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RESUMO

O presente trabalho foi realizado no Município de Grossos – RN e teve como 

principais objetivos à elaboração de um levantamento sócio-econômico, físico-ambiental e 

execução uma avaliação multitemporal de 11 anos, entre o período de 1986 e 1996, 

utilizando-se de produtos de sensores orbitais, para avaliar as modificações ocorridas na 

utilização e ocupação do solo, visando a geração de uma base informacional para 

implementação de um Sistema de Informações Geográficas (SIG) voltado para a gestão 

ambiental do referido Município. Para tanto foram levantados dados referentes a dois 

Censos Demográficos realizados pelo IBGE (1991 e 2000) e comparados, desta forma foi 

possível à realização de uma avaliação sobre os aspectos demográficos (grau de 

urbanização, estrutura etária, nível educacional) e econômicos (renda, habitação, 

vulnerabilidade, desenvolvimento humano). Para o levantamento físico ambiental foram 

confeccionados os mapas dos recursos naturais (geologia simplificada, hidrografia, 

geomorfologia, cobertura vegetal, associação de solos, uso e ocupação), baseados em 

observações de campo e produtos orbitais de sensoriamento remoto (imagens SPOT-

HRVIR, Landsat 5-TM e IKONOS - II), utilizando-se de técnicas de processamento de 

imagens digitais. O levantamento destes dados e importante na identificação das 

potencialidades e fragilidades dos ecossistemas encontrados, pois permite um 

planejamento adequado do desenvolvimento sócio-econômico por meio de um 

gerenciamento eficaz. O projeto fez parte de uma parceria entre a Prefeitura municipal de 

Grossos\RN e o Programa de Pós-graduação em Geociências da UFRN, mais 

especificamente o Laboratório de Geomática LAGEOMA. 

Palavras chaves: Sistemas de Informações Geográficas, Processamento Digital de Imagens, 

Levantamento Geoambiental, Levantamento Sócio-econômico, Município Grossos - RN. 



ABSTRACT

The present work was carried through in the Grossos city - RN and had as main objectives 

the elaboration of an physicist-ambient, socioeconomic survey and execution a 

multisecular evaluation of 11 years, between 1986 and 1996, using  remote sensing 

products, to evaluate the modifications of the land use, aiming at the generation of an 

information database to implementation a geographical information system (GIS) to 

management the this city. For they had been in such a way raised given referring the two 

Demographic Censuses carried through by the IBGE (1991 and 2000) and compared, of 

this form was possible to the accomplishment of an evaluation on the demographic aspects 

(degree of urbanization, etária structure, educational level) and economic (income, 

habitation, vulnerability, human development).  For the ambient physical survey the maps 

of the natural resources had been confectioned (simplified geology, hydrography, 

geomorphologi, veget covering, ground association, use and occupation), based in 

comments of field and orbital products of remote sensoriamento (images Spot-HRVIR, 

Landsat 5-TM and IKONOS - II), using itself of techniques of digital picture processing.  

The survey of these data and important in the identification of the potentialities and 

fragilities of found ecosystems, therefore allows an adequate planning of the partner-

economic development by means of an efficient management. The project was part of a 

partnership between the Grossos city hall the municipal City hall of Grossos - RN and the 

Geoscience post-graduate program of the UFRN, more specifically the Geomatica 

laboratory LAGEOMA. 

Key Words: Geographycal Information Systems, Images Digital Processing, Geoambiental 

Survey, Partner-economic Survey, Grossos City – RN. 
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GEOPROCESSAMENTO APLICADO A GESTÃO DE INFORMAÇÕES 

TERRITORIAIS DO

MUNICÍPIO DE GROSSOS – RN 

ESTUDO MULTITEMPORAL DO USO E OCUPAÇÃO DO SOLO

INTRODUÇÃO

A maior parte dos municípios brasileiros não possui bases cadastrais atualizadas e 

enfrenta sérios problemas de ordenamento de seus territórios e na realização de um plano 

diretor ambiental e urbano de fácil manejo e gerenciamento com manutenção cartográfica, 

tabular rápida e eficiente. Com a aplicação de técnicas de geoprocessamento e cartografia 

digital, os problemas de Cadastro Técnico Multifinalitário e a Análise dos Impactos

Urbano e Ambiental no âmbito municipal, tendem a diminuir de forma a permitir um

maior dinamismo na tomada de decisão por parte do poder público municipal. Isto é 

possível através da preparação de ferramentas (aplicativos) em Sistemas de Informações

Geográficas (SIG’s) que facilitem e possibilitem a utilização, o manuseio e a manutenção

de dados complexos e diversificados por operadores com formação variada. 

Motivação

Para suprir a prefeitura com os dados e ferramentas necessárias para melhoria da 

qualidade da gestão municipal, faz-se necessário realizar um levantamento dos diversos 

recursos naturais existentes no município de Grossos, com a avaliação de suas 

potencialidades e explorabilidade para subsidiar e dar suporte à demanda das condições 

infra-estruturais necessárias ao desenvolvimento sócio-econômico. Uma vez que os 

Sistemas de Informações Geográficas possuem um vasto leque de aplicações, 

possibilitando o armazenamento, gerenciamento e manipulação de dados georreferenciados 

e posteriormente a geração de mapas, relatórios e arquivos digitais, que auxiliam de forma

ímpar a gestão da unidade territorial, os dados e mapas gerados no decorrer deste trabalho 

estão georreferenciados e espacializados em ambiente SIG, que tem como finalidade 

facilitar o tratamento, modelagem e a aplicação destes dados.

Dissertação de Mestrado PPGeO/UFRN
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A utilização e aplicabilidade do SIG constituem um poderoso instrumento para 

planejar e gerir. Dessa forma vêm influenciando de maneira decisiva e positiva as 

atividades relacionadas ao planejamento urbano, pois permitem a tomada de decisões 

baseadas numa quantidade maior de informações e na comunicação interdisciplinar. O SIG 

é considerado como a mais moderna ferramenta para atender à gestão urbana e vem sendo 

implantado na maioria dos grandes centros urbanos do mundo.

Segundo RÖHM et al, as cidades brasileiras passaram nas últimas décadas por um 

processo de crescimento populacional e de expansão da malha urbana muito intensa, o 

que dificultou o seu gerenciamento, devido ao fato que desse processo vem ocorrendo, 

quase sempre, desordenadamente. Os dados e as informações disponíveis para a 

administração pública, quando existentes, estão na maioria das vezes, representados em

mapas e de forma não sistematizada. Para a elaboração de estudos de implantação de 

melhorias urbanas, análises e gerenciamento, há a necessidade de se analisar várias 

informações e manipular diversos mapas.

Objetivos

Em face disto, este trabalho tem como objetivos principais: 

- Realizar um levantamento completo de dados geoambientais e sócio-econômicos

existentes sobre o município a fim de se obter uma base de dados em ambiente SIG; 

- Executar uma avaliação multitemporal de 11 anos, entre o período de 1986 e 1996 

ocorridas na utilização e ocupação do solo do Município de Grossos - RN; 

- Com base nestes dados elaborar sugestões e considerações a respeito da ambiência

de forma a promover a sustentabilidade do Município. 

Sendo o município a menor região para fins de planejamento em termos de 

subdivisão territorial político-administrativa do Brasil, é onde se observa uma carência 

maior no gerir. Portanto, pode-se associar o planejar ao nível de município ao que, 

comumente, se denomina nível de planejamento local. Deste modo, cabe ao município ser 

seu próprio gestor, desenvolvendo, o que se observa claramente estabelecido através da Lei 

Orgânica dos Municípios, Artigo 54 e subseqüente Parágrafo Único: 

Dissertação de Mestrado PPGeO/UFRN
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Plano: O Município iniciará o seu processo de planejamento, elaborando 
o Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado, no qual considerará, em
conjunto, os aspectos físicos, econômicos, sociais e administrativos.

Parágrafo Único: O Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado deverá 
ser adequado aos recursos financeiros do Município e às suas exigências
administrativas.

Tendo em vista a elaboração do Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado 

(PDDI) é preciso definir claramente o que pesquisar e de que maneira registrar o produto 

pesquisado.

Hoje em dia tecnologia não é um obstáculo para a adoção de Geoprocessamento

para subsidiar o planejamento e gestão urbana. O problema hoje é falta de dados, falta de 

capacitação e desconhecimento das possibilidades já existentes, em outros termos, o uso de 

Geoprocessamento em Urbanismo, hoje no Brasil, é limitado muito mais pela falta de 

dados, pessoal capacitado e metodologias de planejamento que possam fazer uso do 

sistema do que por questões meramente tecnológicas.

Ao planejamento urbano, conforme diz SANTOS (1994), "cabe em primeiro lugar, 

mesmo se não podemos quantificar a situação, fazer o registro das carências existentes 

localizar-lhes as causas mais próximas e tentar a discussão de sua problemática."

Esta afirmativa de Milton Santos indica, com clareza, a grande contribuição que 

Geoprocessamento pode trazer ao Urbanismo. Retomando a questão inicial desta proposta 

sobre a validade do uso de tecnologias de Geoprocessamento em planejamento urbano, 

percebemos que não só a quantificação da situação é possível, bem como "o registro das 

carências existentes”. 

Computadores vêm sendo utilizados no manejo de dados urbanos já há alguns anos, 

mas só nos anos recentes as mudanças tecnológicas propiciaram uma mudança do modelo

baseado em computadores de grande porte para computadores pessoais. Esta mudança

criou condições para que hoje tecnologias de Geoprocessamento possam ser utilizadas 

diretamente por urbanistas e geógrafos urbanos. 

Todavia ainda que se reconheça a validade e a utilidade bem como as 

possibilidades abertas pelo emprego das tecnologias de Geoprocessamento na análise do 

Dissertação de Mestrado PPGeO/UFRN
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espaço, a pergunta implícita é por que isto ainda não ocorre de forma ampla. Uma das 

respostas se relaciona à questão já discutida dos dados.

A inexistência de políticas claras de disponibilização de dados e informações

espaciais por parte dos órgãos municipais detentores destes, desempenha papel importante

para a não disseminação do uso do Geoprocessamento em escala urbana.

O desconhecimento de aspectos urbanos e geográficos por parte da coordenação de 

projetos, aliado a não participação de profissionais de planejamento nas etapas de 

definições de objetivos e na modelagem conceitual do sistema, freqüentemente conduzidos 

somente por profissionais de informática, pode levar a distorções, com projetos 

tecnologicamente adequados, mas distantes das aplicações e problemas urbanos. 

Um Sistema de Informações Geográficas não faz planejamento, mas antes é apenas 

um sistema de informações que dá suporte aos processos e ações de planejamento, subsidia 

a tomada de decisão e facilita a comunicação entre técnicos, analistas e cidadãos não 

envolvidos diretamente com planejamento, mas afetados por ele. Os profissionais de 

Geografia e Urbanismo não podem ter falsas expectativas sobre Geoprocessamento, mas

antes ter uma noção precisa do seu potencial, das suas possibilidades e das suas limitações.

Grossos é um município costeiro e, portanto, merece atenção especial, em

detrimento as suas potencialidades e fragilidades de ecossistemas encontrados.   Localiza-

se a jusante do rio Apodi\Mossoró, em região estuarina de grande importância para a fauna 

e flora marinha e a economia local, portanto faz-se necessário o conhecimento de suas 

potencialidades e limitações, para em seguida executar o seu gerenciamento de forma

eficaz.
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CAPÍTULO I 

1. ÁREA DE ESTUDO 

O município de Grossos localiza-se na porção setentrional na Microrregião de 

Mossoró, Zona Homogênea Mossoroense, na Subzona Salineira do Estado do Rio Grande 

do Norte (figura 01), de acordo com divisão realizada pelo IDEMA (1997). Limita-se ao 

norte com o Oceano Atlântico, ao sul com o município de Mossoró, a leste com município

de Areia Branca e a oeste com o município de Tibau. A sede municipal encontra-se mais

precisamente entre as coordenadas 4º 58’ 47” de latitude sul e 37 º 09’ 17” longitude oeste, 

distando cerca de 324 Km de distância da capital do Estado, o acesso é possível através da 

BR 304 pelo município de Mossoró e a RN 012, que atravessa o município em direção a 

sede municipal,. O território do município de Grossos ocupa uma área de 126,4 km²

equivalente a 0,25% da superfície estadual. 

1.1. Formação Territorial 

A cidade de Grossos é mais antiga do que as de Mossoró e Areia Branca, a área 

localizada à margem esquerda do rio Mossoró já figurava em mapas nos séculos XVI e 

XVII. Por volta de 1760, o Sargento-Mor, Antônio de Souza Machado, estabeleceu-se na 

localidade e implantou fazendas de criação de gado, em sociedade com seu cunhado, José 

Alves de Oliveira. A parceria entre os dois fez surgir as oficinas de carne, onde produziam

e comercializavam para o sul do país, carne de charque, a primeira da região, aproveitando 

o sal que já era abundante naturalmente naquela época. Na localidade que hoje se encontra 

a comunidade de Barra foi construído, em 1888, um porto para exportação do charque 

produzido para as demais colônias portuguesas e também para recepção de escravos que 

eram comercializados para toda a região Nordeste. Inicialmente denominada de Ilha do 

Grosso, o nome originou-se de uma ilha, coberta de um capim muito grosso, conhecida por 

Ilha dos Capins Grossos, posteriormente passou a se chamar Ilha misteriosa e depois 

apenas Grossos (MORAIS, 1998). 
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Figura 01: Localização da área de estudo 
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O território de Grossos foi intensamente disputado, em demorado conflito judicial, 

pelos Estados do Rio Grande do Norte e do Ceará. Sua área era reivindicada pelo Ceará 

que chegou a transformá-la em vila. Começava então uma longa batalha com o Rio Grande 

do Norte lutando pela localidade. Com a brilhante defesa do jurista e Senador da República 

Rui Barbosa, o Rio Grande do Norte venceu a questão, em 17 de julho de 1920, assumindo

definitivamente os direitos sobre o território de Grossos. No dia 11 de dezembro de 1953, 

através da Lei nº 1.025, Grossos desmembrou-se de Areia Branca, tornando-se município

do Rio Grande do Norte, totalizando 257 km² de território. Após a separação da Vila do 

Tibau, sua área territorial se reduziu para 126,4 km².

1.2. Comunidades do Município de Grossos 

O Município de Grossos possui sete comunidades, além da sede municipal (figura 

02), sendo quatro delas (Barra, Pernambuquinho, Alagamar e Areias Alvas) litorâneas e as 

demais (Córrego, Valença e Carro Quebrado) localizadas no interior do município. As 

informações apresentadas formam uma sinopse dos dados apresentados por FISHTEC 

(2002), entrevistas e observações feitas em campo.
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Figura 02: Localização das comunidades do município de Grossos.
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A comunidade de Barra é uma das mais antigas do município, pertenceu até meados

dos anos 50 ao município de Areia Branca (figura 03). Sua origem se deu graças à pecuária 

iniciada pelos colonizadores portugueses. As primeiras salinas instaladas na região datam

dos anos 20. Hoje a comunidade tem cerca de 85 famílias, cerca de 300 pessoas que têm

como principal atividade econômica a pesca, o sal e o setor de serviços com bares e 

restaurantes. Os empregos normalmente são temporários, parte do ano nas salinas e parte 

na pesca, grande parte da renda da comunidade é proveniente das aposentadorias dos 

idosos. A praia de Barra é pouco freqüentada sendo seu potencial turístico pouco 

explorado, não existem pousadas nem hospedagem.

A comunidade dispõe de uma escola de 1ª a 4ª série, para os demais alunos é 

fornecido transporte para continuar seus estudos em outras comunidades. A comunidade é 

assistida pelos Programas governamentais de Erradicação do Trabalho Infantil PETI e 

Bolsa Escola. Não existe posto de saúde, mas semanalmente um médico do município

atende na escola. Quanto aos equipamentos de lazer, a população não dispõe, sendo a 

principal diversão beber ou assistir televisão. Cerca de 70% da população vive em casas 

próprias ou herdadas. A comunidade não dispõe de rede de esgoto se utilizando de fossas 

para o depósito de dejetos. A água encanada chegou há três anos mas não é utilizada para 

consumo, pois segundo a população a água possui sabor e odor ruins, portanto consomem

água mineral. A coleta de lixo é realizada semanalmente por caminhão e não existe 

cobertura de telefonia fixa, há apenas um orelhão na comunidade.

É notória a destruição da vegetação de mangue devido ao descarte de água super 

salina e das instalações de salinas.

Dissertação de Mestrado PPGeO/UFRN



Nascimento, S. R. V. 2004 10

Figura 03: Mapa da comunidade litorânea de Barra e foto de sua Igreja – Grossos

Fonte Imagem Ikonos II, Janeiro de 2003. 

Foto: Sergio Vidal (2002). 
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A comunidade de Pernambuquinho originou-se de escravos pescadores oriundos de 

Alagamar do Cabloco, estima-se que existam 120 famílias, cerca de 500 pessoas (figura 

04). Possui tradição pesqueira (peixes, mariscos e lagostas), estima-se que 40% dos 

pescadores de Grossos encontrem-se ali. A colônia de pescadores de Grossos (Z-38) 

encontra-se nesta comunidade, com 240 inscritos. Na atividade salineira o número de 

empregados varia de acordo com a safra. Pernambuquinho dispõe de água encanada e 

possui um posto de saúde com atendimento semanal, existe também uma escola de 1ª a 4ª 

série e para os demais alunos é fornecido transporte gratuito para continuar seus estudos 

em outras comunidades. A comunidade é assistida pelos programas governamentais de 

erradicação do trabalho infantil PETI e Bolsa Escola, e o nível de analfabetismo entre os 

adultos chega a 70%. Em cerca de 80% das casas tem fossas sépticas e existe a coleta de 

lixo semanal na comunidade.

Apesar de belas praias e suas dunas a comunidade não possui infra-estrutura para 

receber o turista. Foi constatado que o avanço da maré provocou destruição de obras 

situadas à beira mar. As poucas formas de lazer disponíveis para a população são o futebol 

e assistir televisão.
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Figura 04: Mapa da comunidade litorânea de Pernambuquinho e foto do centro– Grossos 

Fonte Imagem Ikonos II, Janeiro de 2003.

Foto: Sergio Vidal (2002). 
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A comunidade de Alagamar (figura 05) historicamente foi colonizada por escravos 

expulsos de Grossos e Mossoró, atualmente é uma das menores comunidades do município

com apenas 13 casas que abrigam cerca de 60 pessoas. Sua economia gira em torno da 

pesca e da produção salineira, diferenciando-se das demais por haver uma produção 

artesanal de renda (bilro) e coleta de búzios (taioba) realizada pelas mulheres. Seu 

potencial turístico também ainda não foi explorado, a comunidade possui atrativos como

praias, sítios arqueológicos e sambaquis.

Quanto à infra-estrutura a comunidade não dispõe de posto de saúde e estrutura de 

lazer. O nível de analfabetismo entre os adultos é de quase 100% e inexistem telefones 

públicos. A referida localidade não possui água encanada, nem coleta de lixo, que é jogado 

em terrenos baldios ou queimado.
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Figura 05: Mapa da comunidade litorânea de Alagamar – Grossos e foto do centro de treinamento

Fonte Prefeitura Municipal de Grossos 

Foto: Sergio Vidal (2002). 
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Na comunidade de Córrego (figura 06) vivem por volta de 150 famílias, que têm

como principal atividade econômica a produção de sal, artesanalmente, e o surgimento de 

novas economias como a carcinicultura, a apicultura e os projetos de fruticultura irrigada, 

com águas oriundas de poços, para produção de melão (para exportação) e melancias.

Formada por escravos expulsos e retirantes que fugiram das secas do interior e que 

se instalaram em terras consideradas devolutas, hoje em Córrego a maioria da população 

vive em casa própria, herdada ou doada. Existe água encanada que apresenta gosto e cheiro 

ruins, escola de ensino fundamental completo, possui quadra de esportes para lazer, mas,

carece de posto de saúde, coleta de lixo, que é queimado ou enterrado, e não possui infra-

estrutura turística. Está localizada em Córrego a Cooperativa do Desenvolvimento

Salineiro de Grossos, contando com 45 filiados, sendo maioria da comunidade.
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Figura 06: Mapa da comunidade rural de Córrego – Grossos e foto do centro da comunidade

Fonte Imagem Ikonos II, Janeiro de 2003.

Foto: Sergio Vidal (2002). 
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A comunidade de Valença (figura 07) surgiu a partir de uma comunidade litorânea 

conhecida como “Durinho”, na qual a população foi expulsa da área pelas dunas móveis

que avançaram sobre suas casas. Atualmente possui uma população de aproximadamente

400 pessoas que empregam seu trabalho na produção de sal em Córrego e Pernambuquinho

e de melão em Córrego. 

Quanto à infra-estrutura a comunidade de Valença dispõe de posto de saúde, existe 

escola de 1ª a 4ª serie, dispõe de água encanada nas mesmas condições das demais

comunidades. Cerca de 20% das casas possuem fossas e não há coleta de lixo doméstico

sendo depositado em terrenos baldios ou queimado. Não existe infra-estrutura para o 

turismo apesar da localidade possuir uma bela praia com cordões de dunas altas que ainda 

ameaçam a comunidade. Foi também colocado que antes existia uma floresta nativa que foi 

dizimada para produção de carvão.
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Figura 07: Mapa da comunidade rural de Valença – Grossos e foto do centro da comunidade

Fonte: Planta de Rota de Entrega 1:1000 – CAERN agosto de 2001 

Foto: Sergio Vidal (2002). 
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Areias Alvas (figura 08) é a maior comunidade de Grossos com cerca de 600 

habitantes, que possui tradição pesqueira, agrícola e criação de pequenos animais. A 

comunidade tem o maior potencial turístico do município, possuindo atrativos naturais 

como: Bela praia, proximidade com balneário de Tibau, produção artesanal, belos cordões 

dunares, o segundo maior cajueiro do mundo e atrativos de interesse históricos, como casas 

de farinhas do início do século passado. Porém não dispõe de infra-estrutura para receber o 

turista.

A comunidade dispõe de posto de saúde, escola de 1ª a 4ª série, dispõe de 

calçamento na sua rua principal e água encanada, não há coleta de lixo, possui 8 orelhões e 

conta com serviço de telefonia fixa (FISHTEC, 2002). 
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Figura 08: Mapa da comunidade rural de Areias Alvas – Grossos e foto da Escola Municipal José Deodato

Fonte: Planta de Rota de Entrega 1:1000 – CAERN agosto de 2001 

Foto: Sergio Vidal (2002). 

Dissertação de Mestrado PPGeO/UFRN



Nascimento, S. R. V. 2004 21

Também conhecida como Balança a comunidade de Carro Quebrado (figura 09) é 

possivelmente a menor das comunidades de Grossos, com cerca de 60 moradores, Carro 

Quebrado surgiu como vila de trabalhadores de salinas. Hoje existem duas grandes salinas 

em operação, mas no início eram três, com a mecanização das salinas o número de 

empregos também diminuiu. A sua economia se resume em dois bares que servem aos 

caminhoneiros que transportam sal. 

Devido a proximidade com a sede municipal, cerca de 4Km, a comunidade não 

dispõe de posto de saúde, de escola, coleta de lixo e área de lazer. Dispõe de água 

encanada e um orelhão, inexiste qualquer tipo de organização social. 
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Figura 09: Mapa da comunidade rural de Carro Quebrado – Grossos

Fonte Imagem Ikonos II, Janeiro de 2003.
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1.3. Aspectos Demográficos 

Em trabalho intitulado Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil, publicado em

2003, realizado com base nos dados levantados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística - IBGE (PNUD), foi possível agrupar informações atualizadas para realização 

do perfil básico municipal do município de Grossos. 

O Perfil afirma que no período 1991-2000, a população de Grossos teve uma taxa 

média de crescimento anual de 1.50% (tabela 01) passando de 7,251 em 1991 para 8,249 

em 2000. A taxa de urbanização (figura 10) cresceu 6.71, passando de 71.29% em 1991 

para 76.07% em 2000. Em 2000, a população do município representava 0.30% da 

população do Estado, e 0.00% da população do País. 

TABELA 01 

GROSSOS – RIO GRANDE DO NORTE 

População por Situação de Domicílio em Grossos - RN

1991 2000

População Total 7,251 8,249

Urbana 5,169 6,275

Rural 2,082 1,974

Taxa de Urbanização 71.29% 76.07%

Fonte: PNUD – 2003.

Observa-se que a população do Município de Grossos segue a mesma tendência 

nacional, verificada no censo populacional de 2000, a diminuição da população jovem e o 

aumento da população idosa (tabela 02). 
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      Figura 10: População Urbana e rural do município de Grossos. 
Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil, 2003 

TABELA 02 

GROSSOS – RIO GRANDE DO NORTE 

Estrutura Etária da População de Grossos - RN 

1991 2000

Menos de 15 anos 2,544 2,548

15 a 64 anos 4,318 5,162

65 anos e mais 389 539

Razão de Dependência 67.9% 59.8%

Fonte: PNUD – 2003.

Segundo a amostra, no período 1991-2000, a taxa de mortalidade infantil do 

município diminuiu 50.60% (tabela 03) passando de 62.95 (por mil nascidos vivos) em

1991 para 31.10 (por mil nascidos vivos) em 2000, e a esperança de vida ao nascer cresceu 

9.31 anos, passando de 61.08 anos em 1991 para 70.39 anos em 2000. 

Dissertação de Mestrado PPGeO/UFRN



Nascimento, S. R. V. 2004 25

TABELA 03 

GROSSOS – RIO GRANDE DO NORTE

Indicadores de Longevidade, Mortalidade e Fecundidade da População de 
Grossos - RN

1991 2000

Mortalidade até 1 ano de idade (por 1000 nascidos vivos) 63.0 31.1

Esperança de vida ao nascer (anos) 61.1 70.4

Taxa de Fecundidade Total (filhos por mulher) 3.2 2.7

Fonte: PNUD – 2003.

1.3.1. Educação 

Verifica-se que os níveis educacionais da população do Município de Grossos estão 

avançando (tabelas 04 e 05) a população jovem e adulta reduziu consideravelmente a taxa 

de analfabetismo, em consonância ao aumento da freqüência escolar. 

TABELA 04 

GROSSOS – RIO GRANDE DO NORTE 

Nível Educacional da População Jovem de Grossos - RN

Taxa de
Analfabetismo

% com menos 
de 4 anos de 

estudo

% com menos de 
8 anos de estudo 

%
freqüentando

a escola 

Faixa etária

 (anos) 

1991 2000 1991 2000 1991 2000 1991 2000

7 a 14 50.8 22.8 - - - - 70.7 95.3

10 a 14 37.5 12.7 83.8 60.7 - - 73.3 94.9

15 a 17 30.6 8.7 54.8 26.3 92.9 79.7 45.7 77.8

18 a 24 33.7 16.5 47.8 31.5 82.2 69.5

- -

- = Não se aplica

Fonte: PNUD – 2003.
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TABELA 05 

GROSSOS – RIO GRANDE DO NORTE 

Nível Educacional da População Adulta (25 anos ou mais) de Grossos - RN

1991 2000

Taxa de analfabetismo 44.3 33.8

% com menos de 4 anos de estudo 67.1 50.8

% com menos de 8 anos de estudo 88.5 81.7

Média de anos de estudo 2.9 4.0

Fonte: PNUD – 2003.

1.4. Aspectos Econômicos 

Segundo estudo realizado pelo IDEMA em 1996, baseado em alguns indicadores de 

desenvolvimento sócio-econômico, o município atingiu o 17º lugar no ranking geral dos 

166 municípios do Estado. 

A renda per capita, com base na arrecadação de 2001, foi de cerca de R$ 640,00. 

Segundo o Tribunal de Contas do Estado a arrecadação de 2001 foi de R$ 5.269.556,26. 

As maiores contribuições são do FPM, com R$ 2.068.100,29; do ICMS, com R$ 

1.278.121,75 e dos royalties, com R$ 948.573,23.

O setor primário se faz predominante na economia de Grossos, através da extração 

de sal, a pesca e a agropecuária. Recentemente vem se desenvolvendo a carcinicultura e a 

agricultura irrigada. 

A produção de sal é realizada tanto mecanizada, quanto artesanalmente. Em 2001 a 

prefeitura de Grossos realizou um levantamento onde notou a diminuição das empresas

salineiras de médio/grande porte no município de 7 para 2 que operavam no início dos 

anos 90. Segundo trabalho realizado pela FISHTEC, 2002, o setor salineiro emprega cerca 

de mil habitantes da cidade, sendo que o beneficiamento do sal é realizado por 13 

empresas, que produzem entre 250 e 300 mil toneladas de sal por ano, representando 5 a 

7% da produção Estadual movimentando cerca de R$ 3.500.000,00 na economia local, 

porém observa-se uma diminuição nas operações das salinas, principalmente as artesanais. 

Em relatório a FISHTEC (2002), O presidente da Federação dos Pescadores do Rio 

Grande do Norte, em 2002 atuavam cerca de 500 pescadores em Grossos. A produção, 
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segundo FISHTEC (2002) baseado em dados de um relatório do IBAMA de 2001, é de 123 

toneladas anuais (com valor bruto estimado em aproximadamente R$ 300.000,00). A 

captura é predominantemente de peixes como a tainha (29,8 t.) e a pescada (19,5 t.). O 

camarão e a lagosta, por sua vez, representam apenas 6,1 e 3,1% do total e 

respectivamente. A frota local é composta principalmente por canoas (40%) e bateiras à 

vela (18%), sendo menos de 5% o número de barcos com propulsão motorizada. As artes 

mais empregadas são a rede de espera, a rede tainheira e o arrasto de praia. 

Na produção agrícola do município merece destaque o projeto de cultivo irrigado 

de melão, realizado pela empresa FRUITLAND na comunidade de Córrego que tem

mostrado viabilidade, gerando em 2002, cerca de 40 empregos diretos (tabela 06). 

Em Grossos vem sendo testada em uma área de 3,6 hectares, nos arredores da Sede 

do município, a  criação de Artemia insumo estratégico para o cultivo do camarão que está 

sendo produzido em escala comercial, o projeto conta com o apoio da Associação 

Brasileira de Criadores de Camarão – ABCC, gerando cerca de 40 empregos diretos. 

TABELA 06 

GROSSOS – RIO GRANDE DO NORTE 

Principais Produtos Agrícolas Produzidos em Grossos - RN 

(1) 1.000 Frutos

Produto Área Colhida (ha) Quantidade

Produzida (t) 

Valor Total (R$) 

Algodão herbáceo 55 39 31.200,00
Feijão 210 126 113.400,00
Mandioca 1 7 525,00
Melância (1) 4 17 2.550,00
Milho 200 120 24.000,00
Castanha de caju 150 52 45.800,00
Coco-da-baia (1) 10 38 11.400,00
Sorgo granífero 8 10 P/ consumo aanimal
TOTAL 638 409 229.875,00

Fonte: IBGE – 2000. 

Alternativa encontrada pela população que emprega várias famílias é a produção 

artesanal de Grossos, trabalhos com areias coloridas, confecção de barcos em miniatura,

renda, bilro, labirinto e trabalhos com conchas. O município também conta com as 

indústrias beneficiadoras de sal, que apesar da mecanização ainda geram empregos.
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O município de Grossos possui um evidente potencial turístico onde destacam-se

como principais atrativos turísticos os 4,8 Km² de dunas, as salinas (mecanizada e 

artesanal), a cultura da Barra, as barracas a beira-mar, a praia de Pernambuquinho, os 

Sambaquis, os cajueiros, as fazendas de Artemia, entre outros, porém, não dispõe de infra-

estrutura básica local para receber o turista. 

1.4.1. Renda

Segundo Atlas do Desenvolvimento Humano do Brasil – 2003, a renda per capita 

média do município cresceu 39.98%, passando de R$ 74.87 em 1991 para R$ 104.80 em

2000. A pobreza (medida pela proporção de pessoas com renda domiciliar per capita 

inferior a R$ 75,50, equivalente à metade do salário mínimo vigente em agosto de 2000) 

diminuiu 24.61%, passando de 71.9% em 1991 para 54.2% em 2000. A desigualdade 

cresceu: o Índice de Gini (tabela 07) passou de 0.47 em 1991 para 0.52 em 2000. 

TABELA 07 

GROSSOS – RIO GRANDE DO NORTE 

Indicadores de Renda, Pobreza e Desigualdade de Grossos - RN

1991 2000

Renda per capita Média (R$ de 2000 74.9 104.8

Proporção de Pobres (%) 71.9 54.2

Índice de Gini 0.47 0.52

Fonte: PNUD – 2003.

Observa-se que na distribuição de renda por extratos da população de Grossos 

(tabela 08), 20% da população mais pobre contava no ano de 1991, com 4,7% da renda 

total, hoje esta camada da população conta apenas com 1,3% da renda total produzida no 

Município, em contra partida observou-se que os 20 % mais ricos aumentaram a sua fatia 

na renda total, passando de 50,9%, em 1991, para 51,4% em 2000, evidenciando o 

aumento da concentração da renda no Município. 
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TABELA 08 

GROSSOS – RIO GRANDE DO NORTE 

Porcentagem da Renda Apropriada por Extratos da População de Grossos - RN

1991 2000

20% mais pobres 4.7 1.3

40% mais pobres 14.5 9.9

60% mais pobres 28.8 24.8

80% mais pobres 49.1 48.6

20% mais ricos 50.9 51.4

Fonte: PNUD – 2003.

1.4.2. Habitação 

A população do Município de Grossos passou a ter maior acesso a serviços básicos 

como água encanada e energia elétrica, porem somente os domicílios urbanos tem maior

acesso à coleta de lixo (tabela 09). Também foi verificado um aumento no consumo de 

bens duráveis pela população (tabela 10), característica esta própria do sistema capitalista. 

TABELA 09 

GROSSOS – RIO GRANDE DO NORTE 

Acesso a Serviços Básicos pela População de Grossos - RN

1991 2000

 Água Encanada 29.9 41.1

 Energia Elétrica 86.9 96.0

Coleta de Lixo¹ 50.2 91.2
Fonte: PNUD – 2003.

¹ Somente domicílios urbanos 
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TABELA 10 

GROSSOS – RIO GRANDE DO NORTE 

Acesso a Bens de Consumo pela População de Grossos - RN

1991 2000

 Geladeira 38.9 69.4

 Televisão 44.4 84.8

 Telefone 2.6 10.0

 Computador ND 1.5
Fonte: PNUD – 2003.

ND = não disponível 

1.4.3. Vulnerabilidade

Os indicadores de vulnerabilidade evidenciam a qualidade de vida da população, 

por meio do ambiente familiar em que se encontra o indivíduo e o que este ambiente tem a 

oferecer para contribuir com a formação deste indivíduo. São levados em consideração a 

renda salarial da família, a porcentagem de mães jovens e mães solteiras como chefes de 

família, o Município de Grossos apresentou uma melhoria, embora pequena, nesses 

indicadores (tabela 11). 

TABELA 11 

GROSSOS – RIO GRANDE DO NORTE 

Indicadores de Vulnerabilidade Familiar da População de Grossos - RN

1991 2000

% de mulheres de 10 a 14 anos com filhos ND                 0.9

% de mulheres de 15 a 17 anos com filhos 30.6 9.3

% de crianças em famílias com renda inferior à 1/2 salário mínimo 81.1 64.1

% de mães chefes de família, sem cônjuge, com filhos menores 6.1 6.1
Fonte: PNUD – 2003.
ND = não disponível
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1.4.4. Desenvolvimento Humano 

Observa-se (tabela 12) que o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal de 

Grossos é considerado mediano, e que o dado que menos contribuiu para a elevação do 

IDHM foi a renda. 

TABELA 12 

GROSSOS – RIO GRANDE DO NORTE 

Índice de Desenvolvimento Humano de Grossos - RN 

1991 2000

Índice de Desenvolvimento Humano Municipal 0.550 0.683

     Educação 0.557 0.743

     Longevidade 0.601 0.757

Renda 0.493 0.549
Fonte: PNUD – 2003.

1.4.5. Evolução 1991-2000 

Segundo a PNUD 2003, no período 1991-2000, o Índice de Desenvolvimento

Humano Municipal (IDH-M) de Grossos cresceu 24.18%, passando de 0.550 em 1991 para 

0.683 em 2000 (figura 11). 

A dimensão que mais contribuiu para este crescimento foi a Educação, com 46.7%, 

seguida pela Longevidade, com 39.2% e pela Renda, com 14.1%. 

Neste período, o hiato de desenvolvimento humano (distância entre o IDH do 

município e o limite máximo do IDH, ou seja, 1 - IDH) foi reduzido em 29.6%. 

Se mantivesse esta taxa de crescimento do IDH-M, o município levaria 11.9 anos 

para alcançar São Caetano do Sul (SP), o município com o melhor IDH-M do Brasil 

(0.919), e 5.7 anos para alcançar Natal (RN), o município com o melhor IDH-M do Estado 

(0.788).
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1.4.6. Situação em 2000 

O perfil Municipal divulgou que em 2000, o Índice de Desenvolvimento Humano

Municipal de Grossos é 0.683. Segundo a classificação do PNUD, o município está entre 

as regiões consideradas de médio desenvolvimento humano (IDH entre 0,5 e 0,8) 

Em relação aos outros municípios do Brasil, Grossos apresenta uma situação 

intermediária: ocupa a 3254ª posição, sendo que 3253 municípios (59.1%) estão em

situação melhor e 2253 municípios (40.9%) estão em situação pior ou igual. 

Em relação aos outros municípios do Estado, Grossos apresenta uma situação boa: 

ocupa a 25ª posição, sendo que 24 municípios (14.5%) estão em situação melhor e 141 

municípios (85.5%) estão em situação pior ou igual. 

Figura 11: Contribuição dos indicadores para o crescimento do IDH no município de Grossos. Fonte: Atlas

do Desenvolvimento Humano no Brasil, 2003. 
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1.5. Aspectos Fisiográficos 

1.5.1. Clima 

Segundo classificação realizada por Köppen, o clima de Grossos é do tipo BSw´h´, 

que se caracteriza como um clima muito quente e semi-árido, com estação chuvosa 

atrasando-se para o outono. Com pluviosidade média anual 879,2 mm, Grossos possui 

umidade relativa anual média do ar de 69%, sendo o período chuvoso de fevereiro a março.

A temperatura oscila entre 22,6°C e 33,3°C, com media de 27,3°C. A insolação chega a 

2.800 horas/ano, os ventos predominantes vem do quadrante SE com velocidade de 7 a 8 

m/s.

1.5.2. Hidrografia 

O município de Grossos está inserido na bacia hidrográfica do Rio Mossoró. A 

hidrogeologia da região é formada pelo Aquífero Barreiras, composto por arenitos finos e 

grosseiros, conglomerados, arenitos argilosos, caulínicos e ferruginosos níveis de 

cascalhos, lateritas e argilas variadas de coloração amarela a avermelhada. Quanto a 

hidrogeologia este aquífero apresenta-se confinado, semi-confinado e livre em algumas

áreas. Os poços construídos mostram capacidade máxima de vazão, variando entre 5 a 100 

m /h, com água de excelente qualidade química, com baixos teores de sódio e podendo ser 

utilizada praticamente para todos os fins. 

1.5.3. Vegetação 

As principais formações vegetais encontradas no Município de Grossos (figura 12) 

são:

Caatinga Hiperxerófila - vegetação de caráter mais seco, com abundância de 

cactáceas e plantas de porte mais baixo e espalhadas. Entre outras espécies destacam-se a 

jurema-preta, mufumbo, faveleiro, marmeleiro, xique-xique e facheiro

Manguesal: sistema ecológico costeiro tropical dominado por espécies vegetais, 

mangues e animais típicos, as quais se associam outras plantas e animais, adaptadas a um

solo periodicamente inundado pelos mares, com grande variação de salinidade. 
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Vegetação Halófila: constituída por plantas que toleram viver em solo com alta 

concentração de sais, geralmente são espécies herbáceas e rasteiras.

Figura 12: Mapa de vegetação em escala de 1:250.000. elaborado pelo Projeto RADAMBRASIL (1981), 
utilizado como referência na elaboração do mapa de vegetação de Grossos – RN. 
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1.5.4. Relevo 

As formações encontradas possuem menos de 100 metros de altitude. A sede 

municipal está a 5m de altitude em relação ao nível do mar.

1.5.5. Solos 

Os solos predominantes e características principais (figura 13) são: 

Latossolo Vermelho Amarelo Eutrófico: fertilidade média a alta, textura média,

fortemente drenado, relevo plano. 

Areias quartzosas marinha distróficas: basicamente de quartzo, de textura arenosa, 

excessivamente drenados, mostrando-se rasos a profundos e com baixa fertilidade natural. 

Originários dos sedimentos areno-quartzosos, não consolidados de origem marinha e 

pontualmente estuarina, depositados pela ação dos ventos.

Solonchak solométzico: constitui uma associação de solos pouco desenvolvidos, 

muito mal drenados, com alto conteúdo em sais provenientes da água do mar

(NATRONTEC, 1998). 
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Figura 13: Mapa de solos em escala de 1:250.000. elaborado pelo Projeto RADAMBRASIL (1981), 

utilizado como referência na elaboração do mapa de associação de solos de Grossos – RN. 

1.5.6. Aspectos Geológicos e Geomorfológicos 

A área do município abrange principalmente terrenos do Grupo Barreiras de Idade 

Terciária, 30 milhões de anos, caracterizado por arenitos inconsolidados e siltitos com

intercalações de argilas variadas, arenitos, caulínicos e lateritas, que formam espessos solos 

arenosos de coloração avermelhada (figura 14). Na zona costeira, recobrindo o grupo 

Barreiras, estão as dunas móveis, figura 33, enquanto na região estuarina estão presentes os 

aluviões do rio Apodi. 
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A geomorfologia de Grossos apresenta 12 Km de praias e dunas na região costeira, 

morros e lagoas naturais, que no período de inverno servem à agricultura de subsistência; 

são elas: Lagoa do Marreco, Lagoa do Carão, Lagoa Salgada, Lagoa João Lourenço, Lagoa 

da Onça e Lagoa de Tibau. Na região estuarina estão presentes os aluviões do Rio Apodi. 

Figura 14: Mapa Geológico do RN realizado pelo DNPM (1998), utilizado como referencia para na 

elaboração do mapa geológico simplificado de Grossos – RN.

1.6. Recursos Minerais 

Sal Marinho - no Município de Grossos, a produção situa-se entre 250 e 300 mil

toneladas anuais, representando cerca de 5 a 7% do total produzido no Estado (IDEMA, 

2002).
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CAPÍTULO II 

2.1. CONSIDERAÇÕES SOBRE SIG’S 

A utilização do conhecimento de técnicas matemáticas e computacionais para o 

tratamento de informações geográficas denomina-se GEOPROCESSAMENTO, tal 

tecnologia tem influenciado cada vez mais as áreas da Geografia, Cartografia, Análise de 

Recursos Naturais, Energia, Transportes, Comunicação, Planejamento Urbano e Regional. 

Os Sistemas de Informações Geográficas (SIG’s) realizam tratamentos computacionais de 

dados geográficos, armazenam a geometria e os atributos dos dados que serão 

georreferenciados, isto é, localizados na superfície terrestre em uma projeção cartográfica 

pré-determinada.

Através da implementação de Sistemas de Informações Geográficas (SIG’s), torna-

se possível a automatização da produção de documentos cartográficos, por meio da 

realização de análises complexas pois integram diversos dados, de diversas fontes e na 

criação de bancos de dados georreferenciados. 

2.1.1. Conceitos Fundamentais 

Na busca por definições que conceituassem os Sistemas de Informações

Geográficas, nos deparamos com uma literatura rica em significados, cada qual abordando 

diferentes aspectos, de acordo com a aplicação do SIG. A seguir, são apresentadas algumas

definições:

“Sistemas de Informação Geográfica são sistemas automatizados usados para 

armazenar, analisar e manipular dados geográficos, ou seja, dados que representam objetos 

e fenômenos em que a localização geográfica é uma característica inerente à informação e 

indispensável para analisá-la.” ARONOFF (1989).

De acordo com LISBOA (1997), a expressão Sistema de Informação Geográfica 

(SIG) caracteriza os sistemas de informação que possibilitam a realização de operações de 
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análise espacial envolvendo dados georreferenciados, ou seja, dados referenciados 

geograficamente em relação à superfície terrestre. 

“ Os Sistemas de Informação Geográfica podem ser considerados, sob o ponto de 

vista da sua funcionalidade, como um conjunto de ferramentas para a coleta, 

armazenamento, organização e seleção, transformação e representação da informação de 

natureza espacial do mundo real, para um determinado conjunto de circunstâncias.” 

BURROUGH (1986) 

“Um SIG é um sistema de apoio à decisão que envolve a integração de dados 

georreferenciados, num ambiente orientado para a resolução de problemas.” COWEN

(1988)

“Sistemas de Informação Geográfica (SIG) são sistemas computacionais usados 

para armazenar e manipular informações geográficas. São sistemas concebidos para 

recolher, armazenar e analisar objetos e fenômenos em relação aos quais a localização 

geográfica é uma característica importante ou crucial para o problema em análise.” 

ARONOFF (1989) 

Segundo NEVES (1996), o conceito de informação geográfica surge como uma

estruturação da informação, tornando-a suscetível de ser utilizada em análises geográficas 

de forma integrada. Para ele, os Sistemas de Informação Geográfica tendem a transformar-

se laboratórios do conhecimento sobre as relações entre os elementos geográficos e a 

constituírem-se no ponto de partida para novas aproximações teóricas. 

“Os Sistemas de Informação Geográfica são ferramentas computacionais que 

permitem a integração de informações diversas e a sua manipulação. A informação

integrada pode ser representada gráfica ou alfanumericamente, e as análises passíveis de 

serem realizadas dependem da prévia estruturação e definição conceitual dos elementos

armazenados.” NEVES (1996) 

Como evidenciamos as definições para SIG’s citadas refletem a pluralidade de usos 

e visões possíveis desta tecnologia, por tanto, não existe uma definição aceita 

Dissertação de Mestrado PPGeO/UFRN



Nascimento, S. R. V. 2004 40

universalmente para tais sistemas, variando segundo o contexto e aplicação. Sabe-se 

apenas que é de consenso o emprego de informações espacialmente localizadas. Conforme

LISBOA (1997) existem sistemas que também manipulam dados espaciais, como os 

sistemas de cartografia automatizada e os sistemas CAD (Computer Aided Design). No 

entanto, os SIGs diferenciam-se desses sistemas por dois motivos básicos: primeiro, por 

sua capacidade de representar os relacionamentos espaciais (ou topológicos) entre as 

entidades geográficas (qualquer fenômeno do mundo real que possua atributos associados 

à sua localização sobre a superfície terrestre num certo instante ou intervalo de tempo)

(CÂMARA, 1996); segundo, por permitir a realização de complexas operações de análise 

espacial com os dados geográficos. 

2.1.2. Estrutura Básica de um SIG 

Essencialmente um Sistema de Informações Geográficas, segundo CÂMARA (1995), é 

composto pelos seguintes componentes:

Interface com o usuário; 

Entrada e integração de dados; 

Funções de processamento gráfico e de imagens;

Visualização e plotagem;

Armazenamento e recuperação de dados (organização sob forma de um banco de 

dados geográfico). 

No SIG esses componentes se relacionam de forma hierárquica. A interface 

homem-máquina é o nível mais próximo do usuário e define como o sistema é operado e 

controlado; em nível intermediário, um SIG deve ter mecanismos de processamento de 

dados especiais (entrada, edição, análise, visualização e saída) (figura 15). No nível 

interno, um sistema de gerenciamento de banco de dados geográficos oferece o 

armazenamento recuperação dos dados espaciais e seus atributos. 
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Figura 15: Representa a hierarquia relacional dos principais componentes do sistema. CÂMARA (1995). 

A maneira como os dados são estruturalmente armazenados em um SIG é de 

fundamental importância em termos de análise das funcionalidades do sistema. As 

abordagens mais utilizadas na estruturação dos componentes espaciais associados às 

informações geográficas são a estrutura matricial e a estrutura vetorial. De modo geral, os 

SIG são especializados em uma dessas abordagens. 

Segundo OLIVEIRA (2000), nos SIG’s do tipo vetorial cada entidade do mundo

real contida no espaço analisado é representada no banco de dados por um objeto do tipo 

ponto, linha ou polígono. A posição de cada objeto é definida por sua localização no 

espaço, de acordo com um sistema de coordenadas previamente estabelecido. Na estrutura 

vetorial nem todas as posições do espaço precisam estar referenciadas na base de dados. 

Nos SIG’s que utilizam a estrutura tipo matricial a informação geográfica é 

organizada em quadrículas. A área geográfica representada é dividida em uma grade de 

células de formato normalmente quadrado. A posição da célula é definida pela linha e pela 

coluna onde a mesma está localizada na grade. Cada célula armazena um valor, 

correspondente à grandeza do fenômeno que ocorre naquela posição. As células ficam

totalmente preenchidas, uma vez que cada corresponde a uma porção do espaço que está 

sendo representado. (LISBOA, 1997) 
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2.2. APLICAÇÕES DE SIG’S 

Desde o surgimento dos SIG’s na década de 60, o seu desenvolvimento e a sua 

difusão viviam atrelados a evolução tecnológica da informática, porém a partir das décadas 

de 70 e 80 com o desenvolvimento de dispositivos tecnologicamente mais potentes de 

hardware e software, como monitores de vídeo e ploters coloridos, e paralelamente a 

diminuição dos custos destes equipamentos, contribuiu para disseminar o uso da 

tecnologia. Foi nos anos 80 que os primeiros sistemas comerciais começaram a surgir, 

desde então o campo de aplicação de SIG’s tem-se expandido muito nos últimos anos. A 

integração com a tecnologia de gerenciamento de banco de dados foi outro marco

importante no desenvolvimento desses sistemas, conforme LISBOA (1997). 

Órgãos da Administração Pública, tradicionalmente, tem se utilizado desses 

sistemas, que têm como tarefa o controle e a gestão do território. A seguir, é apresentada 

uma relação das diversas áreas de aplicação de SIG, divididas em cinco grupos principais. 

Esta relação é extraída integralmente de LISBOA (1997). 

Ocupação Humana – redes de infra-estrutura; planejamento e supervisão de 

limpeza urbana; cadastramento territorial urbano; mapeamento eleitoral; rede 

hospitalar; rede de ensino; controle epidemiológico; roteamento de veículos; 

sistema de informações turísticas; controle de tráfego aéreo; sistemas de cartografia 

náutica; serviços de atendimentos emergenciais.

Uso da Terra – planejamento agropecuário; estocagem e escoamento da produção 

agrícola; classificação de solos; gerenciamento de bacias hidrográficas; 

planejamento de barragens; cadastramento de propriedades rurais; levantamento

topográfico e planimétrico; mapeamento do uso da terra. 

Uso de Recursos Naturais – controle do extrativismo vegetal e mineral;

classificação de poços petrolíferos; planejamento de gasodutos e oleodutos; 

distribuição de energia elétrica; identificação de mananciais; gerenciamento

costeiro e marítimo.
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Meio Ambiente – controle de queimadas; estudos de modificações climáticas;

acompanhamento de emissão e ação de poluentes; gerenciamento florestal de 

desmatamento e reflorestamento.

Atividades Econômicas – planejamento de marketing; pesquisas socioeconômicas;

distribuição de produtos e serviços; transporte de matéria-prima. CÂMARA (1996) 

classifica as aplicações em:

Socioeconômicas – envolvendo o uso da terra, seres humanos e a infra-estrutura 

existente;

ambientais – enfocando o meio ambiente e o uso dos recursos naturais; 

gerenciamento – envolvendo a realização de estudos e projeções que 

determinam onde e como alocar recursos para remediar problemas ou garantir a 

preservação de determinadas características. 

É evidente a diversidade de aplicações de Sistemas de Informações Geográficas, 

contudo as aplicações principais desenvolvidas neste trabalho se encaixam perfeitamente

na classificação citada por Câmara (1996), tratando das Atividades Econômicas que 

envolvem os subitens Socioeconômicos, no que se refere ao uso da terra, levantamentos

sobre população e qualidade de vida e infra-estrutura; no contexto ambiental focalizando a 

utilização dos recursos naturais do município e por fim no gerenciamento, na realização de 

projeções de como tratar e buscar soluções de problemas ou garantir a preservação de 

determinadas características.

2.2.1. O SIG Aplicado ao Planejamento Urbano 

Tradicionalmente os Sistemas Gerenciadores de Banco de Dados (SGBD), 

utilizados pela maioria das administrações públicas, são incapazes de realizar análises de 

ordem espacial, apesar de armazenarem uma grande quantidade de dados. Tal incapacidade 

é observada principalmente nos dados de natureza geográfica, o que dificulta a realização 

de análises automatizadas que prognostiquem o impacto gerado por uma nova atividade em
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um dado local. A importância de investimentos em sistemas espaciais para apoio à decisão 

na Administração Pública, principalmente na área de planejamento urbano segundo 

OLIVEIRA (1997), reside no fato da ausência de dados que possam ser acessados com

facilidade e interpretados com clareza.

Nos Sistemas de Informações Geográficas é possível proceder a integração dos 

dados de diversos sistemas, através do georreferenciamento, facilitando a inferência de 

relações que dificilmente seriam percebidas em sistemas convencionais. Os Sistemas de 

Gerenciamento de Banco de Dados (SGBD’s) possuem características como a 

possibilidade de recuperar, manipular e visualizar dados gráficos não gráficos de forma

integrada, por meio de algoritmos de manipulação e análise LISBOA (1997). A 

preocupação reside no fato de que, a interface de um SIG seja desenvolvida de forma  a 

facilitar a interação dos usuários  às aplicações e potencialidades  do sistema

2.3. O estado da arte 

2.3.1. Trabalhos anteriores realizados na área física do município 

Apesar de poucos trabalhos realizados no referido município, seja na área social, 

econômica, ambiental e cartográfica, foi possível encontrar trabalhos de grande valor que 

contribuíram para este estudo. 

Inicialmente o livro, de BEURLEN (1967), Geologia da Região de Mossoró, que 

descreve em detalhes a geologia regional desde a Chapada do Apodi até o município de 

Areia Branca, e a evolução das formações geológicas encontradas. Refere-se a área de 

estudo quando trata dos depósitos quaternários a formação dos terraços fluviais e solos da 

região.

Outro trabalho que merece destaque pelo nível de detalhes e que serviu de base para 

o início dos vários levantamentos realizados na região foi o Projeto RADAMBRASIL 

(1981), realizado pelo Ministério das Minas e Energia, no qual as folhas SB-24/25 

Jaguaribe/Natal, descrevem a geologia, geomorfologia, pedologia, vegetação, hidrografia e 

clima. O levantamento foi viabilizado através da utilização de imagens de radar, que 

possibilitou o mapeamento da região em escala de 1:250.000, propiciando uma

caracterização geral da região.
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O Instituto de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente (IDEMA) com sua 

publicação Informativo Municipal (2000), periódico que faz um levantamento dos dados 

estatísticos, populacionais, econômicos e caracterização física do município foi de grande 

importância para conhecimento do município.

A FISHTEC Consultores e Associados (2002), em convênio com o Fundo Nacional 

do Meio Ambiente, realizou o trabalho Caracterização Geral do Município de Grossos-RN, 

Informações Gerais e Processos Evolutivos, no qual fez uma caracterização geral do 

município e de suas comunidades, visando gerar uma base de informações fidedignas e 

organizadas que caracterizaram a situação sócio-econômica, físico-geográfica e político-

institucional do município. Servindo de base de análise e elaboração das propostas para 

discussão entre os técnicos e a comunidade. As informações colocadas servem também

para o poder público local, auxiliando na estruturação de um novo modelo de gestão, 

necessário para a implantação de planos de desenvolvimento mais audaciosos, como o 

Plano de Desenvolvimento Local Sustentável que se é desejado para o município.

Em relatório realizado pelo IDEMA (2002), sua sub-coordenadoria de 

Gerenciamento Costeiro colocou as áreas prioritárias para conservação da biodiversidade 

da zona costeira e marinha. O trabalho foi realizado nos ecossistemas costeiros dos Estados 

do Rio Grande do Norte, Ceará e Piauí. O relatório coloca a tomada de consciência de que 

os sistemas costeiros são mais bem dotados em recursos naturais renováveis, em

comparação com os ecossistemas terrestres e que este é uma das maiores razões de sua 

degradação.

Em trabalho efetivado por ARAÚJO (2002), foi possível diagnosticar a dinâmica

geoambiental da região costeira adjacente a Foz do Rio Mossoró, para tanto foram

confeccionados mapas dos recursos naturais da área, compreendendo os municípios de 

Grossos e Tibau. O trabalho foi baseado em produtos orbitais e posteriormente todo este 

aparato de informações serviu como subsídio aos mapas de Vulnerabilidade Ambiental da 

área.
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2.3.2. Trabalhos que utilizaram o geoprocessamento sobre temas semelhantes 

CARVALHO et. al. (1999) – colocam a necessidade de se fazer um sistema de 

informações geográficas aplicável ao gerenciamento e planejamento urbano, de interfaces 

gráficas simplificada, que permita a visualização gráfica, além dos dados numéricos e 

descritivos, o que possibilitará análise de procedimentos para estudo, planejamento e 

tomada de decisão. 

RAIA JÚNIOR et. al. (1999) demonstraram a viabilidade do uso de Sistema de 

Informações Geográficas, mesmo em cidades de pequeno porte, que é o caso de Monte 

Alto. Para esse fim, construiu-se uma de base de dados georreferenciados para a 

construção de um cadastro técnico municipal.

RÖHM et. al. (1999) avaliam as dificuldades encontradas, sob o aspecto 

institucional na implantação de sistemas de informações geográficas em administrações

públicas municipais, colocando que aparentemente a administração pública sabe o que 

precisa, mas desconhece as etapas e requisitos de uma boa implantação de SIG. Isto é 

decorrente, pelo menos em parte, da transição tecnológica que atropela os profissionais que 

atuam na administração urbana, vítimas da desatualização de conhecimentos.

NÓBREGA (2003) elaborou um estudo multitemporal em intervalo de 7 anos em

região costeira,  onde a autora abordou a ocupação irracional dos manguezais e áreas 

alagadas do Estado do Rio Grande do Norte, destacando que  dentre as ações antrópicas 

que contribuíram para a degradação dessas áreas, a carcinicultura é sem dúvida a que mais

contribui para estas mudanças, coloca também, a que a degradação dos ecossistemas e o 

comprometimento da diversidade biológica e paisagística do litoral, são as conseqüências 

de maior impacto. Outra grande contribuição deste trabalho foi a ênfase dada à utilização 

de imagens orbitais, de sobrevôo em baixas altitudes e as geradas por sensores remotos, na 

elaboração de mapas de vulnerabilidade ambiental.

GRIGIO (2003) evidenciou a evolução do uso e ocupação do solo e a 

vulnerabilidade ambiental do Município de Guamaré (RN), tendo como base o uso de uma

metodologia para a interpretação multitemporal de imagens de sensores remotos e 

reconhecimentos de campo, integrados em ambiente de Sistema de Informações

Geográfica (SIG). Destacou também a importância da realização do Plano Diretor 

Municipal e o Zoneamento Ecológico Econômico em Municípios onde ocorrem
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empreendimentos que envolvam atividades com significativo impacto ambiental, como é o 

caso de Guamaré, devem ter em mãos ferramentas para disciplinar essas atividades dentro 

do seu território. 

SILVEIRA (2002) em seu estudo evolutivo das condições ambientais da região 

costeira do Município de Guamaré-RN, realizou um levantamento detalhado das unidades 

que compõem a paisagem e o contexto geoambiental do Município, por meio de imagens

Landsat 7, que deram subsídios à realização do estudo. 

CUNHA (2001) em seu trabalho defendeu a modelagem, integração e tratamento de 

dados geográficos e sócio-econômicos por meio de Sistemas de Informação Geográficas, 

aliado a utilização de imagens orbitais de sensores remotos, com a finalidade de auxiliar a 

gestão municipal. Em seu trabalho, o autor dedica um capítulo ao conceito e tipos de dados 

e maneiras de representar em ambiente SIG. 
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CAPÍTULO III 

3. A PESQUISA E SUAS ETAPAS 

Inicialmente fez-se necessário uma busca apurada de informações do acervo 

bibliográfico e cartográfico, junto aos órgãos e institutos de pesquisa oficiais, sobre os 

meios físico e sócio-econômico da região estudada, esses dados serviram de base para 

criação do banco de dados que permitiu a realização das análises e diagnósticos. 

Intercalada a esta etapa foram realizadas visitas à campo com o objetivo de 

caracterizar as unidades de paisagem, definidas durante o processamento digital das 

imagens de sensoriamento remoto, além da coleta dos pontos visitados com auxilio de 

GPS, o registro fotográfico da área, a busca de informações junto à prefeitura e a 

realização de entrevistas com autoridades e população.

A realização da base cartográfica digital foi possível através do escanerização dos 

mapas encontrados em meio analógico. Em alguns casos, através de um scanner de tambor,

escolhido devido ao tamanho dos mapas (A0, A1, A2). Após o escanerização os mapas

foram georreferenciados e convertidas as projeções para Brasil – UTM SAD 69 (Fuso 24), 

com o South American Datum 1969 (SAD 69), por meio do software ENVI 3.2 exportados 

para o de Imagem TIFF (Tag Image Format File), para a importação no software ArcView, 

onde foi realizada a vetorização, via tela vetorizados via-tela do computador (heads-up

digitizing),  completando a fase de digitalização.

Para realização do trabalho foram utilizados os softwares ArcView 3.2 e ENVI 3.2, 

em um PC de 550Mhz utilizando o sistema operacional Microsoft Windows 98. 

A atualização da base cartográfica foi possível através de técnicas de sensoriamento

remoto, a partir da utilização de técnicas de processamento digital de imagens de satélite, 

já a classificação de imagens de satélite via tela possibilitou a formação de planos de 

informações por temas georreferenciados. Toda base cartográfica digital já 

georreferenciada permitiu a composição de uma diversidade de mapas temáticos, pela 

combinação de diversos planos (layers) de informação.

Foram utilizadas as imagens de satélites Landsat 5 - TM  de jun\1986, SPOT HRVI 

de agosto\1996 e Ikonos-II de janeiro\2003, sendo esta última apenas de parte do 

município, cobrindo apenas a região de estuário, cerca de 30% da área do Município de 

Grossos. Todas as imagens foram disponibilizadas pelo Laboratório de Geomática
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LAGEOMA, do Centro de Ciências Exatas e da Terra -UFRN, foram também utilizados 

um GPS de mão E.TREX e máquina fotográfica. 

Salienta-se que a metodologia a empregada neste estudo foi complementada a 

medida que evoluía de a obtenção e tratamento dos dados para o Sistema de Informações.

O material cartográfico utilizado é composto por: 

Carta topográfica Folha SB-24-X-B-IV – Areia Branca; escala 1:100.000; 

cobertura aérea 1967, etapas de campo 1968 e impressão 1972; elaborada pela 

Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE). 

Cartas cadastrais de rota disponibilizadas pela Companhia de Águas e Esgotos 

do Rio Grande do Norte, escala 1:1.000, com datas variando entre o período de 

1986 a 1998. 

Cartas realizadas pelo projeto RADAMBRASIL (1981), realizado pelo 

Ministério das Minas e Energia, no qual as folhas SB-24/25 Jaguaribe/Natal, 

referentes à área de estudo, em escala de 1:250.000. 

Mapa Geológico do Estado do Rio Grande do Norte. Escala 1:500.000 

elaborado pelo DNPM – Departamento Nacional de Pesquisa Mineral em 1998. 

O material cartográfico gerado foi: 

Base Cadastral Urbana 

Divisão Política-Administrativa

Mapa de Altimetria

Mapa de Recursos Hídricos 

Mapa Geológico Simplificado

Mapa de Vegetação 

Mapa de Associação de Solos 

Mapa de Unidades Geomorfológicas

Mapa de Uso e Ocupação do Solo 
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3.1. APLICAÇÃO DE TÉCNICAS DE PROCESSAMENTO DE IMAGENS 

DIGITAIS

É inestimável a contribuição dada pela utilização de técnicas de Processamento

Digital de Imagens de satélites, no levantamento dos recursos naturais. Neste trabalho 

foram utilizadas as técnicas mais comuns em PDI, como; a combinação de bandas em

RGB, as técnicas de Realce, Razão de Bandas, NDVI (Normalized Difference Vegetation 

Index) e filtragens de Principais Componentes e Categorização Automática das imagens.

O sensoriamento remoto, para recursos naturais, têm sido definido de várias 

maneiras, porém, todas elas expressam um objetivo comum, ou seja, o conjunto de 

atividades utilizadas para obter informações a respeito dos recursos naturais, renováveis e 

não renováveis do planeta Terra, através da utilização de dispositivos sensores colocados 

em aviões, satélites ou, até mesmo, na superfície. Contudo, em todas as definições percebe-

se claramente que o enfoque maior é transmitir a idéia de uma nova tecnologia (conjunto 

de programas “softwares” e equipamentos “hardwares”) colocada à disposição do homem,

para auxiliá-lo nas indagações sobre o manejo do meio ambiente (MOREIRA, 2001). 

É importante colocar que neste trabalho foram utilizados três produtos de sensores 

orbitais de características diferentes quanto à resolução espacial, comprimentos de onda, 

resposta espectral, que podem ser analisados na Tabela 13. A resolução espacial diz 

respeito à capacidade do sensor em detectar objetos a partir de uma determinada dimensão.

A resolução espectral expressa a capacidade do sensor em registrar a radiação em certas 

regiões do espectro. A resolução radiométrica representa a capacidade de discriminar pelo 

número de níveis digitais, representando níveis de cinza, em que a informação se encontra 

registrada, GRIGIO (2003). 
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TABELA 13 

Características espectrais e espaciais dos sensores orbitais 

Satélite
Número da 

Banda

Intervalo de 
Comprimento de 

Onda (µm) 
Região do Espectro 

Resolução
espacial (m x m) 

1 0,45-0,52 Azul 4
2 0,52-0,60 Verde 4
3 0,63-0,69 Vermelho 4
4 0,76-0,90 IV/Próximo 1

IKONOS
II

PAN 0,45-0,90 Visível e IV/Próximo 1
1 0,45-0,52 Azul 30
2 0,52-0,60 Verde 30
3 0,63-0,69 Vermelho 30
4 0,76-0,90 IV/Próximo 30
5 1,55-1,75 IV/Médio 30
6 10,4-12,5 IV/Termal 120

Landsat
5 -TM

7 2,08-2,35 IV/Médio 30
XS1 0,50-0,59 Verde 20
XS2 0,61-0,68 Vermelho 20
XS3 0,79-0,89 IV Próximo 20

SPOT
4HRVIR

PAN 0,51-0,73 Visível e IV Próximo 10
(adaptada de Moreira, 2001).

3.2. COMPOSIÇÕES COLORIDAS REALIZADAS EM RGB 

Foram realizados muitos testes e combinações de imagens, no intuito de identificar

as principais unidades da paisagem que ocorrem na área do município, a composição

colorida RGB destas imagens resultaram nos mapas temáticos; de vegetação, identificando 

as áreas de vegetação nativa, áreas de manguezais sadios; de hidrografia, identificando as 

áreas de salinas reutilizadas para criação de camarão, cursos d’água, lagoas e açudes da 

região; as áreas agrícolas e de solo exposto; e os campos de dunas móveis e as planícies 

interdunares.  Porém, algumas dessas composições merecem destaque, pois atenderam às 

necessidades e objetivos deste trabalho. Dentre elas podemos destacar as seguintes 

combinações, coloridas em RGB, geradas:

Landsat 5 TM de 1986 – RGB 4-3-2,  5-3-1, 7-4-3, as Razões de Bandas  7/4-5/3-

4/2 e 7/4-5/3-4/3, 4-2-NDVI; SPOT 4 HRVI de 1996 – RGB 1-2-3, 1-2-NDVI e IKONOS 

- II – RGB 3-2-1. 
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3.2.1. COMPOSIÇÃO COLORIDA RGB 4-3-2   LANDSAT 5 TM

Essa composição se mostrou satisfatória na percepção do limite terra mar, também

foi possível delimitar os bancos arenosos submersos próximos à foz do rio Mossoró (Fig. 

16). Os sedimentos areno quartzosos característicos dos campos dunares apresentam

coloração branca. Quanto à vegetação é possível identificar as dunas fixas através dos tons 

de vermelho escuro e rosa da vegetação, as áreas agropecuárias são identificáveis pela 

geografia regular, a  região de caatinga densa apresenta sob um vermelho escuro e os 

manguezais apresentam um vermelho intenso margeado o rio Mossoró. Os tanques de 

salinas apresentam também, uma geometria regular e tons variando entre o azul claro e o 

cinza.

LEGENDA

 Áreas Emersas Arenosas

 Áreas Submersas

 Áreas de Manguezais

 Salinas

 Áreas Agrícolas 

RGB 432 

Imagem Landsat 5 TM

Projeção: UTM

Datum: SAD 69 

 Zona: 24

Figura 16: Composição Colorida em RGB das bandas 4, 3 e 2 do Satélite Landsat 5 – TM. Imagem obtida

no ano de 1986. 
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3.2.2. COMPOSIÇÃOCOLORIDA RGB 5-3-1   LANDSAT 5 - TM 

Esta composição utilizada por Nóbrega (2003) possibilitou um realce as unidades 

geológicas existentes (Fig. 17). As dunas móveis, em branco, e fixas na marrom-claro, a 

praia, os aluviões apresentam uma coloração amarelo-claro, a cobertura vegetal se 

apresenta na cor marrom a vermelho. Ao sul próximo a sede municipal a área de influência 

da formação Jandaíra, apresentando sedimentos de cor amarela. As lagoas e lagunas 

apresentam tons azul-escuro. 

LEGENDA

 Dunas Móveis 

 Dunas Fixas

 Áreas de Manguezais

 Áreas Agrícolas

 Salinas

RGB 531 
Imagem Landsat 5 -TM
Projeção: UTM
Datum: SAD 69 
 Zona: 24

Figura 17: Composição Colorida em RGB das bandas 5, 3 e 1 do Satélite Landsat 5 – TM.Imagem obtida no

ano de 1986. 
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3.2.3. COMPOSIÇÃO COLORIDA RGB 7-4-3   LANDSAT 5 - TM 

Foi possível através desta composição a delimitação da linha de costa (Fig. 18). Os 

corpos d’água aparecem da cor preta. Os tanques cristalizadores das salinas aparecem em

cor rosa, os solos expostos apresentam em branco, para vegetação predominam os tons de 

verde.

LEGENDA

 Corpos D`água 

 Dunas Móveis

 Áreas de Vegetação Rala

 Demais Espécies Vegetais

RGB 743 

Imagem Landsat 5 - TM

Projeção: UTM

Datum: SAD 69 

 Zona: 24

Figura 18: Composição Colorida em RGB das bandas 7, 4 e 3 do Satélite Landsat 5 – TM. Imagem obtida

no ano de 1986. 
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3.2.4. COMPOSIÇÃO COLORIDA RGB 7/4-5/3-4/2  LANDSAT 5 - TM 

Utilizada também por Nóbrega (2003), através desta composição foi possível 

diferenciar a vegetação de mangue das demais espécies na área, pois apresentou uma

coloração azul, resultado de um maior realce das superfícies areno-argilosas inundáveis 

dos manguezais (Fig. 19). As dunas móveis apresentaram uma coloração alaranjada, 

enquanto  que os tabuleiros costeiros apresentaram uma tonalidade azul-claro e verde-

pálido. Os corpos d’água apresentaram um vermelho intenso e preto. 

LEGENDA

 Dunas Móveis 

 Dunas Fixas

Áreas de Manguezais

 Áreas Agrícolas

 Salinas

Corpos D´água 

RGB 7/4-5/3-4/2

Imagem Landsat 5 - TM

Projeção: UTM

Datum: SAD 69 

 Zona: 24

Figura 19: Composição Colorida em RGB das razões de bandas 7/4, 5/3 e 4/2 do Satélite Landsat 5 – TM.

Imagem obtida no ano de 1986. 
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3.2.5. COMPOSIÇÃO COLORIDA RGB 7/3, 5/3-4/3   LANDSAT 5 - TM 

Esta composição foi uma das que mais contribuiu na elaboração do mapa

geomorfológico, utilizada inicialmente por Souto (2002). Essa composição auxiliou na 

identificação das unidades geomorfológicas, devido ao contraste criado entre as principais 

unidades que apresentam áreas expostas, como solos, dunas e áreas de cultivo (Fig. 20).

LEGENDA

 Dunas Móveis

 Áreas de Manguezais

 Áreas Agrícolas

Corpos D´água 

RGB 7/3-5/3-4/3

Imagem Landsat 5 - TM

Projeção: UTM

Datum: SAD 69 

 Zona: 24

Figura 20: Composição Colorida em RGB das razões de bandas 7/3, 5/3 e 4/3 do Satélite Landsat 5 – TM. 

Imagem obtida no ano de 1986. 
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3.2.6. COMPOSIÇÃO COLORIDA RGB 1-2-3   SPOT 4HRVI

Devido a uma melhor resolução espacial foi possível perceber nessa imagem um

maior detalhamento das unidades da paisagem, as dunas móveis e áreas com solo exposto 

apresentam cores entre o branco e o amarelo, as dunas fixas com sua vegetação rala, 

apresentando um tom rosa (Fig. 21). As áreas agropecuárias são identificadas pela 

geometria regular, as áreas de vegetação nativa de caatinga apresentam um vermelho

escuro e os manguezais um vermelho intenso. É possível determinar as áreas mais rasas e 

mais profundas do mar devido à variação no tom de azul, identificando também as barras 

arenosas submersas. As salinas são identificadas pelo azul claro (cristalizadores) e azul-

esverdeado (evaporadores). 

LEGENDA

 Dunas Móveis

 Áreas de Manguezais

 Áreas Agrícolas

Vegetação Dunar 

Área de Salinas 

RGB 123 

Imagem SPOT 4 HRVIR 

Projeção: UTM

Datum: SAD 69 

 Zona: 24

Figura 21: Composição Colorida em RGB das razões de bandas 1, 2 e 3 do Satélite SPOT 4 HRVIR,

Imagem obtida no ano de 1996. 
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3.2.7. COMPOSIÇÃO COLORIDA RGB 1-2-NDVI   SPOT 4HRVI

Através desta composição foi possível identificar as áreas de vegetação de caatinga 

densa (vermelho-escuro), rala (amarronzado) e intermediária (vermelho). Também foi 

possível identificar as áreas de solo exposto em azul-claro (Fig. 22). 

LEGENDA

 Corpos D´água

 Áreas de Manguezais

 Áreas Agrícolas

Áreas de Vegetação Densa 

Área de Vegetação Rala
               ou Solo Exposto 

RGB 12NDVI 

Imagem SPOT 4 HRVIR 

Projeção: UTM

Datum: SAD 69 

 Zona: 24

Figura 22: Imagem NDVI obtida a partir da imagem do Satélite SPOT 4 HRVIR,  Imagem obtida no ano de 

1996.
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3.2.8. COMPOSIÇÃO COLORIDA 4-2-NDVI LANDSAT 5 - TM 

Esta composição realçou os corpos d’água existentes na área e os canais de maré, o 

solo exposto aparece em amarelo, mas a principal contribuição foi a identificação da 

cobertura vegetal, com destaque a área de mangue (Fig. 23). 

LEGENDA

 Dunas Móveis

 Áreas de Manguezais

 Áreas Agrícolas

Vegetação Dunar 

Corpos D´água 

RGB 42NDVI 

Imagem Landsat 5 - TM

Projeção: UTM

Datum: SAD 69 

 Zona: 24

Figura 23: Imagem NDVI obtida a partir da imagem do Satélite Landsat 5 – TM. Imagem obtida no ano de 

1986.
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3.3. DESENVOLVIMENTO DA BASE CARTOGRÁFICA 

A área limítrofe do município foi adquirida junto ao IBGE, de forma a atualizar por 

completo a base cartográfica possibilitando a correção de prováveis erros na 

territorialidade do município. O Mapa Municipal Estatístico com os limites oficiais do 

município de Grossos – RN, obtido junto ao IBGE, na escala 1:100.000 (fig. 24), foi 

georreferenciado e vetorizado, sendo utilizado na elaboração de todos os mapas.

Figura 24 – Base Cartográfica adquirida junto ao IBGE, com os limites oficiais do município de Grossos

(RN) traçados pelo IBGE (2001). Escala 1:100.000

O Projeto RADAMBRASIL (1981), realizado pelo Ministério das Minas e Energia, 

disponibiliza para esta região a folha SB-24/25 Jaguaribe/Natal, em escala de 1:250.000 

que foi usada como base de referencia para partes deste estudo. O levantamento foi 

viabilizado através da utilização de imagens de radar, que possibilitou o mapeamento da 

região, propiciando uma caracterização geral foi de enorme validade para realização da 
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base cartográfica. Em alguns momentos foi a única fonte encontrada, pois descrevem em

detalhe a geologia, geomorfologia, pedologia, vegetação, hidrografia e clima da região.

3.3.1. Divisão Político-Administrativa 

A rede viária do município (figura 25) foi gerada a partir das Cartas Topográficas 

da SUDENE, utilização de GPS na marcação das trilhas e atualizadas por imagem de 

satélite SPOT HRV 1998, que possui uma boa resolução espacial, possibilitando a 

visualização da malha viária dentro do município.  No campo foi possível observar que 

apenas a RN – 012 é asfaltada, sendo que a maioria das estradas do município não são 

calçadas e em muitos casos o tráfego só é possível com carros de tração nas quatro rodas 

(figura 26 e 27). 

Figura 25: Mapa representando a malha viária principal do Município de Grossos, atualizada por imagem de

satélite SPOT e GPS. 
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Figuras 26 e 27 – Estradas no interior do

município de Grossos (RN).

Foto: Sergio Vidal (2002). 

3.3.2. Mapa de Hidrografia 

O mapa hidrográfico do município (figura 28) foi elaborado diretamente sobre 

imagem de satélite SPOT e Landsat. Foi possível distinguir as áreas alagadas pelas marés,

áreas de tanques de salinas, o leito principal do rio Mossoró, os principais corpos d’água e 

córregos do município de Grossos (figuras 29, 30 e 31).

Hidrologicamente o município encontra-se com 80% do seu território inserido na 

Bacia Hidrográfica do Rio Apodí – Mossoró, figura 28, e 20% na Faixa Litorânea Norte de 

Escoamento Difuso. 

A Hidrogeologia da região encontra-se o Aquífero Barreiras, composto por arenitos 

finos e grosseiros, conglomerados, arenitos argilosos, caulínicos e ferruginosos níveis de 

cascalhos, lateritas e argilas variadas de coloração amarela a avermelhada. Quanto a 

hidrogeologia este aquífero apresenta-se confinado, semi-confinado e livre em algumas

áreas. Os poços construídos mostram capacidade máxima de vazão, variando entre 5 a 100 

m3/h, com água de excelente qualidade química, com baixos teores de sódio e podendo ser 

utilizada praticamente para todos os fins (tabela 14). 
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TABELA 14 

GROSSOS – RIO GRANDE DO NORTE 

Análise química das águas de poços perfurados em Grossos - RN 

LOCAL pH
Condutividade
mS/cm

Alcalinidade
mg/l CaCO3

Resíduo
Sólido
mg/l Na Ca Mg Cl SO4 HCO3 NO3

FAZ HORIZONTE 2194,20 1706,00 192,00 74,00 658,00 62,00 8,00

FAZ SERAFIM 2186,20 1610,00 232,00 76,00 719,00 30,00 10,00

SITIO SAO JOSE 6121,50 5139,00 933,00 170,00 2439,00 157,00 100,00

FAZ LAGOA SECA 7,00 13356,00 5223,00 15608,00 2800,00 1055,00 628,00 7582,00 290,00 151,00 46,00

SITIO SANTO ANTONIO 2305,50 2171,00 361,00 80,00 942,00 56,00 2,00

SITIO GANGORRA 2178,30 1880,00 358,00 57,00 849,00 55,00 6,00

FAZ GANGORRA II 8,00 6519,00 2477,00 7491,00 1280,00 484,00 308,00 3247,00 465,00 293,00 3,00

SANTA HELENA 3769,00 656,00 140,00 1680,00 191,00 47,00

Fonte: SERHID – RN, 2002 

Figura 28: Mapa representando a hidrografia e principais corpos d’água do município de Grossos – RN.
Baseado em imagem SPOT HRVIR de 1996 
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Figura 29: Cais a margem do Rio Mossoró na cidade de Grossos (RN).

Foto: Sergio Vidal (2002). 

Figura 30: Tanques de salinas com cata-vento ao fundo no município de Grossos (RN).

Foto: Sergio Vidal (2002). 

Figura 31: Lagoa em época de chuva no município de Grossos (RN).

Foto: Sergio Vidal (2002). 
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3.3.3. Mapa Geológico Simplificado 

Para realização do mapa geológico simplificado do município (figura 32) utilizou-

se o Mapa Geológico do Estado do Rio Grande do Norte, DNPM (1998), escala 1:500.000 

e as imagens Spot e Landsat. Foram observadas as composições realizadas das imagens

SPOT e Landsat 5 - TM em conjunto com a bibliografia referente à geologia da região do 

Litoral Norte do Estado, com objetivo de aprimorar a escala de detalhamentos.

A área do município abrange principalmente terrenos do Grupo Barreiras de Idade 

Terciária, (aproximadamente 30 milhões de anos), caracterizado por arenitos 

inconsolidados e siltitos com intercalações de argilas variadas, arenitos, caulínicos e 

lateritas, que formam espessos solos arenosos de coloração avermelhada. Próximo ao 

litoral na região de estuário encontra-se uma Planície fluviomarinha formada por uma área 

plana resultante da combinação de processos de acumulação fluvial e marinha, geralmente

sujeitas inundações periódicas, com vegetação de mangues. Geologicamente esta área é 

caracterizada como Depósitos de planícies e canais de marés compostos por pelitos 

arenosos, carbonosos ou carbonáticos. Na faixa litorânea encontram-se Depósitos de Praias 

de origem marinha remodelados por ventos, sendo compostos de areias finas a grossas, 

com níveis de cascalho, associadas às praias atuais e dunas móveis; arenitos e 

conglomerados com cimento carbonático, definindo cordões de beach rocks. 

Geomorfologicamente predominam formas tabulares de relevos, de topo plano, com

diferentes ordens de grandeza e de aprofundamento de drenagem, separados geralmente

por vales de fundo plano, RADAMBRASIL (1981). 

Com base no mapa geológico elaborado pela DMPM (1998), nas observações 

feitas por Silveira (2002) e na observação das imagens Landsat 5 - TM + de 1986 e SPOT 

HRVI de 1996, foi possível elaborar o mapa geológico simplificado do Município de 

Grossos – RN (figura 32) com as seguintes unidades litoestratigráficas e deposições: 

Cretáceo

Formação Jandaíra (Kj)

De idade cretáceo superior (Turoniano ou Campaniano inferior) aflora, segundo 

Silveira  (2002),  principalmente  às  margens  das  lagoas  e   drenagens existentes, que se 
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mostram possivelmente controladas por falhas e apresenta-se bastante inconsolidada, sem

nenhum aspecto que caracterize melhor petrograficamente. Apresenta coloração creme

amarelada e, que apesar do seu aspecto friável, agrunulométrica varia entre fina a muito

fina. Constituído por uma composição carbonática com constituintes siliciclasticos 

diversos, apresentando o quartzo como seu principal componente, o qual evidencia 

ambiente deposicional lagunar e mar raso (grupo de seqüências mesozóicas flúvio-

marinhos transgressivas). 

Tércio-Quaternário

Grupo Barreiras (TQb) 

O Grupo Barreiras foi descrita pela primeira vez por Branner (1902 apud Campos e 

Silva, 1983), como sendo uma faixa contínua de sedimentos que ocorrem na porção 

litorânea desde o Estado do Rio de Janeiro até o Estado do Pará, apresentando 

características geomorfológicos próprias na forma de tabuleiros que, em vários trechos do 

litoral nordestino, suportam falésias (ativas ou recuadas).

Morales (1924), englobou na “Série Barreiras” o capeamento sedimentar que 

ocorreu sobre várias serras interioranas no nordeste, como a Serra do Martins e de Santana, 

deste modo, Mabesoone (1994) admitiu a denominação original de Grupo Barreiras. 

Mabesoone (1994) afirmou que a deposição dos sedimentos do Grupo Barreiras 

começou a partir do Mioceno, onde, segundo Suguio (1998), esta deposição está 

intimamente relacionada ao soerguimento da Cordilheira dos Andes, iniciando ainda no 

Terciário, provocando deste modo, mudanças climáticas e sedimentológicas em âmbito

continental, os quais explicariam a deposição dos sedimentos do Grupo Barreiras por quase 

todo o Brasil. 

Estratigraficamente também acima da Grupo Barreiras e aparentemente abaixo dos 

sedimentos dunares, são encontrados em algumas regiões os sedimentos areno-quartzoso 

com pouca argila e grânulos de quartzo e limonita, de coloração amarelo-avermelhada,

apresentando por vezes estratificações plano-paralelas. Estes depósitos são diferenciados 

por alguns autores e geralmente relacionados ao intemperismo Potengi de Mabessone et al.

(1972), tendo sido denominados de Formação Potengi por Vilaça et al. (1986). 
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Quaternário

Depósitos Eólicos (Dunas Fixas) (Qdf) 

São depósitos de areias acumulados em áreas emersas pelos ventos que carreiam as 

areias secas das áreas acima das marés altas das praias (pós-praia). O modo de transporte 

principal é por saltação dos grãos de areia, enquanto as partículas finas (silte e areia fina) 

são levadas em suspensão. As dunas fixas são fixadas por gramíneas, arbustos esparsos, 

predominantemente (ECOPLAM, 1997). 

Depósito de Planície de Maré (Qpm e Qpi) 

Os depósitos de planícies de maré ocorrem em áreas de costa abertas com regime

de maré e ondas de baixa energia, apresentando um relevo suave, ou em áreas protegidas 

em costas de alta energia. Estas planícies são compreendidas por duas zonas: Zona de 

Supramaré e Zona de Intermaré (Silva, 1991). 

Depósitos Flúvio-estuarinos (Qfe) 

Esses depósitos são constituídos de sedimentos com variação vertical de fácies 

finas argilosas e escuras, na parte inferior, típico de deposição em antiga zona de maré

estuarina, para sedimentos mais arenosos e grosseiros, depositados principalmente pela 

dinâmica fluvial, em período de estação chuvosa (Grigio, 2003). 

Depósitos Eólicos (Dunas Móveis) (Qdm) 

São cordões de dunas compostas por grãos de quartzo hialino limpos,

principalmente polidos e foscos bem selecionados, arredondados e sub-arredondados, 

esféricos e sub-esféricos (95 a 99%), com granulometria principalmente areia fina, em

parte média e muito fina, apresentando ainda fragmentos de conchas de organismos

marinhos (Miranda, 1983). 

Dissertação de Mestrado PPGeO/UFRN



Nascimento, S. R. V. 2004 68

Depósitos Aluvionares (Qa) 

Encontram-se localizados nas margens e nos canais de drenagens e são constituídos 

por sedimentos areno-argilosos, de coloração variada, de granulometria grossa e seleção 

variando de moderada a pobre, podendo conter alguma matéria orgânica. São sedimentos

depositados durante a estação chuvosa, uma vez que, os rios da região são intermitentes e 

só recebem água durante esta estação (Souto, 2002). 

Depósitos de Sedimentos de Praia Recentes 

São constituídos por associações de sedimentos flúvio-marinhos e areias de praias. 

São depósitos areno-quartzosas de granulometria variável entre areia muito fina a grossa, 

com coloração branca e cinza claro, ocupando toda a faixa entre a linha de praia e dunas 

(Silveira, 2002). 

Figura 32: Mapa geológico simplificado do Município de Grossos – RN, baseado em imagens Landasat 5 e

Spot, carta topográfica da SUDENE, Mapa Geológico do Estado do Rio Grande do Norte (1998) e Mapa

Exploratório de Solos do RADAMBRASIL (1981) 
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3.3.4. Mapa das Unidades Geomorfológicas

Para a elaboração do mapa geomorfológico, figura 33, utilizou-se, como base a 

carta geomorfológica do RADAMBRASIL, em escala de 1:250.000, georreferenciada e 

posteriormente vetorizada. As imagens de satélites e suas composições e a carta vetorizada 

das curvas de nível do Município de Grossos, a bibliografia referente à geologia da região 

do Litoral Norte do Estado, em conjunto com e as observações realizadas em campo, com

o objetivo de minimizar a escala de detalhamentos. Foi de grande contribuição para a 

identificação das unidades geomorfológicas do município as observações coletadas por 

Grigio (2003).

Tomando como base as características de cada forma de relevo, observados por 

meio de imagens de satélite (Landsat 5 de 1986 e SPOT de 1996) e baseando-se, 

principalmente, nos trabalhos realizados recentemente (Silveira, 2002; IDEMA, 2002 e 

ECOPLAM, 1997) na região do Litoral Norte do Estado do Rio Grande do Norte, foi 

possível identificar cerca de 10 unidades geomorfológicas.

Superfície de Aplainamento e/ou Tabuleiro Costeiro 

A superfície de aplainamento, decorrente de processos morfogenéticos intensos, de 

dinâmica variada, e denominada por King (1956) de superfície velha, de pediplanos (Pd1) 

por Bigarella (1975), de superfície de tabuleiro por Mabesoone e Castro (1975) e superfície 

de aplainamento por Vilaça et al. (1986), ocorre no litoral, penetrando no interior do 

Estado, onde surgem formas de relevo mais acidentadas. Caracterizando o Litoral 

Nordestino, essa feição é localizada desde o Rio Grande do Norte até Alagoas, 

correspondendo aos ciclos de espraiamento fluvial, lacustre e corridas de detritos (Silveira, 

2002).

Planície interdunar 

Este compartimento do relevo compreende comumente a área entre a zona de praia 

e os campos de dunas móveis e/ou fixas, com relevo plano com ondulações suaves e 

declividade dominantemente para o oceano, e cotas altimétricas entre dois a cinco metros.
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A origem dessa feição está relacionada a processos de remoção e transporte de sedimentos

médios a finos pela ação dos ventos, resultando na formação de depressões extensas, 

definindo esta planície como uma faixa de transição de areias e, portanto, sujeita a intensas 

modificações temporárias (IDEMA, 2002). 

É comum nessas áreas a ocorrência de lagoas interdunares de caráter temporário,

com formas diversas, acompanhando a direção do vento, isto devido a estarem situadas nos 

corredores das dunas móveis. Tais feições, provavelmente, são oriundas de vale que foram

totalmente fechados por cordões de dunas litorâneas, sendo alimentadas, principalmente,

pelo aqüífero dunar, formando verdadeiros oásis entre as dunas. 

Dunas fixas 

Morfologicamente, esses tipos de duna são fixados por vegetação e apresenta relevo 

ondulado, com feições de cordões praticamente isolados (em forma de grampo de cabelo) 

ou sobreposições de cordões (forma de língua) com orientação dominante de sudeste e 

noroeste, coincidente com a direção dos ventos mais constantes (Silveira, 2002). 

Silveira (2002) afirma que as origens dos campos dunares estão relacionadas às 

condições climáticas, as variações do nível do mar e controle estrutural e que as dunas 

fixadas por vegetação, provavelmente, desenvolveram-se a partir de regressões marinhas

coincidentes com períodos de clima árido a semi-árido, deixando expostas superfícies de 

areia, as quais foram remobilizadas pelos ventos em direção ao continente, constituindo 

deste modo os campos de dunas. O surgimento de condições mais úmidas favoreceu o 

desenvolvimento de vegetação estabilizadora das areias das dunas.

Dunas móveis 

O campo de dunas móveis está representado por depósitos de areia média a muito

fina, inconsolidadas, bem selecionadas, com coloração variando de cinza claro (superfície) 

a esbranquiçada (subsuperfície), desprovidas de cobertura vegetal, sujeitas a dissipação 

pelos ventos, formando bacia de deflação na base a sotavento caracterizando formas de 

meia lua, as chamadas dunas barcanas. Por serem formas de relevo resultantes da 

deposição eólica, as dunas estão sobrepostas às feições de planície de deflação e, 

localmente, aos terraços estuarinos (IDEMA, 2002). 
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Planície de deflação 

Este compartimento do relevo compreende, na área mapeada, o espaço entre a zona 

de estirâncio e campos de dunas móveis ou fixas. O relevo dessa feição é plano e 

suavemente ondulado com declividade predominante para o oceano. 

Silveira (2002) afirma que a origem da planície de deflação está relacionada com os 

terraços flúvio-estuarinos e/ou marinhos, encontrando-se mascarado por areias eólicas. 

Estas areias são oriundas do estirâncio, de onde são remobilizadas em direção ao 

continente. Tal aspecto caracteriza a planície de deflação como uma superfície de transição 

das areias que realimentam as dunas móveis.

Planície aluvionar 

Esse compartimento do relevo ocorre ao longo dos rios. São superfícies planas e 

suavemente onduladas, encontrando-se pouco acima do nível médio das águas fluviais, 

podendo ser inundadas em épocas de cheias (Grigio, 2003). 

Planície de maré – Supramaré e Intermaré. 

Este compartimento corresponde às áreas de baixo gradiente próximas à costa, com

declividade baixa em direção ao mar e/ou canais principais de drenagem, caracterizada 

como área mista coberta durante as marés estuarinas, enchentes e descobertas durante as 

vazantes e composta por três zonas: supramaré, intermaré e inframaré. A planície de maré

é freqüentemente recortada por canais de maré acentuadamente curvilíneos (IDEMA, 

2002) e apresenta cota máxima de 3 m de altitude (Silveira, 2002). 

Terraço flúvio-estuárino (Planície estuarina) 

Segundo Silveira (2002), estes compartimentos de relevo constituem superfícies 

horizontais, ou levemente inclinadas, existentes no interior do estuário, com altura em

relação ao nível das águas de zero a dois metros. Esses terraços, geralmente denominados

de Ilha, são vestígios de assoreamento de antiga planície estuarina mais elevada, sendo 
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caracterizada principalmente pela presença de depósitos aluviais de origem de supramaré e 

intermaré e recobertos por vegetação 

Barras arenosas emersas 

Corresponde a uma feição de praia acrescida com relevo plano a suavemente

inclinado, sendo sua origem, provavelmente, relacionada a depósitos de areia estuarinas e 

marinhas que colmataram parte da linha de praia, conseqüentemente por uma redução de 

energia, resultando em uma superfície pouco acima do nível do mar. Representa uma

forma de grande instabilidade, estando sujeita a rompimentos pelas águas do estuário e 

abrasão pelas dinâmicas das marés (Silveira, 2002). 

Barras arenosas submersas 

Esta feição exposta na maré baixa e coberta na maré alta na maior parte do tempo,

apresenta inclinação muito suave, quase imperceptível e sua origem está relacionada ao 

aporte de sedimentos marinhos e estuarinos que assoreiam as partes mais rasas da 

plataforma interna evidenciada naturalmente por ambiente de baixa energia (Silveira, 

2002).

Figura 33: Mapa geomorfologico simplificado do Município de Grossos – RN com base em imagens

Landsat 5 e SPOT e informações de campo
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3.3.5. Mapa de Vegetação 

Para a elaboração do mapa de vegetação, figura 35, também, utilizou-se como base 

a carta do RADAMBRASIL, em escala de 1:250.000, georreferenciada e vetorizada, sendo 

possível a posterior adaptação através das imagens de satélite e observações em campo.

Também foram utilizadas as imagens de satélite em composições NDVI.

Foram empregadas técnicas de classificação automática de imagens multi-

estpectrais, realizadas por meio da extensão Image Analysis do software ArcView GIS 3.2 

O processo nada mais é do que uma categorização da imagem em 16 níveis de cinza, 

gerando 16 classes diferentes que posteriormente com o auxílio da observação das Imagens

Ikonos II,  comparadas as fotografias e as observações feitas em campo, são classificados 

os tipos de vegetação existentes. 

Figura 34: Vegetação encontrada no município de Grossos (RN), em época chuvosa. 

Foto: Sergio Vidal (2002). 

As formações vegetais encontradas são: 

Caatinga Hiperxerófila - vegetação de caráter mais seco, com abundância de 

cactáceas e plantas de porte mais baixo e espalhadas, são plantas mais resistentes a 

estiagem. Entre outras espécies destacam-se a jurema-preta, mufumbo, faveleiro, 

marmeleiro, xique-xique e facheiro.

Encontrada na maior parte do município esse tipo de vegetação pode ser 

subdividido segundo Grigio (2003) de acordo com a sua fisionomia em:

Dissertação de Mestrado PPGeO/UFRN



Nascimento, S. R. V. 2004 74

- A Caatinga Arbórea Arbustiva Fechada representa a vegetação de Caatinga com

predominância de indivíduos de porte arbóreo, com a presença de arbustos, sem

áreas descobertas de vegetação, isto é, cobrindo toda a área de ocorrência de 

maneira ininterrupta e sem clareiras.

- A Caatinga Arbustiva Arbórea Fechada corresponde à vegetação de caatinga com

predominância de arbustos estando aqui presentes indivíduos de porte arbóreo 

distantes entre si, a vegetação é compacta sem clareiras.

- A Caatinga Arbustiva Aberta caracteriza a vegetação de Caatinga ausente de 

indivíduos de porte arbóreo tendo como remanescentes os arbustos distanciados 

entre si, isto é, com clareiras.

Manguesal: sistema ecológico costeiro tropical dominado por espécies vegetais, 

mangues e animais típicos, as quais se associam outras plantas e animais, adaptadas a um

solo periodicamente inundado pelos mares, com grande variação de salinidade. 

Vegetação Halófila: constituída por plantas que toleram viver em solo com alta 

concentração de sais, geralmente são espécies herbáceas e rasteiras. Podem ser observadas 

em dunas e praias. 

Figura 35: Mapa representando a vegetação do município de Grossos – RN, realizado com base imagens de 
satélite SPOT (1996) e IKONOS (2002). 
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3.3.6. Mapa de Associação de Solos 

A geração do mapa de associação de solos, figura 36, foi possível com base no 

mapa Exploratório de Solos, elaborado pelo projeto RADAMBRASIL. O seu refinamento

de detalhes foi possível com a utilização da carta topográfica, o mapa geológico da área e 

as imagens de satélite Landsat 5 - TM e SPOT. As observações realizadas pela 

NATRONTEC (1998), foram de grande validade para a composição do mapa de 

associação de solos da área de estudo. 

Solos predominantes e características principais: 

Podzólico vermelho-amarelo eutrófico latossólico 

Esta classe compreende solos com horizonte B textural, não hidromórficos, com

argila de atividade baixa, saturação de bases alta. O horizonte A é fraco, apresentando 

características intermediárias entre Podzólicos e Latossolos. São solos profundos, muito

porosos, bem drenados, moderadamente ácidos e praticamente neutros, com perfis 

moderadamente diferenciados. São derivados de calcário em mistura com sedimentos

arenosos de Barreiras, tendo como vegetação à caatinga hiperxerófila (Grigio, 2003). 

Uso: pouco cultivado com milho, feijão e mandioca. Poderiam ser intensamente

aproveitados para agricultura desde que fosse resolvido o problema da falta d’água, que 

é um fator limitante muito forte, devido ao longo período de estiagem e da grande 

evaporação. Destaca-se na produção de melancia e na criação de galináceos. 

Aptidão Agrícola: a maior parte da área apresenta aptidão restrita para lavouras. 

Terras aptas para culturas de ciclo longo como algodão arbóreo, sisal, caju e coco.Uma

pequena área é indicada para preservação da flora e da fauna ou para recreação. 

Sistema de Manejo: baixo, médio e alto nível tecnológico sendo que as práticas 

agrícolas podem estar condicionadas tanto ao trabalho braçal e à tração animal, com

implementos agrícolas simples, como a motomecanização.

Quanto à agropecuária, segundo o IBGE (2002), o município possui 12% de sua 

área ocupada por estabelecimentos agropecuários, a área média dos estabelecimentos
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agropecuários é de 47 hectares. Quanto ao pessoal ocupado são 10 hectares/pessoa e 856 

hectares para cada trator. 

Areias quartzosas marinha distróficas (Amd) 

Trata-se de solos originários dos sedimentos areno-quartzosos, não consolidados de 

origem marinha e pontualmente estuarina, depositados pela ação dos ventos. Constituídos 

basicamente de quartzo, de textura arenosa, excessivamente drenados, mostrando-se rasos 

a profundos e com baixa fertilidade natural. Apresenta relevo plano e suavemente

ondulado a ondulado, constituído diretamente por restingas e dunas e, raramente, por 

terraço flúvio-estuarino. A cobertura vegetal observada nesses solos é bastante esparsa, 

estando em cerca de 80% dos solos ausente, apresentando distintas em relação aos 

compartimentos de relevo onde se desenvolvem as areias quartzosas distróficas marinhas

(NATRONTEC, 1998). 

Estes solos correspondem às dunas, que são areias de origem marinha depositadas 

pela ação dos ventos dominantes. Compreende não somente as dunas fixas, com vegetação, 

que apresentam horizonte A muito pouco desenvolvido, como também as dunas móveis,

sem desenvolvimento de horizonte. Estes solos não apresentam aptidão agrícola e são 

indicados para preservação do aqüífero livre (Silveira, 2002). 

Solonchak solométzico e solo de manguezais (SKM) 

Estas duas classes são solos halomórficos indiscriminados, situados em áreas 

alagadas, sob influência das marés, denominadas de planícies estuarinas, com dinâmica de 

intermaré a supramaré. Constitui uma associação de solos pouco desenvolvidos, muito mal

drenados, com alto conteúdo em sais provenientes da água do mar (NATRONTEC, 1998). 

Estão localizados em áreas baixas, relevo plano com abatimentos, influenciados 

pelas águas do mar. São derivados de sedimentos, desde argilosos até arenosos do 

Holoceno, podendo haver inclusões nesta unidade de Areia Quartzosas Marinhas 

hidromóficas.   Esta associação pedológica, apresenta-se  com altos teores em sais (sódio, 

magnésio, cálcio e outros), pouco diferenciados com horizonte fleizado e teores de sulfatos 

e/ou enxofre elevado, geralmente com pH baixo (Silveira, 2002). 
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A vegetação é representada pelas formações halófitas, ocorrendo a presença de 

mangues, sendo algumas áreas desprovidas de vegetação devido à alta salinidade. Estes 

solos praticamente não se prestam para fins agrícolas, em conseqüência dos sais, sendo 

utilizados como áreas de salinas e carcinicultura. Este solo apresenta aptidão para 

preservação da fauna e da flora, muito rica no ambiente (Silveira, 2002). 

Figura 36: Mapa representando as associações de solos do município de Grossos – RN, realizado com

base imagens de satélite Landasat 5 (1986) e SPOT (1996) 

3.3.7. Carta Topográfica 

Após a digitalização da carta topográfica, figura 37, fornecida pela SUDENE 

(curva de nível), foi possível a geração do Modelo Digital de Elevação (MDT) do 

município, através do módulo 3D Analyst do software ArcView 3.2. 
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Figura 37: Carta topográfica em fase de digitalização, área do município de Grossos - RN. 

São encontrados relevos planos de baixa altitude, também denominados planaltos 

rebaixados, formados basicamente por argilas, localizados próximo ao litoral. Os 

Tabuleiros costeiros são encontrados a oeste do Município. A altitude média da sede 

municipal é de apenas 5 m, conforme figura 38. 

Figura 38: Modelo Digital do Terreno realizado a partir da carta topográfica da área do município de

Grossos - RN. 
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3.3.8. Abordagem da Temática Urbana 

Para a base cartográfica da área urbana do município foi utilizado o software

ArcView, na vetorização da planta cadastral da cidade em escala de 1:1.000, composta por 

17 cartas, disponibilizada pela CAERN, Regional Mossoró – Companhia de Águas e 

Esgotos do Rio Grande do Norte. Também foi utilizada imagem de satélite Ikonos com

definição de 1metro do perímetro urbano da cidade de Grossos. Inicialmente foi realizada a 

mosaicagem das cartas e o georreferenciamento através da imagem Ikonos,- II de 2003, 

que apesar de apresentar uma excelente resolução espacial não seria possível o seu 

aproveitamento total para a realização da vetorização, pois a imagem esta comprometida

com nuvens (figura 39). Foi possível a vetorização das quadras e arruamentos da cidade 

(figura 43) , a linkagem dos dados levantados durante o levantamento dos bens públicos do 

município e suas fotografias (figuras 40, 41 e 42). 

Figura 39: Sistema de Informação elaborado, apresentando parte do mapa da cidade sobre imagem Ikonos e 

foto da Igreja católica na cidade de Grossos - RN.

Foto: Sergio Vidal (2002). 
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Figura 40: Centro da cidade de Grossos - RN.

Foto: Sergio Vidal (2002).

Figura 41: Escola Estadual Coronel Solon na cidade de Grossos - RN.

Foto: Sergio Vidal (2002).

Figura 42: Salina mecanizada no município de Grossos - RN. 

Foto: Sergio Vidal (2002). 
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Figura 43: Área Urbana do Município de Grossos - RN.
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3.3.9. Mapas de Uso e Ocupação do solo 

Os mapas de uso e ocupação do solo, figuras 44 e 45, foram gerados diretamente

sobre produtos de sensores orbitais, as imagens SPOT e Landsat 5 foram georeferenciadas 

e vetorizadas, após uma identificação prévia de campo, onde foram definidas as classes a 

serem mapeadas. Por se tratar de dois produtos de resoluções, épocas e características 

espectrais distintas, houve uma maior preocupação com a escala utilizada para o 

mapeamento das classes, a fim de minimizar possíveis problemas no momento do 

cruzamento dos mapas.

Figura 44 : Mapa de uso e ocupação do solo gerado a partir de imagem Landsat 5 – TM de 1986.

Dissertação de Mestrado PPGeO/UFRN



Nascimento, S. R. V. 2004 83

Figura 45: Mapa de uso e ocupação do solo gerado a partir de imagem SPOT de 1996. 

3.4. ANÁLISE MULTITEMPORAL DO USO E OCUPAÇÃO DO SOLO

A metodologia utilizada para realização da análise multitemporal do uso e 

ocupação do solo da área de estudo, foi baseada na metodologia para interpretação 

multitemporal (NOAA, 2002) citada por Grigio (2003). Os mapas de uso e ocupação dos 

anos de 1986 e 1996 (figuras 44 e 45) gerados a partir da observação de imagens de 

satélites das épocas mencionadas, foram cruzados por meio da extensão ArcView Spatial 

Analyst v1.1 do software ArcView Gis 3.2. 
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TABELA 15 

Tabela demonstrativa cruzamento temporal gerado pela extensão Spatial Analyst 
v1.1.

Classe1 Classe2 Classe3 ... Total

Classe1

Classe2

Classe3

....

Total

Ano1
Ano2

Após o cruzamento dos mapas a extensão gerou-se uma tabela representando as 

mudanças ocorridas no uso e ocupação do solo de uma data para outra (tabela 15). As 

linhas apresentam os valores das classes mapeadas em 1986 e as colunas apresentam os 

valores das classes mapeadas em 1996, na intersecção das linhas com as colunas estão 

registrados os dados referentes às mudanças ocorridas entre as classes em relação às suas 

áreas, as células que apresentam o valor igual a zero significam que não houve mudança de 

uso para classe. 

TABELA 16 

GROSSOS – RIO GRANDE DO NORTE 

Tabela 16 confeccionada a partir dos mapas de uso e ocupação do solo, por meio da 

extensão ArcView Spatial Analyst v1.1 do software ArcView Gis 3.2. representando a 

evolução temporal de no período de 1986 a 1996. 
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CAPÍTULO IV 

4.1. ANÁLISE MULTITEMPORAL DA ÁREA ESTUDADA 

O principal objetivo deste capítulo é realizar um diagnóstico ambiental sobre as 

modificações ocorridas na superfície do município de Grossos, no intervalo de tempo entre 

1986 e 1996. 

Com base na tabela 16 gerada pelo software ArcView, a partir do cruzamento dos 

mapas de uso e ocupação do solo, figuras 44 E 45, foi possível gerar uma tabela mais

simples, com o somatório de cada classe nos anos de 1986 e 1996 e a diferença entre os 

anos evidenciou a modificação ocorrida na área de cada classe, no referido período, em

seguida expresso a variação em percentual (tabela 17). 

TABELA 17 

GROSSOS – RIO GRANDE DO NORTE 

Variações registradas nas áreas das classes mapeadas 

Classes de Uso e Ano de 1986 Ano de 1996 Modificação %

Ocupação do Solo Área em ha Área em ha em ha

BANCO_ARENOSO_SUBMERSO 25,4 325,8 +300,4 1183,8

LAGOAS 402,6 344,1 -58,6 -14,55

MANGUE 107,5 78,7 -28,7 -26,74

SALINAS 1681,1 1750,9 +69,8 4,1509

SOLO_EXPOSTO 110,8 243,7 +132,8 119,87

RIO 336,2 315,3 -20,9 -6,215

OCEANO 2976,7 2736,4 -240,3 -8,073

DUNAS_MOVEIS 812,8 1000,8 +188,1 23,14

ÁREA_URBANA 152,6 152,6 0,0 0

AREAS_AGRICOLAS 1740,8 2046,4 +305,6 17,556

VEGETAÇÃO INTERMEDIÁRIA 1315,8 882,5 -433,2 -32,93

VEGETAÇÃO RALA 1918,4 1783,0 -135,5 -7,061

VEGETAÇÃO DENSA 4725,7 4646,3 -79,5 -1,682

ILHAS 26,9 26,9 0,0 0

TOTAL 16333,4 16333,4 - -

Tabela 17 – Demonstra os valores, em ha, das áreas mapeadas e a modificação ocorrida no uso e ocupação 
do solo por classe

É importante perceber que o somatório total da área de todas as classes excede a 

área total do município devido a presença do polígono oceano. 
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4.2. ANÁLISE POR CLASSE MAPEADA 

Inicialmente observa-se que a classe que obteve maior variação foram os bancos 

arenosos submersos (300 ha), isto ocorre devido ao acúmulo de sedimentos, oriundos do 

continente, na entrada da barra que foram carreados pela força do próprio rio e a força das 

marés. Grossos já foi uma cidade portuária mas, com o tempo o tráfego de barcos de maior

calado foi dificultado e hoje a cidade de Areia Branca, na outra margem do rio é quem

recebe esses barcos em seu porto. 

Os manguezais existentes dentro da área de estudo sofreram uma diminuição (28 

ha), esta diminuição é atribuída ao descarte das águas hipersalinas (águas-mães),

proveniente das salinas existentes na área de estudo, que contribuem diretamente para 

mortandade do manguezal.

Observa-se um relativo aumento na área de salinas (4%), ocorrido principalmente

pela degradação do manguezal e o avanço da atividade para o interior do município em

áreas de vegetação rala que margeiam as salinas, é interessante registrar o processo de 

substituição crescente das salinas pela atividade de criação de camarão, isto se explica por 

ser a carcinicultura mais rentável economicamente.

As áreas de solo exposto no município aumentaram em 120 % (132 ha), isto ocorre 

devido ao desmatamento das áreas de vegetação, em parte responsabilizada pelo avanço de 

áreas agropecuárias. 

Houve um aumento na área das dunas móveis (23%), estas dunas estão invadindo 

áreas onde antes houvera vegetação rala. A própria dinâmica costeira da região e o regime

dos ventos contribuem para o aumento dessa classe. Uma comunidade conhecida como

Durinho teve que se deslocar para outra área devido à invasão de suas cassas pela areia das 

dunas, segundo relato de antigos moradores, no passado a comunidade explorava a mata

existente para a produção de carvão. 

Não foi registrada alteração na área urbana do Município de Grossos, isto se deve a 

própria geografia da área, onde se encontra a sede municipal, quase que ilhada, cercada por 

tanques de salinas, sem falar em fatores econômicos que inviabilizaram um crescimento

real da área urbana. 

As áreas agropecuárias do Município receberam um incremento de 300 ha, as 

custas do desmatamento de áreas de vegetação nativa, isso se deve também aos incentivos 
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governamentais em financiamentos para implementação de projetos que dinamizem a 

produção agropecuária. 

A diminuição da vegetação intermediária (-433 ha), se deu principalmente com a 

substituição pela vegetação rala, o que denuncia a interferência antrópica contribuído para 

o desmatamento desta tipo de vegetação. Áreas com vegetação rala sofreram interferência 

direta do aumento dos campos dunares e solos expostos (-7%). 

      Figura 46: Praia de Gado Bravo a oeste do Município de Grossos - RN.

Outro fato percebido na geração deste estudo foi a evolução da linha de costa 

(figura 46), mesmo não sendo objetivo deste trabalho, foi possível perceber por meio do 

polígono oceano que houve uma pequena erosão, ainda não mensurada com precisão, na 

faixa litorânea isto é reforçado pelo fato de o avanço da maré ter provocado destruição de 

obras situadas a beira mar na comunidade de Pernambuquinho. De acordo com Souto 

(2002), um fator que contribui para o erro nesta constatação é a Tábua da Maré, que 

diferencia de acordo com a data, porém, este erro não causa grandes problemas por se 

tratar de uma região caracterizada de mesomaré, com variações de dois a quatro metros de 

altura, o que corresponde de 10 a 20 metros, aproximadamente, de faixa de praia, sendo 

deste modo absorvido pelo erro do pixel. Existem áreas onde o recuo na faixa litorânea foi 

em torno de 100 metros.
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CAPÍTULO V 

5.1. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O estudo realizado é válido, não só pelos objetivos inicialmente propostos 

alcançados e o esclarecimento de questionamentos, surgidos no decorrer do mesmo, mas

também pelo leque de possibilidades aberto para proposição de novos estudos de diversos 

enfoques sobre a área do município e a região em que ele se insere. 

A metodologia empregada se mostrou eficiente na identificação e delimitação das 

diversas unidades da paisagem. Os mapas realizados durante este trabalho contribuíram

enormemente para a aquisição de informações sobre a área de estudo, devido a precisão e 

detalhamento das unidades da paisagem.

Os resultados obtidos através da utilização de técnicas de processamento de 

imagens digitais de imagens aliados aos Sistemas de Informações Geográficas, 

comprovaram a eficiência no mapeamento das unidades geoambientais.

A metodologia utilizada para a análise da evolução multitemporal se mostrou

eficiente pela riqueza de detalhes e informações geradas que possibilitaram a obtenção de 

informações acuradas sobre as mudanças ocorridas no uso e ocupação do solo no referido 

período.

Observa-se que o surgimento da atividade da carcinicultura não traz impactos

diretos ao meio ambiente do município pois, os empreendimentos estão sendo instalado em

áreas de antigas salinas. O manguezal ainda sofre impactos pela atividade salineira, sabe-se 

da importância deste ecossistema na sobrevivência de diversas espécies biológicas, na 

filtragem da água marinha e conseqüentemente na sua qualidade. Portanto o 

comprometimento deste ecossistema pode significar um grande prejuízo, não só à 

comunidade local, mas também à toda sociedade, uma vez que pode causar a morte de 

todas as espécimes existentes no mesmo.
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Foi possível perceber com o estudo, que a região costeira em que se insere o 

Município possui uma dinâmica considerável no que diz respeito à evolução da linha de 

costa e a movimentação dos campos de dunas. Percebe-se também que a atividade 

antrópica vem contribuindo para acelerar tais processos, como é o caso dos desmatamentos

realizados sem controle na região. 

Nota-se que o Município de Grossos está localizado próximo à região de 

exploração petrolífera, portanto pode sofrer as conseqüências de um possível desastre 

ecológico, e comprometer sua atividade salineira, de criação de camarão e pesca, ou seja 

comprometer a  base econômica do município.

5.2. RECOMENDAÇÕES 

Elaboração de um cadastro completo da malha urbana lote a lotes, 

que possibilitará a indexação de um banco de dados com múltiplas finalidades, 

contendo o boletim cadastral dos lotes. 

A realização de um estudo sobre o impacto da carcinocultura na 

sócio-economia do Município. 

Um trabalho detalhado sobre a evolução de costa e o avanço dos 

campos de dunas em direção ao interior, de forma a prevenir ou minimizar

problemas na região em que se insere o Município. 

Intensificação da fiscalização sobre as áreas de mangue, bem como

outras áreas de preservação permanente do município.

Realização de um monitoramento na qualidade das águas 

consumidas pela população nas comunidades rurais e sede municipal, já que foi 

alvo de reclamação a qualidade da água consumida.
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A elaboração de cartas de vulnerabilidade ambiental no município

com base nas cartas elaboradas neste estudo. 

Elaboração, por parte das autoridades municipais, de planos que 

permitam o controle e desenvolvimento sustentável do Município, já que se 

verificou a carência de normalizações sobre as questões ambientais, mesmo

sabendo que parte economia do município depende do meio ambiente.
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