indicativo faz com que seja necessário a realização de ações 

ambientais preventivas na unidade da Depressão Sertaneja do Carmo, para que, no futuro, as 

consequências ambientais não afetem de forma significativa as populações ali inseridas.  
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Figura 24 – Impactos de natureza negativa identificados na Dsc da BHRC 

  

(A) (B) 

  

(C) (D) 

Fonte: Acervo pessoal do autor (2022). (A) Perda do patrimônio paisagístico/estético, nomunicípio de Campo Grande 

(B) Processo erosivo, nomunicípio de Janduís (C) Área recém-desmatada, nomunicípio de Janduís (D) Açude 

eutrofizado, no município de Janduís. 
 

4.2 Serras e Inselbergs 

A unidade das Serras e Inselbergs está inserida no alto curso da BHRC, abrangendo 

uma área de 84 Km2, de modo a configurar-se como a segunda menor unidade geoecológica da 

bacia. Suas principais formações geomorfológicas estão nos municípios de Campo Grande, 

Janduís, Messias Targino e Patu. Embora a estrutura vertical dessa unidade geoecológica possua 

uma base litoestatigráfica bastante variada, são encontradas formações que, em sua maioria, 

pertencem ao grupo das Suítes Intrusivas do neoproterozóico, denominadas Dona Inês e 

Itaporanga, e ao grupo das Suítes Intrusivas do paleoproterozóico, denominadas Poço da Cruz. 

Essa unidade marca grande contraste com as amplas superfícies aplainadas da Dsc, 

pois as serras e inselbergs que pontilham os sertões da BHRC alcançam cotas altimétricas 

superiores aos 500 m de altitude. Trata-se de formas de relevo residuais formadas através dos 
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processos de erosão diferencial das rochas existentes, tendo a sua origem na grande influência 

dos condicionantes estruturais promovidos pela tectônica (IBGE, 2009; MAIA; BEZERA, 

2014b). Nessa unidade, a serra de maior expressividade é a do Cuó, que, localizada em Campo 

Grande, atinge cotas superiores aos 400 m de altitude. Devido, principalmente, aos inselbergs, 

as maiores porcentagens de declividade são registradas nessa unidade, o que faz da classe 

montanhosa algo comum a ela.  

A classe de solos identificada na S&I corresponde aos Neossolos Litólicos, 

ocorrendo também a presença de feições rochosas aflorantes, principalmente em relação aos 

inselbergs. Essa configuração edáfica possui influência direta nas taxas de cobertura da terra 

registradas, por possibilitar ou não o desenvolvimento da vegetação e dos usos antrópicos. A 

formação savânica-campestre ocorre em 85,85% da área, sendo também registrada a presença 

de formações florestais (0,45%). As coberturas florestais aparecem com maior incidência nas 

Serras do Cuó e no sopé da serra de João do Vale, locais com solos mais profundos e maior 

umidade. Também foram identificadas coberturas relacionadas a atividades agropecuárias, 

sendo registrada, nessa unidade, pequenas áreas destinadas a lavouras (9,44%) e a pastagens 

(3,14%). 

A figura 25 apresenta as principais formações geomorfológicas presentes nessa 

unidade geoecológica. Nota-se que, devido as limitações impostas pelo relevo, a unidade S&I 

encontra-se relativamente conservada, sendo utilizada, principalmente, para fins turísticos e, 

em determinados pontos, como suporte para infraestruturas energéticas (linhas de transmissão).  

Figura 25 – Aspectos da paisagem da unidade S&I da BHRC 

  (A) (B) 
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  (C) (D) 

Fonte: Acervo pessoal do autor (2022). (A) Inselbergs, no muncípio de Messias Targino (B) Vista da Serra do Cuó, 

no município de Campo Grande (C) Maciço residual, no município de Janduís (D) Vista da unidade S&I, a partir do 

município de Janduís. 

 

As limitações impostas pelas condições físicas da unidade S&I às ocupações 

humanas e ao desenvolvimento de atividades fazem com que ela possua o melhor nível do 

estado ambiental da bacia. Durante as etapas de campo não foram identificados impactos 

negativos significantes na unidade, pois, embora exista pontos de desmatamento na serra do 

Cuó, a intensidade e extensão do impacto são mínimas. Mesmo o turismo, outra atividade 

desenvolvida localmente, possui como grau de sustentabilidade o nível bom, e, assim, não 

compromete a disponibilidade e a qualidade dos recursos naturais.  

Desse modo, com base nessas informações, a classe do estado ambiental é estável 

nessa unidade, pois a estrutura da paisagem se encontra em estado original, não ocorrendo 

interferências nos processos geoecológicos. 

 

4.3 Tabuleiros Interiores (Ti) 

A maior unidade geoecológica da BHRC corresponde a dos Tabuleiros Interiores 

(Ti), que, estendendo-se por, aproximadamente, 1.817 Km2, abrange os municípios de 

Upanema, Governador Dix-Sept Rosado, Assú e Mossoró. A figura 21 (perfil 2) apresenta a 

estrutura vertical da unidade, a qual tem por base litológica, os arenitos da formação Açu (K12a) 

e os calcários da formação Jandaíra (K2j), ambas formações pertencentes ao grupo Apodi de 

idade mesozóica. Sobre essas estruturas foram esculpidas amplas superfícies planas, por vezes 

quebradas pelos canais de drenagem existentes. Nesse sentido, trata-se de uma das áreas com 

relevo mais plano da BHRC, com amplas superfícies que se elevam deste o nível do mar, até 

os 100 m de altitude, quando encontram as também superfícies aplainadas da Dsc.  
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As coberturas sedimentares da bacia Potiguar, as condições de relevo e as 

condicionantes climáticas possibilitaram que os solos dessa unidade fossem mais profundos e 

espessos, promovendo maior adensamento das coberturas naturais, além do desenvolvimento 

mais acentuado de atividades agrícolas. As principais classes de solos identificadas na área são 

as dos Chernossolos, Latossolos e Argissolos. Tal base edáfica deu origem à chamada caatinga 

de areia, com os portes e densidades mais elevados na BHRC. Quanto ao porte, são 

predominantes na Ti, respectivamente, locais com vegetação de porte subarbóreo (> 3 <4,5 m) 

e locais com porte arbustivo-subarbóreo. Sobre estes últimos, embora neles a vegetação 

apresente heterogeneidade quanto ao porte, nota-se que os portes arbustivos (> 1,5 < 3 m) se 

destacam. 

As condições geológicas e edáficas existentes na unidade dos tabuleiros 

possibilitaram maiores taxas de infiltração e armazenagem da água, caracterizando a área como 

a de maior potencial hidrogeológico da BHRC (CPRM, 2014). Todo esse potencial é explorado 

através de poços hídricos, os quais encontram-se dispersos por toda a extensão da unidade e são 

explorados para o uso residencial e econômico.        

De acordo com os dados do MapBiomas (2020), a unidade dos Tabuleiros interiores 

é composta por 68% de formações savânica-campestres, com intensa concentração nos 

municípios de Governador Dix-Sept Rosado e Mossoró. As áreas destinadas às atividades 

agropecuárias são menores quando comparadas à Dsc. Em relação às lavouras, foram destinadas 

502,1 Km2, ou 27,6%, da área total da unidade dos tabuleiros, e para as pastagens, somente 62,6 

Km2, ou 3,4%.  

A figura 26 apresenta um mosaico de fotografias das feições paisagísticas que 

compõem a unidade dos Tabuleiros interiores. Visualmente a unidade dos tabuleiros se 

apresenta como uma área bastante preservada, visto que são recorrentes locais com restrições 

de uso devido à passagem de gasodutos que transportam o gás natural na bacia Potiguar. Essa 

situação é melhor percebida nos municípios de Governador Dix-Sept Rosado e Upanema, pois 

tais localidades apresentam uma estrutura superficial da paisagem bastante conservada, com a 

existência de inúmeras placas de sinalização que indicam a restrição de uso. 
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Figura 26 – Aspectos da paisagem dos Tabuleiros interiores da BHRC 

  
(A) (B) 

 

(C) 

Fonte: Acervo pessoal do autor (2022). (A) Vegetação 

arbustiva-subarbustiva, no município de Upanema (B) 

Afloramento de calcário, no município de Upanema (C) 

Vegetação subarbustiva, no município de Governador Dix-

Setp Rosado. 

 

Todo esse potencial geoecológico da unidade dos tabuleiros, apresentado a partir 

da estrutura vertical da paisagem, vem sendo explorado pelas populações locais. Em termos 

populacionais, somente está inserida, nessa unidade, uma sede municipal (Upanema) e partes 

da sede de Mossoró. No entanto, há a presença de muitos aglomerados rurais pertencentes aos 

demais municípios, resultando em um contingente populacional de 29.593 habitantes que 

utilizam diretamente o potencial da unidade.      

Tendo em vista as informações apresentadas anteriormente acerca da estrutura 

vertical da paisagem, ao longo dos anos foram sendo estabelecidas uma gama de atividades 

econômicas que dinamizam a funcionalidade da paisagem local. Dentre essas atividades 

merecem destaque o segmento mineral, com a exploração de petróleo, do gás natural, das rochas 
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calcárias e da água mineral. Além do segmento mineral, as atividades agropecuárias também 

se fazem presentes nos limites da unidade, uma vez que as áreas próximas à planície do rio do 

Carmo são utilizadas para lavouras de fruticultura, notadamente para as de melão e melancia.   

Um aspecto interessante na unidade dos tabuleiros é o atual movimento de expansão 

urbana da cidade de Mossoró para os limites da BHRC. Com isso, novas áreas têm sido 

ocupadas por bairros residenciais, além da presença dos setores de serviços e industrial, com 

oficinas, postos de combustível, armazéns comerciais e plantas industriais. É importante que 

esse processo recente de ocupação seja realizado de forma consciente, visto que podem ser 

desencadeados problemas ambientais como processos erosivos, diminuição no quantitativo das 

espécies vegetais, aumento na deposição de resíduos sólidos e dos efluentes domésticos. 

A figura 27 apresenta uma série de fotografias que indicam o desenvolvimento das 

diferentes atividades desenvolvidas nos Tabuleiros interiores, as quais foram citadas 

anteriormente neste trabalho.  

Figura 27 – Usos identificados na unidade dos Tabuleiros Interiores da BHRC 

  (A) (B) 

  (C) (D) 
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 (E) (F) 

Fonte: Acervo pessoal do autor (2022). (A) Mineração de calcário, no município de Mossoró (B) Exploração de gás 

natural, no munípio de Upanema (C) Exploração de água mineral, no município de Upanema (D) Planta industrial da 

BQMIL, no município de Mossoró (E, F) Atividades agropecuárias, no município de Upanema.  

    

As atividades desenvolvidas na unidade dos tabuleiros possuem graus de 

sustentabilidade diversos, uma vez que se apropriam do ambiente de diferentes formas. O 

melhor nível de sustentabilidade foi identificado na atividade de exploração do gás natural, pois 

os setores da unidade dos tabuleiros que apresentam o desenvolvimento dessa atividade 

encontram-se em um ótimo estado de conservação devido às inúmeras restrições de uso 

existentes. Nessas áreas de ocorrência, a vegetação encontra-se conservada, com a presença de 

poucos pontos onde há a presença de processos erosivos. 

O nível intermediário dos graus de sustentabilidade foi dado para as atividades 

agropecuárias e para a exploração hídrica, pois, embora sejam usos que afetam a qualidade e a 

disponibilidade dos recursos naturais, na unidade dos tabuleiros, ocorrem em níveis menos 

intensos, existindo, dessa forma, uma sintonia com o ambiente. É valido salientar que, muitas 

áreas hoje destinadas à agricultura e à pecuária foram intensamente modificadas no passado, 

com a supressão da vegetação nativa. Apesar disso, esse segmento recebeu o nível intermediário 

em relação aos graus de sustentabilidade, pois tratam-se de áreas bastante consolidadas, nas 

quais a existência dos impactos fica restrita à exaustão do potencial produtivo dos solos. 

Em relação à exploração hídrica, foi atribuído o grau de sustentabilidade mediano, 

devido às condições de realização da atividade necessitarem de estruturas da paisagem mais 

conservadas, para a qualidade do produto extraído. Nesse sentido, no ponto da unidade dos 

tabuleiros onde há a presença de exploração hídrica não foram identificados impactos 

significativos na estrutura da paisagem. Essa relação de preservação é fundamental, pois garante 

a capacidade de regeneração do bem hídrico, para que ele possa ser utilizado para fins diversos.  
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Por fim, o pior nível do grau de sustentabilidade na unidade dos tabuleiros foi 

atribuído aos segmentos mineiro e industrial. O primeiro deles é responsável pela completa 

modificação da paisagem local, com a supressão de extensas áreas de vegetação natural e a 

modificação nas formas de relevo. Já o segundo segmento, que tem como principal 

representante a indústria de argamassas, realiza o beneficiamento de bens minerais da bacia, 

sendo, assim, responsável pela utilização de grande quantidade de recursos hídricos e pela 

dispersão de material particulado no ar. 

Com base na observação das atividades nos tabuleiros, foram identificadas 

diferentes classes de impactos promovidos pelos usos, para que pudesse ser mensurado o estado 

ambiental da unidade. O gráfico 17 apresenta o quantitativo dos pontos nos quais foram 

visualizados impactos na paisagem.  

Com base nesses pontos amostrais, o estado ambiental identificado foi “Instável”, 

com média de 13,05. Isso significa que, considerando os usos e as suas consequências, as 

mudanças na estrutura da paisagem passam a ser mais significativas.      

Gráfico 17 - Quantitativo de pontos de impactos observados 

na unidade Ti 

 Fonte: Elaborado pelo autor. 

Apesar da diminuição em relação aos pontos analisados, quando comparada ao 

quantitativo da Dsc, que apresenta um estado ambiental Medianamente estável, a unidade dos 

tabuleiros possui usos mais intensos, realizados em pontos mais restritos. Esse é o caso das 

atividades mineradoras, que, nos tabuleiros, são responsáveis pela intensa modificação do 

patrimônio estético da paisagem local; e do segmento industrial, que se utiliza dos recursos 

hídricos de forma significativa, além de dispersar localmente poluentes na atmosfera. 

A figura 28 apresenta alguns impactos presentes na unidade dos tabuleiros, 

originados, sobretudo, pelas atividades agropecuárias. 
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Figura 28 – Impactos identificados na unidade dos Tabuleiros interiores da BHRC 

  

(A) (B) 

  

(C) (D) 

Fonte: Acervo pessoal do autor (2022). (A; B) Áreas desmatadas, no município de Governador Dix-Sept Rosado (C) 

Armazenamento de maquinário de exploração petrolífera, no município de Mossoró (D) Processos erosivos, no 

município de Upanema. 
 

4.4 Planalto da Serra do Mel (Psm) 

       A unidade geoecológica do Planalto da Serra do Mel (Psm) estende-se por, 

aproximadamente, 174 Km2 na BHRC, ocupando partes dos municípios de Mossoró e Serra do 

Mel. A partir do enfoque estrutural que a geoecologia dispõe, pode ser visto, no perfil 3 da 

figura 21, a estrutura vertical da paisagem que compõe a unidade Psm. Estruturalmente o Psm 

possui como base litoestatigráfica a Formação Barreiras, a qual sofreu reativações tectônicas 

durante o cenozoico (MAIA, 2012 apud DINIZ et al., 2017), o que resultou na forma planáltica 

presente no baixo curso da BHRC. 

Apesar do contexto geológico semelhante ao de partes dos Tabuleiros interiores, o 

Psm apresenta na área de estudo, um contexto geomorfológico diferente do entorno. Nessa 

unidade, o planalto eleva-se até os 270 m de altitude, sendo sua vertente em direção ao rio do 
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Carmo uma ampla superfície de inclinação suave-ondulada. A morfologia do relevo, em relação 

ao aspecto da declividade, retorna ao contexto plano igualmente identificado nos Tabuleiros 

interiores, somente no platô da unidade. 

Os processos pedogenéticos atuantes na área, agindo sobre a litologia presente 

foram responsáveis pela formação do Latossolo Vermelho-Amarelo no Psm. Tal classe de solo 

de avançado estágio de intemperização apresenta textura areno-argilosa, com boa capacidade 

de infiltração hídrica e permeabilidade de raízes. Essa configuração edáfica possibilitou o 

desenvolvimento de uma vegetação com portes mais elevados e densos, assim como de lavouras 

de gêneros agrícolas permanentes em larga escala.  

De acordo com os dados de cobertura disponibilizados pelo MapBiomas (2020), o 

Psm possui 51,29% (89 Km2) de sua área ocupada por vegetação natural e 45,61% (79,2 Km2) 

destinadas a lavouras. Os elementos estruturais apontados, anteriormente, refletem diretamente 

nas funções geoecológicas que a unidade apresenta, desde as funções da natureza até as funções 

sociais, merecendo destaque a função de provisão agrícola devido ao potencial existente.   

Historicamente, devido às condições ambientais favoráveis, a área sempre possuiu 

um uso destinado à agricultura. Antes mesmo da constituição de Serra do Mel como um 

município, o seu território era explorado para o cultivo de frutas tropicais, com destaque para o 

caju. Com a constituição do município, através de projetos governamentais de colonização, 

iniciados na década de 1970 com a instituição de vilas (NUNES et al., 2006), o 

desenvolvimento agrícola passou a ser realizado em pequenas propriedades, característica 

marcante na paisagem da unidade. 

Os avanços tecnológicos, e novas necessidades energéticas globais foram 

responsáveis pela mudança no desempenho das funções geoecológicas da unidade. Hoje 

coexistem na unidade Psm atividades tradicionais, como a agricultura e a produção de castanha 

de caju, além de atividades com alto teor tecnológico envolvido, representadas pelos parques 

eólicos estabelecidos na área.  

O Atlas do Potencial Eólico do RN, elaborado pela Companhia Energética do Rio 

Grande do Norte (COSERN), no ano de 2003, delimitou a região do município de Serra do Mel 

como pertencente à área de grande potencial produtivo. De acordo com a COSERN (2003, p. 

43), a área 2, local onde Serra do Mel está inserida, apresenta-se como “bastante promissora 

para aproveitamentos eólicos, com velocidades médias anuais acima de 8,0 m/s (a 50 metros de 

altura)”. Todo esse potencial começou a ser aproveitado recentemente, com a operação de 6 

parques eólicos, os quais possuem um total de 70 aerogeradores; além da futura implementação 

de mais 3 parques, nos limites da unidade, conforme pode ser visualizado na tabela 14. 
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Tabela 14 – Parques eólicos presentes na unidade Psm 

NOME DO PARQUE FASE 
QUANTIDADE DE 

AEROGERADORES 

DATA INÍCIO DA 

OPERAÇÃO 

Vila Espirito Santo I Operação 8 26/11/2021 

Vila espirito santo II Construção 9 - 

Vila espirito santo III Operação 9 11/01/2022 

Vila espirito santo IV Construção 9 - 

Vila espirito santo IV Operação 9 31/12/2021 

Vila Alagoas V DRO* 10 - 

Potiguar B31 Operação 13 20/04/2021 

Potiguar B32 Operação 14 30/04/2021 

Potiguar B33 Operação 17 02/06/2021 

Fonte: SIGEL – ANEEL (2022). Organizado pelo autor. *DRO -Despacho de registro de requerimento de outorga 

A figura 29 apresenta os usos identificados na unidade Psm. Nota-se que as 

estruturas dos aerogeradores implementadas na área, em conjunto com os usos tradicionais 

formam um complexo mosaico paisagístico, no qual o velho e o novo, utilizam ao máximo o 

potencial geoecológico da paisagem. 

Figura 29 – Usos identificados na unidade Psm da BHRC 

  (A) (B) 

Fonte: Acervo pessoal do autor (2022). (A) Plantação de Caju, em Serra do Mel (B) Mosaico de atividades 

desenvolvidas na Psm. 
 

Por se tratar de uma área que historicamente utilizou de forma muito acentuada os 

solos para a produção agrícola, é frequente na unidade a presença de extensas áreas desmatadas, 

com solo exposto e sem vegetação herbácea, mesmo no período úmido. Isso pode demonstrar 

um esgotamento da capacidade produtiva dos solos locais, devido ao intenso uso. Em conjunto 

com esse impacto, também foram identificados outros, a saber: a supressão da vegetação 

natural, que implica na diminuição do quantitativo de espécies; a presença de processos 

erosivos; e a intensa modificação no aspecto cênico da paisagem local, com a introdução dos 

aerogeradores.  
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O gráfico 18 apresenta o quantitativo de pontos por classe de impacto identificada 

na unidade Psm. Com base na interpretação dos pontos, o nível do estado ambiental da unidade 

foi de 14,83, enquadrando-se no nível “Instável”. A instabilidade na unidade se deve ao fato de 

ela apresentar extensas áreas com solo desnudo, além da substituição das áreas de vegetação 

natural por lavouras permanentes e a modificação estética da paisagem. Dessa forma, assim 

como na unidade dos tabuleiros, os usos desenvolvidos nessa unidade são responsáveis pela 

intensa modificação no desempenho das funções geoecológicas.  

 

Gráfico 18 - Quantitativo de pontos de impactos observados 

no Psm  

 Fonte: Elaborado pelo autor. 
 

A figura 30 apresenta os pontos nos quais foi possível a identificação de impactos 

na unidade Psm. 

Figura 30 - Impactos identificados na unidade Psm da BHRC 

  (A) (B) 
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   (C) (D) 

Fonte: Acervo pessoal do autor (2022). (A) Área com solo desnudo, no município de Serra do Mel (B) Local de 

armazenamento de Lenha, em Serra do Mel (C) Interferência dos aerogeradores na paisagem (D) Processo erosivo, 

com indicação da existência de medidas paliativas.   

   

4.5 Planície flúvio-marinha (Pfm) 

A unidade geoecológica da Planície Flúvio-marinha (Pfm) possui extensão 

aproximada de 21 Km2 e encontra-se inserida totalmente nos limites do município de Mossoró. 

Trata-se de uma pequena porção do sistema flúvio-marinho do Apodi-Mossoró, sistema esse 

amplamente analisado, devido à importância socioambiental que desempenha para o estado do 

RN. Inicialmente, a escala de mapeamento dos táxons de relevo utilizado nesta pesquisa 

delimitou a área como uma planície costeira, no entanto, localmente a área demostrou ser de 

fato um sistema flúvio-marinho. 

De acordo com Guedes et al. (2018), as planícies flúvio-marinhas são ambientes de 

contato entre dois sistemas deposicionais, o continental e o marinho, de modo a apresentar 

intensos processos de natureza física, química e biológica. Os autores ainda destacam que tais 

áreas são importantes para o desenvolvimento de atividades de caráter econômico, com 

destaque para a carcinicultura e a indústria salineira. Isso ocorre devido à existência, nessas 

áreas, de um alto teor de nutrientes e de produtividade (GUEDES et al., 2018).  

Em um estudo acerca das áreas úmidas da Pfm do Apodi-Mossoró, Silva (2021) 

analisou diferentes macro-habitats existentes no sistema (zonas estuarinas, apicum, lagoas, 

lagunas, salinas e áreas de carcinicultura). Trata-se de uma área com estuário hipersalino, ou 

seja, um sistema negativo característico das zonas costeiras áridas e semiáridas, pois a descarga 

hídrica dos rios se dá somente em poucos meses do ano, o que resulta no aumento da salinidade 

nos períodos de estiagem, com maior concentração na porção continental (MEDEIROS et al., 

2018; SILVA, 2021).  
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Diniz e Vasconcelos (2017) apontam que no sistema Apodi-Mossoró a salinidade 

tende a aumentar sentido montante, alcançando máximos em cerca de 7 Km após a foz, e 

mantendo a salinidade registrada no continente superior a do oceano até cerca de 20 Km 

continente adentro. Essa característica torna a Pfm do Apodi-Mossoró uma área propicia à 

produção salineira, contribuindo para a concentração produtiva desse bem mineral no estado do 

RN. 

Tomando como base a avaliação das áreas úmidas da Pfm do Apodi-Mossoró, 

realizada por Silva (2021), a área inserida na BHRC possui feição de um modelado flúvio-

lagunar, com a existência de macro-habitats lagunares e campos salinos. Em relação ao 

primeiro, de maior expressividade na BHRC, de forma geral trata-se de uma área de baixa 

profundidade, situada nas planícies costeiras, e separada do mar por condições naturais ou 

artificiais, possuindo conexão através de um ou mais canais (SUGUIO, 2003; SILVA; 2021).  

Silva (2021) aponta que a formação da Planície Flúvio-lagunar do rio do Carmo 

ocorreu devido à construção dos tanques produtores de sal na bacia. Dessa forma, a formação 

da planície é considerada de origem antrópica. Costa, Guedes e Silva (2016) concebem esse 

sistema ambiental como “paisagens não-estáveis”, as quais possuem sua origem vinculada aos 

processos transgressivos e regressivos do mar, desenvolvidos a partir do Pleistoceno até o 

Holoceno. 

Esse processo de gênese do modelado de acumulação flúvio-marinha presente na 

área de estudo deu origem à estrutura vertical da paisagem. Guedes et al. (2018), analisando os 

sistemas flúvio-marinhos do estado do RN, estabeleceram uma diferenciação entre os sistemas 

orientais e setentrionais, elencando, dessa forma, os componentes estruturais e as interrelações 

de cada sistema. A Pfm presente na BHRC está estruturada sobre os Depósitos de mangue 

(N23m – Angelim et al., 2006), ou, de acordo com Bezerra, Srivastara e Sousa (2014), os 

Depósitos flúvio-marinhos (N34fm).  

Trata-se de depósitos de idade Plio-plestoceno, formados por sedimentos 

constituídos por silte e areia fina, os quais apresentam alto teor de matéria orgânica. A formação 

dessas estruturas está relacionada aos processos de tração/suspensão dos sedimentos 

promovidos pela ação das marés e do fluxo hídrico dos rios (ANGELIM et al., 2006; 

BEZERRA; SRIVASTARA; SOUSA, 2014).  

Outro aspecto importante da unidade geoecológica Pfm é que ela se constitui como 

a área mais plana de toda a BHRC. Essa característica é determinante não só para avanço das 

marés para os limites do continente, mas também para a produção salineira. 
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Devido a essa hipersalinidade, a classe de solos identificada na área corresponde 

aos Gleissolos Sálicos. Essa classe apresenta alta concentração de sais de sódio, cálcio e 

magnésio, que, nos períodos de estiagem, expõem cristais de sais nos horizontes superficiais. 

A alta salinidade é responsável pelo incipiente desenvolvimento da vegetação natural, sendo 

predominante o porte herbáceo (GUEDES et al., 2018). As figuras 33 (a, b) apresentam imagens 

que sintetizam bem a unidade Pfm. Nelas é possível a visualização da maior parte dos elementos 

constituintes da paisagem local. 

Os dados do MapBiomas (2020) revelam que a cobertura predominante na área 

corresponde aos corpos hídricos, os quais ocupam 12,2 Km2 (43,10%) da área; seguido pelas 

áreas de cobertura savânica, que ocupam 7,7 Km2. As salinas contribuem para a totalização das 

superfícies não vegetadas da unidade, as quais ocupam um total de 3,3 Km2. Elas são o principal 

uso desenvolvido na Pfm da BHRC, destinando áreas da unidade para os tanques de 

cristalização e evaporação da atividade salineira (figura 31c, d). 

Figura 31 – Aspectos da paisagem da Planície Flúvio-marinha da BHRC 

  (A) (B) 

  (C) (D) 
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Fonte: Acervo pessoal do autor (2022). (A) Vista parcial da Pfm, com indicaçao da área de contato com os tabuleiros 

interiroes (B) Relevo extremanente plano da Pfm (C) Evaporadores da salina Uirapuru (D) Salina Uiarapura, no 

município de Mossoró.  
 

A partir da análise acerca do desenvolvimento da atividade salineira, em relação ao grau 

de sustentabilidade do seu desenvolvimento, foi estabelecido que ele se enquadra como “ruim”, 

pois a intensidade no desenvolvimento da atividade é superior à capacidade de suporte do Pfm. 

Isso pode ser verificado a partir da visualização dos impactos que ocorrem na unidade (gráfico 

19).  

Com base nos pontos visitados, nota-se, que, a classe de impacto mais recorrente é a da 

perda do patrimônio paisagístico/estético da unidade. Outros impactos menos perceptíveis 

como a diminuição de acessos a áreas naturais, a intensificação da salinização do solo local, e 

a consequente diminuição da produtividade biológica também podem ser inferidos a partir do 

desenvolvimento da atividade salineira na BHRC. 

Gráfico 19 - Quantitativo de pontos de impactos observados 

na Pfm 

 Fonte: Elaborado pelo autor. 
 

O estado ambiental da unidade Pfm identificado a partir da aplicação das fichas de 

campo foi de 21,25. Esse valor enquadra a unidade no nível crítico do estado ambiental, ou seja, 

fica visível na paisagem a perda parcial das estruturas e funcionalidades naturais, passando a 

ser mais evidente a presença das estruturas antrópicas e dos impactos de alta intensidade. O 

bloqueio do canal da Planície Flúvio-marinha realizado pelas salinas cria um novo ambiente 

voltado para a exploração máxima da área, impacto que foi o grande responsável pela intensa 

modificação na estrutura e no funcionamento da unidade, resultando, dessa forma, no nível 

crítico.  
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4.6 Planície Fluvial (Pf) 

A planície fluvial (Pf) da BHRC possui, aproximadamente, 84 Km2 e se desenvolve, 

com maior expressividade, sobre a porção sedimentar da bacia e em uma pequena área em seu 

alto curso. Dessa forma, os municípios de Janduís, Upanema, Governador Dix-Sept Rosado e 

Mossoró possuem, em seus territórios, a unidade geoecológica da Pf. 

Observando o perfil 3 da figura 21, é possível verificar a estrutura vertical da 

unidade. Do ponto de vista geomorfológico, as planícies fluviais são formas de deposição 

aluvial relativamente planas que margeiam os canais de drenagem, e, nos períodos de maior 

deflúvio, essa área torna-se inundável (CHARLTON, 2007). Nesse sentido, devido à natureza 

da gênese desse compartimento do relevo, a geologia presente corresponde aos Depósitos 

Aluvionares. De acordo com Angelim e Veiga Junior (2006), esses depósitos são formações 

sedimentares do neógeno, constituídas por sedimentos arenosos e argilosos depositados através 

da tração subaquosa promovida pelos canais de drenagem. 

Bastos, Maia e Cordeiro (2019) apontam que esse tipo de planície é o tipo mais 

comum entre as sedimentações fluviais. Ainda de acordo com os autores, essa unidade ganha 

destaque nos ambientes semiáridos, pois apresenta maior disponibilidade hídrica e de 

nutrientes.  

Quanto à pedologia, as interações entre os diferentes fatores de formação de solo 

deram origem a duas classes de solos predominantes na Pf, a saber: o Vertissolo e Neossolo 

Flúvico. A primeira classe é a de maior expressividade espacial e apresenta características 

diferentes entre os períodos secos e úmidos, afetando o desenvolvimento das atividades 

agrícolas. 

De acordo com os dados do MapBiomas (2020), quanto à cobertura do solo, a 

unidade da Planície fluvial é composta por 42,3 Km2 (50,57%) de extrato arbustivo-herbáceo, 

sendo a agricultura a segunda maior classe de cobertura, ocupando 27,8 Km2 ou 33,17% da área 

da unidade. Por ser uma área relativamente estreita, quando comparada com as demais unidades 

geoecológicas da bacia, as mudanças na estrutura superficial da paisagem, provocadas pelas 

atividades antrópicas, tornam-se muito nítidas. De modo geral, observando a ocorrência das 

classes de cobertura, nota-se que as mesmas tendem a seguir um padrão quanto a localização, 

de modo que há pontos na unidade que são extremamente conservados, pela quase inexistência 

de usos, e outros completamente modificados (figura 32).  
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Figura 32 – Diferentes feições paisagísticas identificadas na unidade da Planície Fluvial 

  (A) (B) 

  (C) (D) 

Fonte: Acervo pessoal do autor (2022). (A; B; C) Planície fluvial, no município de Upanema (D) Vista parcial da 

planície fluvial, no município de Mossoró. 

   

Historicamente, as populações locais souberam aproveitar as potencialidades 

existentes na planície do Carmo, utilizando a área para o desenvolvimento de diversas 

atividades, como as agrícolas, de extração vegetal e mineração de agregados da construção civil 

(figura 33). Com maior expressividade no município de Upanema, as lavouras temporárias de 

frutas constituem o uso mais intenso da unidade. Nos demais setores da bacia, nota-se a 

presença de lavouras de gêneros agrícolas variados, sendo o milho e o feijão, os de maior 

expressividade (figura 33a). 

A manutenção de tradições extrativistas da cera dos extensos carnaubais do Carmo 

constitui-se como outro uso significativo existente na unidade. Essa atividade garante um 

aspecto preservado da paisagem, visto que a atividade exige um manejo sustentável do recurso 

natural para que ele possa continuar sendo explorado (figura 33b). Por fim, há o registro, em 

diversos pontos da unidade, da extração de sedimentos, os quais possuem como destinação o 
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setor da construção civil (figura 33c). A história da intensa utilização da Planície fluvial pode 

ser notada através de rugosidades presentes em seus limites. Um exemplo expressivo são as 

chaminés dos fornos que incineravam lenhas no beneficiamento das argilas retiradas do canal 

de drenagem (figura 33d). Apesar de não funcionaram mais, tais estruturas marcam, na 

paisagem, a história de um passado de usos intensos dos recursos naturais da área. 

Os aglomerados urbanos também estão presentes em partes dessa unidade. As 

malhas urbanas dos municípios de Upanema e Janduís ocupam porções da Planície fluvial, o 

que pode provocar impactos negativo na vida das populações locais em períodos de cheias 

intensas.  

Figura 33 – Usos identificados na unidade da Planície Fluvial do Carmo 

  (A) (B) 

  (C) (D) 

Fonte: Acervo pessoal do autor (2022). (A) Agricultura desenvolvida na Planície fluvial, em Janduís (B) Exploração 

vegetal da carnaúba, no munícipio de Upanema (C) Depósitos de sedimentos armazenados para comercialização (D) 

Antigas chaminés, no município de Upanema.  

 

Com base na observação dos usos, foram atribuídos os graus de sustentabilidade 

das atividades identificadas. Em relação à agricultura, uso de maior expressividade na unidade, 

o grau atribuído foi “ruim”, devido à intensidade da atividade, a qual é responsável pela intensa 
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descaracterização da estrutura-funcional da unidade. A substituição da vegetação das margens 

do canal por lavouras temporárias promove intensas mudanças na infiltração e no fluxo hídrico, 

ocasionando processos erosivos e o aumento da carga de sedimentos no canal. Em relação à 

atividade mineradora, o grau atribuído também é “ruim”, pois trata-se de um uso que promove 

intensas mudanças no leito e nas margens do rio.  

Por fim, a extração vegetal das carnaúbas recebeu o grau “bom”, pois, é necessário 

que exista um manejo sustentável do recurso para a manutenção da atividade. As áreas nas quais 

há o registro da espécie não foram substituídas por lavouras temporárias, visto a importância 

que a carnaúba possui para as sociedades locais. Todas essas questões influenciam na 

determinação desse grau de sustentabilidade para a atividade da exploração vegetal. 

Todos esses usos acarretam em impactos na paisagem local. As classes com maior 

número de ocorrência (gráfico 20) foram as seguintes: perda do patrimônio estético da 

paisagem, diminuição no quantitativo das espécies, e processos erosivos e de assoreamento do 

canal de drenagem.  

Gráfico 20 - Quantitativo de pontos de impactos observados na Pf 

 Fonte: Elaborado pelo autor. 
 

Todos os impactos observados possibilitaram a compreensão do estado ambiental 

da unidade, sendo o valor obtido superior à média de 25,7, de modo a enquadrar, dessa forma, 

o estado ambiental dessa unidade como muito crítico. Isso significa que o ambiente apresenta 

uma perda generalizada de sua estrutura espacial e, no caso da Planície fluvial da BHRC, 

principalmente de sua estrutura funcional. As ponderações mais elevadas em relação aos 

impactos identificados nessa unidade se justificam pela fragilidade natural que o sistema 

apresenta diante das ações antrópicas.  
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4.7 Panorama sobre o estado ambiental e os graus de sustentabilidade da BHRC 

Após a apresentação e descrição dos graus de sustentabilidade das atividades e do 

estado ambiental de cada unidade geoecológica da bacia, podem ser traçadas considerações 

sobre o funcionamento integrado de todos os sistemas. É de fundamental importância entender 

que todas as unidades geoecológicas analisadas realizam, internamente, processos entre os seus 

componentes, e também interagem com as demais unidades existentes na bacia, através dos 

fluxos de matéria e energia.  

Nesse sentido, os processos que ocorrem na Depressão Sertaneja do Carmo, 

localizada no alto curso da bacia, possuem reverberações, por exemplo, na unidade da Planície 

Fluvial, e esta última, na Planície Flúvio-marinha. Ou seja, toda essa conexão estrutura um 

sistema. A figura 34, busca representar as interações entre as unidades e permite, dessa forma, 

estabelecer um panorama sobre o estado ambiental da BHRC como um todo. 

 Figura 34 – Representação dos fluxos de interação 

existentes entre as unidades geoecológicas da BHRC 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
 

Um aspecto fundamental que pode ser visualizado, a partir do entendimento 

integrador das unidades de paisagem da bacia, diz respeito aos usos existentes. O 
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desenvolvimento de atividades humanas na bacia é o principal motor do processo de 

transformação da paisagem, intensificando os fluxos de matéria, naturalmente, existentes nos 

sistemas ambientais.  

O potencial geoecológico existente na unidade da Depressão Sertaneja do Carmo, 

explorado, sobretudo, por atividades do segmento agropecuário, produziu um estado ambiental 

“Medianamente estável”. A existência de muitos pontos com processos erosivos avançados 

indica que estão sendo desenvolvidas atividades que excedem a capacidade de suporte da 

unidade. Todo esse fluxo de material produzido tende a ser mobilizado para as demais unidades 

da bacia, sobretudo, a Planície Fluvial e a Planície Flúvio-marinha, indicadas, neste trabalho 

como as mais importantes visto o estado ambiental que apresentam.  

Processo semelhante é identificado nas unidades dos Tabuleiros Interiores e no 

Planalto da Serra do Mel. Estas são unidades que trocam diretamente fluxos de matéria e energia 

com as unidades das planícies, e, devido à intensidade do desenvolvimento das atividades 

antrópicas, possuem como nível do estado ambiental a classe “Instável” podendo gerar fluxos 

danosos mais intensos para as unidades das planícies, as quais são mais propícias a receber 

todos os fluxos produzidos nas demais unidades. 

No caso dos Tabuleiros Interiores, a intensificação dos processos minerários de 

calcário e da atividade agrícola são os principais responsáveis pela intensificação na produção 

do fluxo de materiais. Por ser a unidade que abriga com maior expressividade a Planície fluvial 

do Rio do Carmo, deve haver maior preocupação no desenvolvimento das atividades, evitando 

dessa forma, maiores danos no principal local de armazenamento hídrico e de maior fertilidade 

natural para o provimento agrícola. A unidade do Planalto da Serra do Mel, intensamente 

modificada, apresenta processos erosivos acentuados, principalmente nas áreas de maior 

declividade, na vertente orientada para a Planície Flúvio-marinha. 

No entanto, por mais que as classes do estado ambiental identificadas na unidade 

das planícies possuam como origem os danos produzidos nas demais unidades, são as ações 

desenvolvidas internamente que afetam com maior significância o seu estado ambiental. A 

Planície Fluvial, historicamente ocupada nas áreas semiáridas por atividades agrícolas, na 

BHRC apresenta o nível “Muito crítico” do estado ambiental. Isso é reflexo da inserção, na 

paisagem dessa unidade, de extensas áreas destinadas a lavouras agrícolas de gêneros 

temporários, as quais substituem as matas nativas e promovem maior produção de sedimentos. 

Na última unidade, a Planície Flúvio-marinha, a extração de sal marinho deu origem 

a uma intensa modificação da paisagem local. A interrupção do fluxo hídrico para a criação dos 



166 

 

 

tanques de cristalização dos empreendimentos é o principal impacto existente e o grande 

responsável pela existência do nível “Crítico”. 

O quadro 7 e a figura 35, dispostos em seguida, apresentam uma síntese de toda a 

discussão realizada neste capítulo. Através delas, é possível visualizar quais são as principais 

ações realizadas e os seus graus de sustentabilidade, além de quais são os impactos associados, 

apresentando também o resultado final do longo processo de ocupação materializado nos níveis 

do estado ambiental. Todas essas informações são espacializadas na figura 35, através da qual 

é possível visualizar os locais de maiores tensões entre a exploração dos recursos e o potencial 

natural da área.  

  Essas áreas de maior tensão na bacia estão localizadas nas planícies, com alta 

presença de áreas degradadas nos municípios de Upanema (nas proximidades da barragem de 

Umarí), Governador Dix-Sept Rosado e Mossoró. Com exceção do último município, os 

problemas ambientais possuem origem na atividade agrícola, pois as planícies foram 

completamente modificadas com a fixação das lavouras. Outro grave problema existente, diz 

respeito a expansão das malhas urbanas dos munícipios de Upanema e Janduís para os limites 

da unidade. Essa situação afeta não somente o funcionamento do sistema natural, mas também 

o sistema socioeconômico, uma vez que, em eventos de cheias, essas áreas são afetadas, 

gerando danos às populações locais. Todas essas relações garantem à Planície Fluvial o nível 

“Muito crítico” do estado ambiental.  

 As demais classes também representam a existência de modificações significativas 

na paisagem, que, na maior partes dos casos, possuem origem no segmento agropecuário e 

mineral. Observando a figura 35, a concentração da classe “Instável”, representada em amarelo, 

distribui-se, com maior expressividade, nas áreas de ocorrência do segmento agropecuário, 

devido a tais áreas possuírem muitos pontos desmatados, com solos desnudos e erodidos. Essa 

grande concentração ocorre, sobretudo, nos municípios de Upanema e Serra do Mel, duas 

localidades com forte presença de atividades desse segmento.  

Com base nessas colocações, fica evidente que existe na BHRC um processo de 

avanço em relação à existência de danos ambientais. Os solos, as formações vegetais e os 

recursos hídricos são os componentes da paisagem que tendem a ser mais afetados pelas 

atividades antrópicas, existindo também interferências nas formas de relevo, através da 

atividade mineira. Todos esses danos colocam toda a BHRC em um estado ambiental 

“Instável”, tornando-se urgente a necessidade de mudança nas formas de apropriação dos 

recursos ambientais.    
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Quadro 7 – Síntese das unidades geoecológicas da BHRC   

Sigla Nome da Unidade 
Área 

(Km2) 
Cobertura (Km2/%) Usos / Grau de sustentabilidade Impactos Estado Ambiental 

Dsc 
Depressão Sertaneja 

do Carmo 

1.441 

Km2 

Formação Florestal 0,035 Km2 

(0,24%) 

• Agricultura (M); 

• Pecuária (M); 

• Mineração (R); 

• Pesca (B); 

• Ocupação urbana (M); 

• Turismo (B). 

• Desmatamento; 

• Processos erosivos; 

• Deposição de rejeitos próximos a 

corpos hídricos; 

• Saneamento insatisfatório; 

 

 

Medianamente estável 

(12,72) 

Formação savânica-campestre 731,4 Km2 

(50,75%) Pastagem 149,4 Km2 

(10,36%) Agricultura 548,9 Km2 

(38,08%) Superfície Não-vegetada 0,41 Km2 

(0,28%) Água 7,4 Km2 

(0,52%) 

S&I Serras e Inselbergs 81 Km2 

Formação Florestal 0,4 Km2 

(0,45%) 

• Turismo (B); 

• Agropecuária (M). 
• Pequenas manchas de 

desmatamento. 
Estável 

Formação savânica-campestre 69,1 Km2 

(85,85%) Pastagem 2,5 Km2 

(3,14%) Agricultura 7,6 Km2 

(9,44%) Superfície Não-vegetada 0,9 Km2 

(1,12%) Água  (0%) 

Ti Tabuleiros Interiores 
1.817 

Km2 

Formação Florestal (0%) • Mineração (calcário, petróleo, gás natural, 

água mineral) - (R/B/M); 

• Agropecuária (M); 

• Setor de serviços (B); 

• Setor industrial (R); 

• Ocupação urbana (M) 

• Processos erosivos; 

• Diminuição no quantitativo de espécies; 

• Lançamentos de poluentes atmosféricos; 

• Perca do patrimônio estético da 

paisagem. 

Instável (13,05) 

Formação savânica-campestre 1.243 Km2 

(68%) Pastagem 62,6 Km2 

(3,4%) Agricultura 502,1 Km2 

(27,6%) Superfície Não-vegetada 7,98 Km2 

(0,44%) Água 1,21 Km2 

(0,07%) 

Psm 
Planalto da Serra do 

Mel 
174 Km2 

Formação Florestal (0%) 

• Agricultura (R)); 

• Geração de energia eólica (R); 

• Ocupação urbana (M) 

• Processos erosivos; 

• Diminuição no quantitativo de espécies; 

• Perca do patrimônio estético da 

paisagem. 

 

Instável (14,83) 

Formação savânica-campestre 89,0 Km2 

(51,29%) Pastagem 5,3 Km2 

(3,04%) Agricultura 79,2 Km2 

(45,61%) Superfície Não-vegetada 0,106 Km2 

(0,06%) Água 0,004 Km2 

(0,003%) 

Pfm 
Planície Flúvio-

marinha 
21 Km2 

Formação Florestal (0%) 

• Salinas (R) 

• Alteração no fluxo hídrico; 

• Perca do patrimônio estético da 

paisagem; 

• Diminuição na produtividade biológica; 

• Diminuição no quantitativo de espécies. 

 

Crítico (21,25) 

Formação savânica-campestre 7,7 Km2 

(27,14%) Pastagem 0,5 Km2 

(1,92%) Agricultura 4,6 Km2 

(16,34%) Superfície Não-vegetada 3,33 Km2 

(11,49%) Água 12,2 Km2 

(43,10%) 

Pf Planície Fluvial 84 Km2 

Formação Florestal 0% • Exploração vegetal (B); 

• Agricultura (R); 

• Mineração (R); 

• Ocupação urbana (R). 

• Alteração no fluxo hídrico; 

• Perca do patrimônio estético da 

paisagem; 

• Processos erosivos; 

• Assoreamento do canal; 

• Ocupações irregulares. 

 

Muito Crítico (>25, 7) 

Formação savânica-campestre 42,3 Km2 

(50,57%) Pastagem 11,8 Km2 

(14,14%) Agricultura 27,8 Km2 

(33,17%) Superfície Não-vegetada 1,6 Km2 

(1,90%) Água 0,18 Km2 

(0,21%) Fonte: Elaborado pelo autor (2022). Grau de sustentabilidade = B (Bom) M (Médio) R (Ruim)  
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Figura 35 – Mapa do estado ambiental da BHRC 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As metodologias voltadas à avaliação das paisagens são ferramentas essenciais para 

a tomada de decisão do atual cenário social, econômico e ambiental que o mundo possui. Como 

palco das ações humanas, as paisagens são o registro de diferentes momentos históricos, dos 

paradigmas econômicos e das inúmeras catástrofes naturais e antrópicas já ocorridas. Nesse 

cenário é que a importância da avaliação das paisagens surge, pois, a partir dela é possível que 

as complexas relações existentes entre os componentes ambientais e socioeconômicos revelem 

as potencialidades e limitações das áreas, permitindo, assim, usos mais conscientes. 

A Geoecologia, sendo uma das muitas abordagens ambientais que examinam as 

relações existentes entre os diferentes componentes do sistema ambiental, vem auxiliando em 

analises integradas do meio, ao promover diagnósticos e prognósticos de diversas paisagens. A 

partir dos seus enfoques analíticos, a Geoecologia elaborou importantes instrumentos capazes 

de interpretar a intensidade das interações entre a sociedade e a natureza. Trata-se do estado 

ambiental e dos graus de sustentabilidade, índices qualitativos utilizados nesta pesquisa e 

responsáveis pela interpretação do quadro ambiental em que se encontra a Bacia Hidrográfica 

do Rio do Carmo. 

Diante disso, a fim de melhor sintetizar todas as etapas realizadas nesta pesquisa 

para a definição do quadro ambiental da bacia, a seguir, os capítulos serão retomados com os 

principais resultados obtidos em cada um deles.  

As discussões teóricas apresentadas no capítulo 2 “Fundamentação Teórico-

metodológica” foram essenciais para o desenvolvimento da pesquisa, pois embasaram os 

conceitos e categorias de análise aqui trabalhadas. Nesse capítulo, foi realizado o debate da 

Geoecologia das Paisagens, apresentando a sua evolução e os seus métodos de abordagem. 

Aliado a isso, os conceitos de paisagem e bacias hidrográficas foram trabalhos, e, de forma 

conjunta, serviram para sintetizar aspectos da paisagem sertaneja, através dos diferentes 

enfoques geoecológicos.  

Ainda no capítulo 2 foram apresentados dois aspectos fundamentais a este trabalho: 

a metodologia e os procedimentos técnicos-operacionais realizados. O primeiro deles diz 

respeito a uma construção metodológica original proposta por esta dissertação, que traça 

relações entre o índice qualitativo do estado ambiental e os princípios da avaliação de impacto 

ambiental. A integração desses dois elementos possibilitou a interpretação da paisagem de 

modo menos subjetivo, uma vez que realiza ponderações sobre a existência de impactos e sua 

natureza.  
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Em relação ao segundo aspecto, os procedimentos técnicos-operacionais, a divisão 

em diferentes fases, indicadas pela abordagem geoecológica, mostrou-se ideal, pois permitiu 

compartimentar de forma encadeada os objetivos específicos delineados. É importante salientar 

que o desenvolvimento da análise foi realizado através da escala regional da paisagem, para 

que pudessem ser elucidados os aspectos mais gerais da paisagem; e também através da escala 

local, o que permitiu a visualização mais precisa das relações entre sociedade e natureza.     

No capítulo 3, “A Bacia Hidrográfica do Rio do Carmo”, foi realizada uma 

profunda discussão sobre aos aspectos estruturais, funcionais e históricos que deram origem à 

paisagem regional da BHRC. Utilizando os princípios da regionalização da paisagem, foram 

discutidos os fatores de formação ambientais e antrópicos que sustentam a estrutura-funcional 

das paisagens sertanejas, evidenciando os aspectos da BHRC. 

Tendo isso em vista, foi apresentado que a BHRC possui como base natural dois 

grandes ambientes distintos de formação, que condicionam, em grande medida, as unidades de 

paisagem identificadas. Trata-se das litologias cristalinas, presentes no alto e partes do médio 

curso da bacia; e das coberturas sedimentares, dominantes em seu baixo curso. Esses dois 

ambientes, sob influência de condicionantes exógenos e endógenos, deram origem às diferentes 

unidades geoecológicas, as quais são apropriadas distintamente diante de suas potencialidades 

e fragilidades. 

Também foi discorrido, no capítulo 3, sobre o ambiente característico dos grandes 

sertões nordestinos que é marcante no alto curso da bacia, onde o aspecto mais rustico da 

paisagem domina. Nesse setor da bacia, as condições climáticas e edáficas não permitiram o 

adensamento da caatinga, sendo comum a presença do estrato arbustivo e herbáceo. A junção 

de todos os elementos estruturantes não permitiu o desenvolvimento de uma agricultura de 

grandes extensões, no entanto, áreas muito extensas foram destinadas à cultura do gado. O 

segmento agropecuário é o mais representativo em termos de uso, também merecendo destaque 

a extração de lenha e de matérias primas para a construção civil.   

A paisagem transforma-se a partir do médio curso da bacia, até o seu baixo curso, 

onde as coberturas sedimentares da bacia Potiguar condicionam as unidades de paisagem e os 

usos observados. A menor resistência das rochas da bacia Potiguar e a ação do intemperismo 

possibilitaram o desenvolvimento mais avançado dos solos em termos de sua profundidade, 

proporcionando, dessa forma, uma base edáfica mais propícia a vegetações mais elevadas e 

densas, assim como, ao desenvolvimento mais acentuado da agricultura. Apesar disso, os usos 

não se limitam somente a esse segmento. Com usos mais diversificados em relação a porção 

cristalina, esse setor apresentou potencialidades variadas ao desenvolvimento de atividades do 
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setor mineral (calcário, petróleo, gás natural e água mineral) e industrial. Aplicando o enfoque 

histórico-antropogênico sobre as potencialidades existentes na BHRC como um todo, nota-se 

que, nessa área do médio ao baixo curso, sempre houve o desenvolvimento de atividades 

relacionadas diretamente ao uso do solo. Essa relação fica nítida ao observamos as séries 

históricas produzidas nesta pesquisa, em relação às atividades econômicas. Em todos os anos, 

as atividades agrícolas desempenharam papel importante no dinamismo econômico. De início, 

uma agricultura direcionada à indústria têxtil, com o cultivo do algodão sendo realizado em 

conjunto com gêneros da alimentação básica (feijão, macaxeira, batata); e, posteriormente, as 

reconfigurações econômicas promoveram mudanças na matriz produtiva da bacia, passando a 

ser a fruticultura o principal carro-chefe do segmento agrícola.  

Compartilhando da vocação natural que o estado do RN possui para o 

desenvolvimento de atividades mineradoras, na BHRC também são identificados pontos de 

extração e beneficiamento de bens minerais. As décadas de 1970 e 1980 são especiais para o 

setor mineral, principalmente por marcarem a fixação de plantas industrias para a produção de 

cimento, a partir dos calcários extraídos da região, assim como é o início da exploração do 

petróleo, ambas atividades desenvolvidas inicialmente em Mossoró. Completam esse quadro, a 

extração histórica do sal marinho, das areias e cascalhos, e da água mineral. 

Mais recentemente, há um movimento na BHRC de inserção de novos usos na 

matriz produtiva da bacia. Aproveitando o potencial eólico que o clima da região dispõe, 

parques eólicos têm sido construídos no Planalto da Serra do Mel, os quais têm modificado a 

beleza cênica da paisagem local.      

E relação ao capítulo 4, “Unidades Geoecológicas da BHRC: Estado Ambiental e 

Graus de Sustentabilidade”, foi realizada a interpretação dos usos e dos impactos identificados 

em cada unidade de paisagem. Em relação aos usos, somente a unidade da Planície Flúvio-

marinha não registrou a ocorrência de atividades agropecuárias, sendo a extração de sal marinho 

o principal promotor de impactos na paisagem da unidade. Essa é a unidade que apresentou a 

segunda pior classe do estado ambiental, a saber, “Crítico”, promovida sobretudo pelos 

seguintes impactos: “alteração do fluxo hídrico”, “perca do patrimônio estético da paisagem” e 

“diminuição da produtividade biológica”.  

Nas unidades da Depressão Sertaneja do Carmo, Tabuleiros Interiores, Planalto da 

Serra do Mel e Planície Fluvial, os segmentos agropecuários e da mineração são os de maior 

ocorrência em relação ao uso. A diferenciação entre as classes do estado ambiental atribuída a 

cada umas das unidades está relacionada à intensidade dos impactos identificados. Com isso, 

há uma variação significativa entre a mesma atividade em determinada unidade, quando 
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comparada com outro sistema paisagístico. Por exemplo, a unidade da Planície Fluvial registra 

pontos com a pior classe do estado ambiental, “Muito crítico”, ocasionados, sobretudo, pela 

ocorrência de impactos associados à agricultura. No entanto, na Dsc, onde o segmento 

agropecuário é bastante presente, a classe é “Medianamente estável” devido a menor 

intensidade da atividade e dos impactos.  

Nos Tabuleiros Interiores, a classe “Instável” ocorre, principalmente, devido à 

ocorrência das atividades mineradoras, da ocupação urbana e do setor industrial. Esse grupo de 

atividades é responsável pela existência de processos erosivos, da contaminação atmosférica, e 

da diminuição no quantitativo de espécies, além da perca do patrimônio paisagístico. A classe 

“Instável” também foi identificada na unidade do Planalto da Serra do Mel, local onde houve 

intensa modificação da paisagem devido à recente fixação de parques eólicos, além da histórica 

utilização agrícola.  

Por fim, a unidade das Serras e Inselbergs é onde foi definida a melhor classe do 

estado ambiental, a saber, “Estável”. Isso ocorre devido às limitações naturais impostas pelo 

relevo acidentado e o solo rochoso às ocupações antrópicas e, assim, também aos usos e aos 

impactos gerados a partir deles.  

Examinando de forma integrada as unidades, percebe-se que existe um movimento 

de evolução dos impactos negativos na bacia, necessitando que sejam construídas e postas em 

prática ações de cunho sustentável. Essa necessidade se faz urgente nas unidades das planícies, 

visto que as mesmas apresentam as piores classes do estado ambiental, e por se tratarem de 

ambientes frágeis a impactos negativos. A Planície Fluvial é o ponto central do fluxo de matéria 

e energia da bacia, possuindo a função de transporte de impactos para unidades adjacentes, 

sendo a Planície Flúvio-marinha o ponto final de toda carga de impacto produzida na bacia. 

Dito isso, com base nos resultados construídos ao longo desses quatro capítulos, 

pode-se chegar à elucidação das questões e hipótese da pesquisa. Em primeiro lugar, ficou 

evidente, a partir do parâmetro do grau de sustentabilidade, que as atividades desenvolvidas na 

bacia não possuem relação de equilíbrio com o potencial geoecológico das unidades de 

paisagem. Dessa forma, em muitas atividades identificadas, há uma sobrecarga sobre a 

utilização dos recursos naturais, gerando consequências negativas para o ambiente.  

Assim, a hipótese de que as atividades desenvolvidas na bacia afetam o seu estado 

ambiental, havendo a necessidade da existência de medidas corretivas e preventivas para a 

melhora da qualidade ambiental do sistema foi confirmada. Diante disso, conclui-se que, por 

apresentar grande potencial para o desenvolvimento de muitos segmentos econômicos, os usos 

realizados na bacia necessitam ser melhor planejados e fiscalizados para que se evitem danos a 
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uma importante e pouco estudada porção territorial do estado do Rio Grande do Norte, que é a 

que compreende a Bacia Hidrográfica do Rio do Carmo.  
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