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RESUMO

 O objetivo deste trabalho é  identificar, mapear e interpretar a evolução do uso e 

ocupação do solo e a vulnerabilidade ambiental das áreas de Canto do Amaro e Alto da 

Pedra, no município de Mossoró-RN, tendo como base  a analise multitemporal  de 

imagens de sensores remotos orbitais, a realização de extensos trabalhos de campo e um 

Sistema de Informação Geográfica (SIG). O emprego de técnicas de analise espacial 

inseridos em um Sistema de Informação Geográfica (SIG), e relacionadas com a 

interpretação e analise de produtos advindo do Sensoriamento Remoto (SR), permitiram 

se chegar aos resultados apresentados. Tendo como suporte para o gerenciamento da 

informação, o conjunto de dados obtidos das mais variadas fontes e armazenados em 

ambiente digital, vem a constituir o banco de dados geográfico desta pesquisa. O 

conhecimento prévio do comportamento espectral dos alvos naturais ou artificiais, e o 

auxilio de algoritmos de Processamento de Imagens Digitais (PDI), facilitou a tarefa de 

interpretação e busca de novas informações a nível espectral. Com base nesses dados, 

foi gerado uma cartografia temática variada: Mapas de Geologia, Unidades 

Geomorfológicas, Associação de solos, Vegetação e Uso e Ocupação do Solo. O 

cruzamento em ambiente SIG, dos mapas supracitados, gerou os mapas de 

Vulnerabilidade Natural e Vulnerabilidade Ambiental dos campos petrolíferos de Canto 

do Amaro e Alto da Pedra-RN, surgerindo uma gestão ambiental centrada na gestão das 

águas e dos resíduos  possibilitando assim uma análise mais complexa da área estudada.    

Palavras-chaves: Sistema de Informação Geográfica,  Processamento Digital de 

Imagem, Canto do Amaro,  
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ABSTRACT

 The objective of this work is to identify, to chart and to explain the evolution of 

the soil occupation  and the envirionment vulnerability of the areas of Canto do Amaro 

and Alto  da Pedra, in the city of Mossoró-RN, having as base analyzes it multiweather 

of images of orbital remote sensors, the accomplishment of extensive integrated works 

of field to a Geographic Information System (GIS). With the use of inserted techniques 

of it analyzes space  inserted in a (GIS), and related with the interpretation and analyzes 

of products that comes from  the Remote Sensoriamento (RS.), make possible resulted 

significant to reach the objectives of this works. Having as support for the management 

of the information, the data set gotten of the most varied sources and stored in digital 

environment, it comes to constitute the geographic data base of this research. The 

previous knowledge of the spectral behavior of the natural or artificial targets, and the 

use of algorithms of Processing of Digital images (DIP), it facilitates the interpretation 

task sufficiently and  searchs of new information  on the spectral level. Use as 

background these data, was generated  a varied thematic cartography was: Maps of 

Geology, Geomorfológicals  Units soils, Vegetation and Use and Occupation of the soil. 

The crossing in environment SIG, of the above-mentioned maps, generated the maps of 

Natural and Vulnerability  envirionmental of the petroliferous fields of I Canto do 

Amaro and Alto da Pedra-RN, working in an ambient centered in the management of 

waters and solid residuos, as well as the analysis of the spatial data, making possible 

then a more complex analysis of the studied area. 

Key-words: Geographic Information System, Digital Processing Image, Canto do 

Amaro 
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CAPÍTULO 01: CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

1.1 - INTRODUÇÃO

A PETROBRAS, nas duas últimas décadas, aumentou consideravelmente suas 

atividades exploratórias na Bacia Potiguar, de onde se extraem cerca de 8% do petróleo 

brasileiro, aumentando também suas obras de infra-estrutura e de apoio logístico, 

principalmente no que diz respeito aos projetos de implantação de dutos de gás e óleo, nos 

campos de exploração de Canto do Amaro e Alto da Pedra.

Tentando monitorar e prevenir esses desastres (nacionais e mundiais) que trouxeram

enormes prejuízos para o meio ambiente, as empresas petroleiras atualmente aumentaram

em muito as medidas preventivas e a implementação de recursos técnicos avançados que 

visam impedir que ocorram desastres de tal magnitude. A Gestão Ambiental em regiões de 

atividades exploratórias de petróleo tem se tornado uma necessidade tão vital quanto à 

descoberta de novas reservas.

A atual fronteira científica nesta área de investigação são os Sistemas de 

Informações Georeferenciadas (SIG), criados para realizar o monitoramento e o 

planejamento da distribuição espacial dos diversos objetos relacionados às atividades 

exploratórias, ao mesmo tempo em que, utilizando modelagem matemática e quantificação 

de parâmetros relacionados ao ambiente geográfico, modela e ajuda a prevenir acidentes.

O avanço da estatística espacial e a integração de dados espacialmente referenciados 

possibilita a análise de uma grande quantidade de informações armazenadas em um

ambiente único.O uso de técnicas de análise espacial inseridos em um Sistema de 

Informação Geográfica (SIG), e relacionada com a interpretação e analise de produtos 

advindo do Sensoriamento Remoto (SR), possibilitam resultados significativos para se 

alcançar os objetivos deste trabalho

Outra ferramenta bastante utilizada no tratamento de analises ambientais é o 

Sensoriamento Remoto (SR). Em sensoriamento Remoto, o procedimento de extração de 

informação, é resultante da interação da energia versus matéria. Nos diferentes 

componentes da superfície da terra, esta interação ocorre de maneira diferenciada, com os 
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objetos imageados refletindo uma resposta espectral singular para cada objeto. O 

conhecimento prévio do comportamento espectral dos alvos naturais ou artificiais, e o 

auxilio de algoritmos de Processamento de Imagens Digitais (PDI), facilita bastante a tarefa 

de interpretação e busca de novas informações a nível espectral, o que justifica sua 

aplicação neste trabalho. 

1.2 - OBJETIVOS 

 1.2.1 - Objetivo Geral:

Identificar, mapear e interpretar o uso e a ocupação do solo e a vulnerabilidade 

ambiental dos campos de exploração de óleo e gás de Canto do Amaro e Alto da Pedra-RN, 

no sentido de subsidiar as ações de  monitoramento e gestão ambiental destas áreas, 

obtendo dados a partir  de sensores remotos orbitais, associados a técnicas de 

Processamento Digital de Imagens, e a integração desses dados em ambiente SIG.   

 1.2.2 - Objetivos Específicos: 

 compilação de mapas temáticos de Geologia, unidades Geomorfológicas, e 

elaboração dos mapas de Classes de Solos, Uso e Ocupação, Vegetação, Vias de 

Acesso aos poços de petróleo e dutos de gás e óleo.

 Elaboração de um banco de dados espacial  contendo informações sobre a infra-

estrutura, poços de petróleo em funcionamento e desativados, rede de dutos e gás, 

lagoas de tratamento de efluentes, estações coletoras de petróleo e infra-estrutura 

logística;

Elaboração de um Sistema de Informações Georeferenciadas (SIG) em um ambiente 

que permita efetuar o cruzamento dos dados, para geração dos mapas de 

vulnerabilidade natural e vulnerabilidade ambiental 

Avaliação das modificações ocorridas na cobertura vegetal da área de estudo entre 

os anos de 1996 e 2002. 
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1.3 - JUSTIFICATIVA 

A industria petrolífera manipula grandes quantidades de petróleo e seus derivados, 

tornando-se vulnerável aos acidentes de grande periculosidade tanto para o meio ambiente, 

quanto para a saúde de seres humanos. As exigências atuais para a preservação do meio 

ambiente, vêm induzindo as empresas que se envolvem com atividades potencialmente 

impactantes, a desenvolverem projetos voltados para a preservação e conservação do meio 

ambiente.  

A Bacia Potiguar é o principal alvo de exploração de petróleo no Rio Grande do 

Norte, e nas últimas décadas a Petrobrás vem aumentando consideravelmente suas 

atividades exploratórias nesta bacia. Conseqüentemente, houve uma expansão de toda infra-

estrutura de exploração, com o surgimento de novos poços em terra, exigindo aumento da 

infra-estrutura de transporte por dutos a partir de novos campos, além de instalação de 

lagoas de tratamento de efluentes, estações coletoras, rede elétrica, hidráulica, escritórios, 

etc.

Sendo assim verifica-se a vulnerabilidade e os riscos ligados às atividades de 

extração, transporte e tratamento do petróleo, torna-se premente o desenvolvimento de  um 

estudo multidisciplinar voltado ao conhecimento das condições físico-ambientais, definindo 

a vulnerabilidade e os riscos decorrentes do sistema exploratório de petróleo e gás, assim 

como o levantamento das condições sócio-econômicas do município de Mossoró, visando à 

integração das informações em um ambiente SIG que caracterize as condições ambientais 

vigentes, apoiando na tomada de decisões em caso de acidentes e que forneça padrões de 

referência para medidas mitigadoras após possíveis desastres ambientais.  

A elaboração de um projeto de monitoramento e de gerenciamento das atividades 

ligadas à exploração de petróleo e gás, através de sistemas de informação geográfica, tem 

se mostrado como a melhor solução para o controle de áreas potenciais de riscos de 

acidentes ambientais. A aplicação desta metodologia tem obtido resultados positivos em 

vários paises. Esta solução funciona ainda como forte redutor dos custos de mapeamentos.    
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CAPÍTULO 02: LOCALIZAÇÃO E ASPECTOS FISIOGRÁFICOS 
DA ÁREA DE ESTUDO 

A área proposta para o estudo, são os campos de extração de óleo e gás de Canto do 

Amaro e Alto da Pedra-RN, que recobrem parte da zona oeste da Bacia Potiguar (no 

continente), situada na região noroeste do estado do Rio Grande do Norte, pertencente ao 

município de Mossoró, sendo limitada pelas coordenadas UTM 690000mE e 9439000 mN e 

705000 mE e 9425000 mN (Zona 24). O campo do Amaro  foi descoberto em novembro de 

1985 com a perfuração do poço CAM-1 RN, localizando–se a 260 km de Natal e 20 km da 

cidade de Mossoró. A área total dos campos de extração de petróleo e gás de Canto do 

Amaro, e Alto da Pedra é de: 7747 (Ha). As principais vias de acesso são a BR-304, 110 e as 

rodovias estaduais RN-103; RN-102 e RN-011 (Figura 2.1).

Figura 2.1: Mapa de localização 
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2.1 ASPECTOS FISIOGRÁFICOS 

2.1.1 - Clima

A área de estudo está localizada em uma região de baixa latitude, onde os elementos 

climáticos se comportam de maneiras diferenciadas. Os dados aqui citados, foram obtidos das 

normais climatológicas do período 1970 a 2002, aferidos na estação climatológica Jerônimo 

Rosado da Escola Superior de Agronomia de Mossoró (ESAM).  

 O clima na região de Mossoró é predominantemente semi-árido, segundo a 

classificação de (KÖPPEN,1984). É do tipo BSwh’, seco muito quente com estação chuvosa 

concentrada entre o verão e o outono, presença de uma estação seca de 8 a 9 meses, com 

regime de chuvas uniformes. Os meses de maiores precipitações estão entre janeiro e abril, e 

os mais secos são setembro e outubro. A distribuição das precipitações é muito irregular 

durante o ano.  

 Os valores da precipitação para o período 1970-2002, podem ser visualizados na tabela 

2.1.

Tabela 2.1: Valores médios mensais de precipitação (em mm) no período de 1970-2002. 

Ano / 

meses

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

1970-

1996*

58,9 113,7 174,9 180,1 115,1 50,1 39,3 11,1 4,6 2,2 3,4 19,3

1997 45,4 85,5 323,6 137,6 59,9 5,8 2,7 0,7 0 0 0 17,8

1998 38,1 6,5 159,3 23,4 4,4 1,6 22,2 2,3 0 0,7 18,5 16

1999 34,2 44,7 149,5 127,3 127,4 25,4 1,3 1,8 0 0,2 4 15,3

2000 63,8 149,7 137,5 280,4 66,2 42,5 30 19,7 26,5 0 0 9.3

2001 118,8 8,8 118,9 106,6 0 53,2 16,3 2,2 0 0 0 7,8

2002 321,1 41,9 119,7 236,0 161,4 82,8 58,7 0 0 0 0 7,0

Média 103,56 56,18 168,83 151,88 69,88 35,21 21,86 4,45 4,41 0.51 4.31 15,41

Fonte: Estação Meteorológica Jerônimo Rosado (ESAM)

          *Média de precipitações entre os anos de 1970-1996 
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As maiores insolações registradas pela estação meteorológica Jerônimo Rosado para o 

período de 1970 a 2002 ocorreram nos meses de agosto a dezembro (período de estiagem), 

com médias mensais de até 307,2 horas. Os valores de insolação mais baixos foram 

registrados durante os meses de janeiro a julho com valor mínimo mensal de 224,26 horas no 

mês de fevereiro.  

 Os valores de umidade relativa do ar para a região de Mossoró, acompanham a curva 

de precipitação pluviométrica anual, com os maiores valores registrados entre os meses de 

fevereiro a maio e os menores de junho a janeiro. A média anual observada na Estação 

Meteorológica Jerônimo Rosado, no período de 1969 a 1990, foi de 68,9%. Os ventos 

predominantes são os de NE, seguidos pelos de SE. As velocidades médias dos ventos 

predominantes de NE, estão entre 7,2 a 21,6 Km/h, consecutivamente (ESAM, 2003).  

2.1.2 - Aspectos Geomorfológicos 

O modelamento geomorfológico na área de estudo, é resultante da evolução geológica 

(regressões e transgressões marinhas) interagindo com a ação dinâmica da natureza (clima, 

ventos, marés, ondas e correntes marinhas) e com a ação antrópica. Na compartimentação do 

relevo, é notável a superfície aplainada da Chapada do Apodi,  que se apresenta com relevo 

plano a suavemente ondulado (RADAMBRASIL,1981). Assentados sobre os calcários da 

Formação Jandaira, são marcantes as superfícies de tabuleiros costeiros, da Serra do Carmo e 

Serra Vermelha (Formação Barreiras),  vertentes, terraços flúvio-marinhos e estuarinos, 

planícies de inundação e de maré dos rios Apodi-Mossoró, e Carmo, as depressões ocupadas 

pelas lagoas permanentes e intermitentes, e as planícies aluvionares de pequenos riachos que 

dissecam a área de Canto do Amaro e Alto da Pedra, RN (Figuras 2.2 e 2.3)
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Figura 2.2: Visão geral dos aspectos geomorfológicos
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Figura 2.3: Rio Apodi-Mossoró

2.1.3 - Solos

Os solos da área de estudo são em sua maioria provenientes de associações dos relevos 

plio-pleistocenos (Formação Barreiras) e Cretáceos (Formação Jandaíra). Destacam-se:

Cambissolos Háplicos e Neossolos Flúvicos; Argissolos vermelho-amarelos, Neossolos 

Litólicos, Neossolos Quartizênicos; Cambissolos Háplicos e neossolos Litólicos; Argissolos 

vermelho-amarelos, Neossolos Litólicos, Neossolos Quartizênicos; Gleissolos Sálicos; 

Gleissolos Tiómorficos (Figuras 2.4, 2.5, 2.6). Os solos das margens dos rios, os Neossolos 

Flúvicos, sujeitos a inundações, são em geral de aptidão agrícola regular para níveis de 

manejo primitivo, semi-desenvolvido a desenvolvido. (IDEMA,1999).
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Figura 2.4: Aspectos de Cambissolos Háplicos 
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Figura 2.5: Argissolos vermelho-amarelos
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Figura 2.6: Neossolos Quartizênicos 
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2.1.4 - Hidrografia

Os principais rios que atravessam a área de estudo, são: Apodi-Mossoró e rio do 

Carmo. Ambos possuem seus vales desenvolvidos transversalmente às principais linhas 

estruturais regionais, e estão assentados sobre os sedimentos da Formação Açu, a mediada que 

se aproximam do litoral (Areia Branca), surgem as rochas carbonáticas  da Formação 

Jandaíra.

A  bacia hidrográfica do rio Apodi-Mossoró, abrange aproximadamente 18.100 km2

(Figura 2.7). Suas nascentes estão situadas a sudoeste do estado do Rio Grande do Norte, e o 

curso principal do rio tem 200 km, seguindo em direção à sua foz, no Oceano Atlântico. A 

vazão do rio segundo o plano diretor da cidade de Mossoró, é de cerca de 360 milhões de 

m3/ano, e seu escoamento é iniciado no mês de março, atingindo 74 milhões de m3,

apresentando o seu volume máximo em abril, atingindo 140 milhões de m3, para diminuir 

drasticamente nos meses subseqüentes até anular estes valores nos meses de novembro a 

fevereiro. Esses dados vão caracterizar o rio Apodi-Mossoró como de regime temporário em 

seu alto e médio curso, e apresentando-se perene em seu baixo curso, graças a pequenas 

represas no município de Gov. Dix-Sept Rosado. 

A influência flúvio-marinha que caracteriza o rio em sua foz como verdadeiro estuário, 

permanece a montante por cerca de 25-30 km, alcançando as vizinhanças da cidade de 

Mossoró.

 Este rio cruza a cidade de Mossoró na direção SW/NE, possui aspecto sinuoso com 

diversas lagoas nas proximidades de suas margens. A várzea do rio Apodi-Mossoró possui 

largura variável entre 500 a 1.000 metros, estreitando em direção ao centro da cidade de 

Mossoró. O rio do Carmo, constitui-se no principal afluente do rio Apodi-Mossoró, sendo 

perene em seu baixo curso (Figura 2.8). 



Figura 2.7: Mapa de drenagem1

2



Teódulo, J. M. R., 2004.                                         Dissertação de Mestrado –

Figura 2.8: Visão do rio do Carmo

2.1.5 - Hidrogeologia 

No referente à relação entre as águas subterrâneas e a drenagem superficial, 

conforme a tendência dos mapas piezométricos regionais, as águas subterrâneas dos 

calcários da Formação Jandaíra, tem seu fluxo na direção norte que coincide com as 

direções seguidas pelos  rios Apodi  Mossoró e  rio do Carmo, supondo-se que, embora não 

se observe fluxo superficial de base, os mesmos executam seus drenos, conduzindo as 

águas até o oceano.

De acordo, com o informativo municipal do IDEMA (1999), a  província 

hidrogeológica da região de Mossoró é composta por aqüíferos com constituições 

litológicas distintas : 
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Aqüífero Jandaíra - é composto dominantemente por calcários, apresentando água 

geralmente salobra e uma composição química favorável à pequena irrigação. É também 

um aqüífero livre e contínuo com vazões que variam até 30m3/h, com média de 3 m3 /h e 

poços com profundidade média em torno de 8m. 

Aqüífero Açu - ocorre numa faixa que acompanha a borda da Bacia Potiguar, 

apresentando uma espessura média de 150 m na área de afloramento. O arenito Açu tem 

suave mergulho para Norte, quando aumenta gradativamente de espessura, chegando a 

atingir uma média de 500 m em sub-superfície. Sobreposto a ele encontram-se os calcários 

da Formação Jandaíra. Este aqüífero é livre na sua faixa de afloramento, apresentando uma 

vazão de 10 m3/h, enquanto que em  de sub-superfície sua vazão pode atingir até 200 m3 /h. 

As águas em geral são boas, podendo ser utilizadas para consumo humano, animal, 

industrial e outros, não havendo portanto limitações quanto à qualidade. 

Aqüífero Barreiras - apresenta-se confinado, semiconfinado e livre em algumas 

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

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

ser utilizada praticamente para todos os fins. 

Aqüífero Aluvião - apresenta-se disperso, sendo constituído pelos sedimentos 

geralmente arenosos depositados nos leitos e terraços dos rios e riachos de maior porte. 

Estes depósitos caracterizam-se pela alta permeabilidade, boas condições de realimentação 

e uma profundidade média em torno de 7 metros. A qualidade da água geralmente é boa e 

pouco explorada. 

2.1.6 - Cobertura vegetal

Representada por indivíduos de  diferentes espécies, tendo como ponto em comum a 

adaptação ao déficit hídrico.A seguir são apresentada as seguintes espécies vegetais que 

compõem a cobertura vegetal da área de estudo. 

Caatinga Hiperxerófila – vegetação adaptada ao déficit hídrico da região: 8 a 9 

meses. Compartilha a paisagem com as cactáceas, bromélias, espécies pioneiras e 

gramíneas espalhadas em sua volta, entre outras espécies destacam-se a jurema-preta, 

mufumbo, faveleiro, marmeleiro, xiquexique e facheiro (KUHLMANN,1977). 
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Carnaubal - vegetação natural onde a espécie predominante é a palmeira, a 

carnaúba. Os carnaubais são espaçados e raros (KUHLMANN,1977). 

Vegetação halófila - é uma vegetação que suporta grande salinidade, em decorrência 

da penetração da água do mar nas regiões baixas marginais dos cursos d´água. O clima 

semi-árido provoca uma grande evaporação e concentração de sais na parte superficial do 

terreno. Observa-se ocorrência de uma vegetação típica desta formação. Destacando o 

pirrixiu e o bredo, às vezes consorciados com carnaubeiras (KUHLMANN,1977).

Com relação à cobertura vegetal, a caatinga abrange todo o contexto do semi-árido, 

classificada nos tipos caatinga arbustiva-arbórea espaçada, caatinga arbustiva-arbórea 

fechada e caatinga arbórea fechada (Figura 2.9). 

O tipo de caatinga arbustivo-arbórea aberta é definido com base no porte médio das 

espécies, alcançando até 3 m de altura, baixa freqüência de áreas de bosque, ocorrência em 

locais onde os solos são rasos, pedregosos e com afloramentos rochosos. O tipo de caatinga 

arbustivo-arbórea fechada apresenta porte médio, entre 3 a 4 m de altura, com alto grau de 

cobertura do solo (Figura 2.10). A caatinga do tipo arbórea fechada possui porte de 4 a 5m 

de altura, com árvores em concentrações significativas, alto grau de cobertura do solo e 

presença de bosque (KUHLMANN,1977). 

A ação antrópica sobre a vegetação é nítida, com aspecto de enormes áreas sem 

cobertura vegetal, registrando núcleos de degradação ambiental, e a presença de uma 

vegetação rala de gramíneas e legumináceas completamente ausente no período das 

estiagens.
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Figura 2.9:  Aspectos gerais da vegetação de Caatinga 
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Figura 2.10: Caatinga arbustivo-arbórea fechada
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CAPÍTULO 03: ASPECTOS SÓCIO-ECONÔMICOS 

3.1 – INTRODUÇÃO 

Considerando o meio ambiente como entorno biogeofísico que abriga a sociedade 

humana, é admissível o estabelecimento de um sistema integral e holístico no qual pode ser 

subdividido em dois sub-sistemas principais: O subsistema ambiental não antrópico e o 

sub-sistema socioeconômico.

A existência dessas ligações entre os processos naturais e socioeconômicos

exemplifica a complexidade da problemática ambiental.Os processos chamados naturais, 

não devem ser analisados sem que se tenha feito as devidas considerações às atividades 

antrópicas. Neste capítulo serão apresentados alguns indicadores sócio-econômicos e 

educacionais do município de Mossoró, dado que o Canto do Amaro e Alto da Pedra, locais 

inseridos na área de estudo, pertencem a este município.

3.2 - ASPECTOS ECONÔMICOS

Como atividades econômicas do Município de Mossoró destaca-se a produção do 

sal marinho, a extração de petróleo, a fruticultura, a carcinicultura e a pesca artesanal.

3.3 - ASPECTOS DEMOGRÁFICOS 

O município de Mossoró tem uma área total de 2.100 Km2 e segundo o censo 

realizado pelo IBGE no ano de 2000, a população total é de 213.841 habitantes, possuindo 

assim uma densidade demográfica de 102 hab/Km2. Com relação à distribuição de sexo 

tem-se 102.823 homens residentes e 111.018 mulheres residentes, mostrando um equilíbrio 

entre mulheres e homens, enquanto que, em relação à idade, há uma maior concentração de 

pessoas jovens entre 10 a 19 anos. A tabela 3.1 e a figura 3.1 mostram a distribuição de 

faixa etária e a pirâmide etária do município
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Da população do município, 199.081pessoas residem na área urbana e apenas 

14.760 pessoas residem na zona rural. A tendência  para a próxima década indica um

crescimento ainda maior da população urbana em detrimento da população rural, 

aumentando ainda mais a densidade populacional urbana.

Tabela 3.1: Distribuição da população de Mossoró segundo as faixas etárias 

População
Faixa Etária 

(Anos)
Absoluta %

0 a 4 19.282 9,0

5 a 9 20.865 9,8

10 a 19 47.007 22,0

20 a 29 39.125 18,3

30 a 39 35.009 16,4

40 a 49 22.061 10,3

50 a 59 13.982 6,5

60 ou mais 16.510 7,7

Total 213.841 100,0

Fonte: Censo Demográficos do IBGE, 2000.

No gráfico a seguir verifica-se que a estrutura etária da população do município de 

Mossoró, em 2000, apresentou-se com perfil de população jovem, com uma alta proporção 

de jovens e adultos com menos de 40 anos, exercendo uma forte pressão na demanda por 

ensino básico e médio.
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Figura 3.1: Pirâmide Etária do Município de Mossoró 

Fonte: Censo Demográfico do IBGE, 2000.   

3.4 - EDUCAÇÃO

 Com a intenção de avaliar a educação no município de Mossoró, apresenta-se 

alguns números do sistema na forma de tabelas:  

Tabela 3.2: Relação entre os níveis de ensino  IDEMA (2001) 

Número de Matriculas 
Número de professores

Números de 
estabelecimentos Tipo de 

Ensino Freq.
Absoluta

%
Freq.

Absoluta
%

Freq.
Absoluta

%

Ensino Pré-
escolar

9501 12,88 535 15,37 163 39,85

Ensino
Fundamental 

52155 70,68 2442 69,61 218 53,30

Ensino
Médio

12137 16,45 523 15,02 28 6,85

Total 73793 100.00 3481 100.00 409 100.00

O município contou em 2000 (IDEMA), com um total de 73793 pessoas 

matriculadas nas escolas sendo deste total 12% no ensino pré-escolar, 70% no ensino 

fundamental e 16% no ensino médio, com uma faixa etária predominantemente de jovens 

com idade ente 10 e 19 anos. 

A taxa de ocupação da população residente com 10 anos ou mais de idade foi de 

82,3% sendo um valor considerado alto, inclusive superior ao registrado pelo estado do Rio 

Grande do Norte, que foi de 76,3% (Tabela3.3). 
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Tabela 3.3: Total da população alfabetizada, com 10 anos ou mais residente no município

de Mossoró   IDEMA (2001). 

População Residente de 10 anos ou mais de idade 
Município

Total Alfabetizada Taxa de Alfabetização 

Mossoró   173 694   143 002 82,3

ESTADO  2 212 602 1 687 670 76,3

3.5-SAÚDE

A rede de saúde do município de Mossoró é constituída de 10 hospitais, 65 unidades 

ambulatoriais (IDEMA ,1998).

A taxa de mortalidade infantil estimada para o ano de 1998 foi de 80 óbitos  para 

um total de 1.000 crianças com menos de 1 ano de idade. Um número considerado alto 

relacionando com o total de leitos hospitalares existentes na cidade que foi de 1048 (Tabela 

3.4).

Tabela 3.4: Informações sobre a saúde do município de Mossoró(IDEMA 1998)

Informações de Saúde Número

 Hospitais 10

Leitos hospitalares 1048

Unidades ambulatoriais - 1999 65

Postos de saúde 5

Centros de saúde 14

Ambulatórios de unidade hospitalar geral 4

Internações hospitalares 20846
Fonte (IDEMA 1998). 

3.6- RENDA

Para analisar o poder aquisitivo da população, utilizou-se a receita per-capita, ou 

seja , a renda média de cada residente  no município, por mês. O valor da receita per-capita 

foi de 200 reais mensais, sendo considerado um valor relativamente baixo para a 
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sobrevivência de uma pessoa . Para corroborar com esse resultado, pode-se comparar esse 

dado com o referente ao do Rio Grande do Norte (Tabela 3.5).

Tabela 3.5: Rendimentos  médio e mediano para os domicílios de Mossoró 

Local

Valor do Rendimento Nominal 
Médio Mensal dos Responsáveis 

pelos Domicílios Particulares  
Permanentes (R$) 

Valor do Rendimento Nominal 
Mediano Mensal dos 

Responsáveis pelos Domicílios 
Particulares  Permanentes (R$) 

Rio Grande do Norte 513,0 200,0
Mossoró 522,5 250,0
Fonte: IDEMA, 2001. 
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CAPÍTULO 04: GEOLOGIA REGIONAL

4.1 - INTRODUÇÃO

A Bacia Potiguar está localizada na região nordeste do Brasil, abrangendo os estados 

do Rio Grande do Norte e Ceará, limitada pelas coordenadas geográficas de 35º e 38º de 

longitude oeste e 4º50’e 5º50’ de latitude sul, compreendendo uma área de 48.000 Km2. Desta 

área, 21.500 Km2 correspondem à porção emersa. A plataforma e o talude continental 

correspondem a 26.500 Km2 (BERTANI et al.,1990). Do ponto de vista geológico, a Bacia 

Potiguar limita-se a noroeste com a Bacia do Ceará, pelo Alto de Fortaleza, e a Leste com a 

Bacia Pernambuco-Paraíba, pelo Alto de Touros, e a Sul está limitada pelas rochas do 

embasamento cristalino (Figura 4.1).
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Figura 4.1: Bacia Potiguar (Farias et al., 1990)

A Bacia Potiguar está relacionada com uma série de bacias interiores de idade 

neocomiana, comportando os sistemas de “Rifts” no nordeste Brasileiro (MATOS,1987 e 

1992). Entre outras bacias que integram este sistema estão as Bacias do Recôncavo, Tucano, 

Jatobá, Jacuípi, Araripe, Rio do Peixe, Iguatú, Sergipe-Alagoas, Pernambuco-Paraíba, ente 
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outras, e podem ser comparadas analogamente àquelas atuais do Sistema Rift-Valley do Leste 

africano (MATOS, 1987 e 1992).

O pacote sedimentar da bacia foi preenchido durante o Cretáceo e a espessura 

litológica é da ordem de 8 Km, sendo representado litoestatigraficamente pelos Grupos Areia 

Branca, Apodi . 

4.2 - ARCABOUÇO ESTRATIGRÁFICO 

 Os estudos pioneiros realizados para a elaboração da estratigrafia da bacia Potiguar 

foram conduzidos no início do século XX por SOPPER (1913 apud CÓRDOBA, 2000). 

Subdividindo a litologia em três unidades principais: camadas de arenitos, camadas calcárias e 

camadas de areia e argila. A partir daí vários autores formularam suas sugestões. SAMPAIO 

& SCHALLER (1968), apresentaram a primeira carta estratigráfica para a bacia, onde 

apareciam somente as 2 unidades principais que já tinham sido anteriormente definidas por 

CIPRIANO & NUNES (1967), caracterizando uma unidade basal, não aflorante, denominada 

de Formação Gangorra, e as unidades sedimentares do grupo Apodi compostos pelas 

formações Açu e Jandira.  

 As contínuas investigações de superfície, aliadas a um número maior de dados 

disponíveis sobre a sub-superfície, com base em perfis sísmicos e de poços exploratórios, 

levaram REGOLI & GONZAGA(1982), a determinar a cronoestratigrafia da Bacia Potiguar 

com base em estudos palinomorfos. BERTANI et al. (1990), a partir de estudos 

paleontológicos, sugerem para a Formação Jandira a idade Turoriana Maastrichtiana. Estes 

autores, utilizaram a carta estratigráfica proposta por SOUZA (1982), para relacionar as 

unidades litoestratigráficas para os seguintes estágios tectônicos: rifte; rifte transicional e 

drifte.

 O aumento da exploração petrolífera na bacia permitiu a obtenção de dados mais 

precisos e ARARIPE & FEIJÓ (1994) publicaram as atuais cartas estratigráficas, resultando 

em uma reorganização da litoestratigrafia da bacia Potiguar. Estes autores distribuíram as 

rochas da bacia em três unidades litoestratigráficas maiores, como seguem: os Grupos Areia 

Branca na base, Apodi na porção intermediaria e Agulha no topo da seqüência (Figura 4.2). 
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Figura 4.2:  Coluna Estratigráfica resumida da bacia potiguar, baseada no perfil 

geológico(seção colunar) da região do Canto do Amaro e Alto da Pedra (Adaptado de Araripe 

e Feijó, 1994). 

Grupo Areia Branca: Reúne as Formações Pendências, Pescada, e Alagamar,

constituídos predominantemente de rochas clásticas. 

Formação Pendências: Encontra-se sotoposto de forma discordante, sobre o 

embasamento cristalino ARARIPE & FEIJÓ (1994) Esta unidade é composta por arenitos 

com granulometria variando de muito fino a conglomeráticos, com intercalações de folhelhos 

e siltitos depositados do Neocomiano ao Barremiano.
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Formação Pescada: Congrega as rochas clásticas depositadas no Eoaptiano, 

ARARIPE & FEIJÓ (1994) Esta unidade é constituída de arenitos médios com intercalações 

de folhelhos e siltitos, depositados em leques aluvionais.

Formação Alagamar: Encontra-se sotoposto discordantemente com  as formações 

Pendências e Pescada e/ou sobre o embasamento cristalino SOUZA(1982). É composta das 

unidades litoestratigráficas de Upanema e Galinhos, separadas por uma sequência pelítica 

denominada informalmente de Ponta do Tubarão. De acordo com HASHIMOTO et al.(1987),

esta camada é constituída por calcarenitos e calcilulitos ostracoidais e folhelhos euxínicos, 

lagunares, depositados em ambientes lagunares com alternância de climas áridos e úmidos. 

Ainda  segundo HASHIMOTO (1987), o membro Upanema, basal, é constituído de arenitos 

finos a grossos e folhelhos depositados em sistemas flúvio-deltáicos. A unidade superior 

composta pelo membro Galinhos, predominantemente político, é constituído de  folhelhos e 

calcilulitos depositados em ambiente marinho raso (SOUZA,1982).  

Grupo Apodi: É composto das formações Açu, Ponta do Mel, Jandira e Ubarana. O 

inicio das sedimentações remonta do Eoalbeano até o Eocampaniano. ARARIPE & FEIJÓ 

(1994)

 CASTRO et al. (1998), subdividiram o intervalo cronoestratigráfico do Albiano ao 

Maastrichtiana, relacionando a porção marinha da bacia Potiguar, em seis seqüências 

deposicionais. A sequência I, basal, é composta de rochas clásticas depositadas em ambiente 

flúvio-deltáico do Eoalbiano ao Mesoalbiano. A sequência II congrega rochas carbonáticas e 

clásticas que constituem a plataforma das formações Açu e Ponta do Mel (Neoalbiano); a 

sequência III é representada pelas rochas clásticas que compõem o talude da formação 

Ubarana (Mesosenomaniano a Maastrichtiano). A sequência IV integra rochas clásticas de 

origem flúvio-deltáica da Formação Açu (Neocenomaniano); a sequência V contém rochas 

carbonáticas de plataforma e talude da Formação Jandaira (Turoniano ao Campaniano), e a 

sequência VI agrega clásticos de talude da Formação Ubarana (Campaniano ao 

Maastrichiano).

Formação Açu: É constituída por espessas seqüências de arenitos que variam de 

muito finos a conglomeráticos, intercaladas por folhelhos, siltitos e argilitos, os quais estão 

sobrepostos discordantemente da Formação Alagamar. ARARIPE & FEIJÓ (1994) Esta 

sequência interdigita-se lateralmente com as rochas da formação Ponta do Mel, repousando de 
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 forma concordante ao pacote carbonático da Formação Jandaira. Datações palinomórficas 

sugerem uma idade albiana-cenomaiana para esses estratos. (VASCONCELOS et al. apud 

ARARIPE & FEIJÓ,1994). A partir da análises de perfis elétricos na Formação Açu, definiu 

essa formação em quatro unidades estratigráficas distintas sendo elas denominadas 

informalmente de Açu1 a  Açu 4. Ainda segundo VASCONCELOS et al., apud ARARIPE & 

FEIJÓ (1994), utilizando a mesma técnica aliada aos exames de afloramentos e testemunhos, 

levaram a identificação de leques aluvionais, sistemas fluviais entrelaçados e meandrantes e 

uma transgressão costeira estuarina. 

Formação Ponta do Mel: Esta formação foi introduzida na coluna estratigráfica da 

Bacia Potiguar por TIBANA & TERRA (1981), a qual é constituída de calcarenito. A 

Formação Ponta do Mel está sotoposta concordantemente com a formação Açu, 

interdigitando-se lateralmente com esta última formação. A partir de análises palinomórficas e 

associação de fósseis, a idade  sugerida é a Neoalbiana. Os sistemas deposicionais dessas 

rochas, são predominantemente de plataforma rasa, associada às planícies de maré e mar 

aberto (TIBANA & TERRA,1981). 

Formação Quebradas: Esta formação localiza-se entre os arenitos da Formação Açu 

e os pelitos da Formação Ubarana, com os quais interdigita-se lateralmente e repousa sobre a 

formação Ponta do Mel, e o contato superior é concordante com a Formação Jandaira. É 

composta de arenito fino, folhelho e siltito. O membro Redonda é formado por intercalações 

de arenitos, folhelhos e siltitos, ao passo que o membro Porto do Mangue é constituído em sua 

maioria por folhelhos e arenito subordinado. A idade sugerida através de análises 

estratigráficas é a Cenomaniana. O ambiente deposicional sugerido inclui plataforma e talude 

(ARARIPE & FEIJÓ,1994).

Formação Jandaira: É uma Sequência carbonática repousando concordantemente 

sobre o arenito Açu, SAMPAIO & SCHLLER (1968). Interdigita-se lateralmente na parte 

inferior com a Formação Ubarana ARARIPE & FEIJÓ (1994). Encontram-se parcialmente 

recobertas na porção emersa da bacia pelas rochas da Formação Barreiras, enquanto na porção 

submersa encontra-se em contato com rochas carbonáticas e siliciclásticas das formações 

Ubarana, Tibau e Guamaré.  Esta unidade estratigráfica é composta de mudstones e 

grainstones  bioclásticos e intraclásticos, com ocorrência de arenitos, folhelhos, margas e 
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evaporitos intercalados, e depositados em ambiente de planície de maré rasa e mar aberto, 

entre o Turoniano e o Eocampiano. (CÓRDOBA, 2001).  

Grupo Agulha: Introduzida por ARARIPE & FEIJÓ (1994) ,para congregar as 

formações Ubarana, Guamaré e Tibau, compostas de rochas clásticas e carbonatos de alta e 

baixa energia.

Formação Ubarana: Composta na sua maioria por uma seção pelítica de talude, 

caracteriza-se pela presença de folhelhos e argilitos intercalados por camadas delgadas de 

arenitos variando de grossos a muito finos, siltitos e calcarenitos. Estas rochas estão 

lateralmente interdigitadas com as do Grupo Apodi e as da Formação Guamaré.  A Formação 

Ubarana contitui-se de pelitos depositados em ambiente de talude e bacia, datados desde o 

Albiano até o Holoceno (ARARIPE & FEIJÓ,1994).

Formação Guamaré: Definida  por SOUZA (1982) para representar a sequência 

carbonática interdigitada lateralmente com os pelitos da Formação Ubarana e com os arenitos 

da Formação Tibau. A formação Guamaré é caracterizada por calcarenitos bioclásticos e 

cauciculitos, depositados em ambiente de talude e plataforma carbonática. A partir de estudos 

do seu conteúdo fossilífero, a idade determinada encontra-se entre o Neocampiano  e o 

Holoceno.

Formação Tibau: Formalizada por SILVA (1966) para agrupar as rochas clásticas 

grossas que repousam sobre os carbonatos da Formação Guamaré. Caracterizam-se por 

arenito grosso hialino e interdigita-se lateralmente com as formações Guamaré e Barreiras. 

Com idades entre o Neocampiano até o Holoceno, foi depositado em ambiente de leques 

costeiros (ARARIPE & FEIJÓ,1994). 

Rochas Vulcânicas: Com relação aos episódios vulcânicos  durante o cretáceo do Rio 

Grande do Norte, foram individualizadas em três Formações que afetaram a Bacia Potiguar. 

Formação Ceará-Mirim: É representada por diques de diabásio, dispostos na direção 

E-O, de forma intercalada na formação Pendência. Datações radiométricas indicam idade do 

Valanginiano a Aptiano. (ARARIPE & FEIJÓ,1994). 
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Formação Serra do Cuió: As rochas estão intercaladas entre as formações Ubarana, 

Guamaré e Tibau. É representada por diques de diabásio com tendências alcalinas de idade

Santoniano a Campaniano. (MIZUSAKI,1993  apud (ARARIPE & FEIJÓ,1994).

Formação Macau: Formalizada por Mayer (1974) para representar os derrames de

olivina-basalto afaníticos de idade entre o Eoceno e o Oligoceno, intercalados com as rochas 

sedimentares das formações Tibau, Guamaré e Ubarana. (MIZUSAKI,1987, apud ARARIPE 

& FEIJÓ,1994). 

4.3 - ARCABOUÇO ESTRUTURAL

A bacia Potiguar possui em seu arcabouço três elementos estruturais, representados 

por: baixos, altos internos e plataformas do embasamento Cristalino (BERTANI et al. 1990). 

Esta arquitetura foi delimitada no Neocomiano, no inicio da instalação da bacia (Figura 4.3).

Figura 4.3: Arcabouço Estrutural da Bacia Potiguar. BERTANI et al (1990). 

As feições baixas mais significativa estão representadas pelos Altos do Umbuzeiro,

Guamaré, localizadas na porção emersa onde constituem feições lineares com direções NE-

SO e NO-SE. Na porção submersa, estas feições possuem eixos com orientações segundo o 

plano paralelo a atual linha de costa.

Os Altos internos estão dispostos com cristas do embasamento, alongadas 

subpararelamente ao eixo dos baixos adjacentes. Limita-se a noroeste por falhas  antitéticas de 

grandes rejeitos e a sudoeste por falhas sintéticas que apresentam um mergulho suave para a 
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bacia. As superfícies mais elevadas estão re resentadas pelos altos de Quixaba, Serra do

Carmo e Macau (CÓRDOBA, 2001).

Os baixos de leste e oeste estão lim ados pelas plataformas do embasamento de 

Touros e Aracati, respectivamente. A leste, este limite é feito através dos sistemas de falhas 

de Carn

p

it

aubais/Baixa Grande , com direções SO-NE, e a oeste pelo sistema de falhas de Areia 

Branca, com direções de SO-NE. O embasamento no interior das plataformas é pouco afetado

pelas falhas (BERTANI et al.,1990) (Figura 4.4).

Figura 4.4: Mapa Geológico
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5.1 – SISTEMA DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA: SIG 

5.1.1 - Conceitos de SIG 

  Sistemas de Informação Geográfica (SIG), referem-se a uma área do conhecimento 

que se serve de técnicas matemáticas e computacionais para realizar o processamento de 

informações geográficas. Os SIG´s tem sido utilizados por diversas ciências com aplicações 

nas mais variadas áreas, como por exemplo: Geografia, Geologia, Engenharia, Transportes, 

entre muitas outras. 

 Os Sistemas de Informação Geográfica possibilitam a realização de análises 

complexas associando dados das mais variadas fontes ao gerar um banco de dados geográfico, 

permitindo ainda a automação na elaboração de documentos cartográficos.  

 O termo Sistema de Informação Geográfica (SIG), é definido por SMITH et al (1987),

como um sistema de bases de dados no qual, a maioria dos dados está espacialmente 

indexada, e sobre o qual um conjunto de procedimentos e opções de comandos são utilizados 

para responder a consultas sobre entidades espaciais armazenadas em um banco de dados.  

 Esta tecnologia é caracterizada por armazenar a geometria e os atributos dos dados 

georreferenciados numa base única, integrando informações coletadas das mais variadas 

fontes: documentos cartográficos, imagens de satélite, documentos censitários, relatórios, 

cadastros etc. Permitindo armazenar, recuperar, manipular, analisar e visualizar dados 

espaciais e não espaciais. 

 Esses sistemas de integração carregam consigo uma ampla gama de aplicações, sendo 

algumas das principais:  

•  Geração de mapas; 

•  Ferramenta de suporte para tomadas de decisões; 

•  Ferramenta de suporte na análise espacial de fenômenos geográficos; 

•  Um banco de dados integrado em uma única base. 

CAPÍTULO 05: REFERENCIAL TEÓRICO 
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 Muitas são as maneiras de utilizar um SIG e esta pode ser uma das razões pelas quais 

encontra-se dificuldade para conceituar SIG. Para tentar esclarecer melhor o assunto, 

apresentam-se a seguir algumas das clássicas definições de SIG. 

 “Um conjunto poderoso de ferramentas para coletar, armazenar, recuperar, manipular 

e visualizar  dados  do mundo real” (BURROUGH 1986). 

 “Um conjunto de funções automatizadas que dispõe capacidades avançadas para 

armazenar, recuperar, manipular e visualizar dados geograficamente localizados”. 

(OZEMOY, SMITH e SICHERMAN, 1981).

  “Um caso especial de sistema de informação onde a base de dados consiste de 

observações na distribuição espacial das feições, atividades ou eventos que são definidos no 

espaço como pontos, linhas e áreas. O SIG, manipula dados sobre estes pontos, linhas e áreas 

para recuperar, armazenar, consultar e analisar”. (DUEKER,1979).  

 “Qualquer conjunto de procedimentos manual ou computacional baseado no uso, 

armazenamento e manipulação de dados geograficamente referenciados. (ARONOFF, 1989)”. 

 Todas essas definições cogitam a variedade de aplicações dos SIG’s, esclarecendo a 

heterogeneidade desta tecnologia e com base nesses conceitos pode-se apontar as principais 

características de um sistema de informação geográfica, segundo MEDEIROS (1999): 

 Inserir e integrar em uma base única de dados, informações espaciais provenientes de 

dados cartográficos, dados censitários, cadastro urbano e rural, redes, imagens de satélite e 

modelos numéricos de terreno; 

 Fornecer mecanismos para combinar as várias informações através de algoritmos de 

manipulação e análise, bem como consultar, recuperar, visualizar e plotar o conteúdo da base 

de dados georeferenciados.

5.1.2 - Elementos de um SIG

 Um SIG consiste de cinco elementos básicos, a saber: hardware; software; dataware; 

peopleware e procedimentos.   

 O hardware pode ser de diversos tipos. A plataforma inclui desde computadores 

pessoais relativamente modestos a plataformas Workstation; para aumentar a performance, 

análise e o processamento, “mainframes”  podem ser utilizados. 
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 De uma maneira mais completa, pode-se apresentar os seguintes componentes de um 

SIG: a) interface usuário/sistema; b) entrada e integração dos dados; c) processamento de 

dados e imagem; d)  visualização e plotagem; e) armazenamento e recuperação de dados em 

um sistema de banco de dados georeferenciados.  

 Estes elementos do SIG, estão integrados hierarquicamente. A apresentação gráfica do 

sistema vai definir os comandos de operação na relação usuário/sistema . Em um nível mais 

intercessor, nas operações de entrada, armazenamento, visualização, processamento e saída de 

dados, são necessários equipamentos como scanners, mesa digitalizadora, digitalizadores, 

plotters, impressoras, etc. Em um nível mais interior um sistema de gerenciamento de banco 

de dados armazena e recupera dados espaciais e suas características.  

 Os dados são armazenados e associados a programas de gerenciamento, os quais 

executam rotinas de manutenção e controle, resultando nos bancos de dados. Esses sistemas 

gerenciam grandes quantidades de informação e o gerenciamento relaciona-se tanto com a 

definição do arcabouço de armazenamento dos dados como estruturas para manipulação dos 

mesmos (Figura 5.1)   

   

Figura 5.1: Componentes de um SIG: CASTRO, (2003) 

Os sistemas gerenciadores de bancos de dados (SGBD), são uma série de rotinas 

necessárias para aquisição destes dados, e tem como objetivo principal acomodar os dados em 

um ambiente passível de recuperação e entrada de novos dados.   

Para o SGBD atingir uma melhor performance, é necessário definir procedimentos de

entrada, processamento e saída de dados, de forma que, os dados inseridos na base, atendam 

aos modelos antecipadamente estabelecidos, que seja evitada a redundância de informações, 

que o uso dos equipamentos seja otimizado, a segurança seja afiançada,que os trabalhos 
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apresentem organização interna e que os produtos de informação decorrentes do processo 

sejam condizentes com as necessidades dos usuários.  

5.2 – PROCESSAMENTO DIGITAL DE IMAGENS DE SATÉLITE

A utilização de técnicas de sensoriamento remoto possibilita a aquisição de uma 

grande quantidade de informações espacial em um resumido espaço de tempo, sem que o 

usuário tenha contato direto com os objetos analisados. A utilização de sensores remotos 

orbitais vem se consolidando como uma ferramenta essencial nos estudos ambientais.  

Para realçar  informações  contidas nas imagens orbitais, são utilizadas técnicas de 

processamento digital de imagens (PDI). A seguir descrevem-se algumas dessas técnicas: 

5.2.1 - Composições coloridas em RGB

 A interpretação de imagens de satélite é uma tarefa árdua que depende de atributos 

como textura e cor, para melhor realçar os contrastes existentes entre os alvos distintos como 

água, vegetação, solo, minerais ,rochas etc.   

  As imagens multiespectrais de sensoriamento remoto são compostas de diversas 

bandas e podem ser visualizadas na forma de composições coloridas. Uma das maneiras mais 

tradicionais de realizar esta tarefa é a combinação de 3 bandas espectrais no sistema de cores 

primárias aditivas RGB, aumentando assim as diferenças espectrais entre cores e combinações  

dos diversos alvos imageados.  

 A teoria do espaço RGB (Vermelho, verde e azul) de Thomas Young (1773-1829), 

consiste no princípio de que diversos efeitos cromáticos são obtidos pela projeção da luz 

branca através de filtros, vermelho, verde e azul e pela superposição de círculos nas cores 

projetadas. Com uma variação das quantidades relativas das cores primárias, uma grande 

quantidade de cores pode ser criada, com a inclusão de diversos tons a cada uma delas.   

Na utilização de filtros sob a luz branca, as cores podem ser subtraídas dando origem 

ao que se chama de cores subtrativas, onde, por exemplo, o ciano é subtraído da cor vermelha, 

o magenta subtraído do verde e o amarelo subtraído do azul.  

 Com a utilização das cores primárias e secundárias pode-se gerar qualquer tonalidade 

de cor  em um monitor de computador ou numa tela de televisão que utilize as cores primárias 

aditivas e processos de impresão litográfica colorida.   
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5.2.2. NDVI (Indicie de vegetação normalizada)  

Trata-se de uma das operações aritméticas mais comuns em processamento de imagens 

digitais. Esta operação é bastante utilizada para determinação dos índices de vegetação, DVI 

(diference vegetation index) e NDVI (normalized diference vegetation index). Esta operação 

auxilia na diferenciação, por exemplo, do porte e densidade da caatinga e dos demais tipos de 

cobertura vegetal.

5.2.3 - Análise de Componentes Principais

As bandas individuais de uma imagem multispectral possuem similaridades, tanto 

numérica, como visual, desta forma é comum haver correlações entre essas bandas. 

  A origem desta correlação pode estar na sobreposição das janelas espectrais entre 

bandas adjacentes, de efeitos causados pela topografia acidentada do terreno ou mesmo pelo 

comportamento espectral dos alvos (Figura 5.2). 

 Esta técnica remove as informações redundantes que estão contidas em cada uma 

dessas bandas, gerando um novo conjunto de imagens onde cada uma destas bandas vai conter 

informações que não estão disponíveis em outras bandas.  

 Esta transformação é derivada da matriz de covariância entre as bandas e gera um 

novo conjunto de imagens onde cada valor de "pixel" é uma combinação linear dos valores 

originais. O número de componentes principais é igual ao número de bandas espectrais 

utilizadas e são ordenadas de acordo com o decréscimo da variância de nível de cinza. A 

primeira componente principal tem a maior variância (maior contraste) e a última, a menor 

variância (CÃMERA, 1999).
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 Figura 5.2: PC 1 Composição  RGB 123 do satélite SPOT 4  

5.2.4 - Classificação de padrões

 Classificação é a técnica de extração de informação em imagens para realçar 

características que as individualize e desta forma possam ser diferenciadas entre si.   

Os métodos de classificação são usados para mapear áreas da superfície terrestre que 

apresentam um mesmo significado em imagens digitais (CÂMERA, 1999). 

 A informação de uma cena é representada por uma imagem espectral, onde cada 

"pixel" tem as coordenadas espaciais x, y e a coordenada espectral L, que representa a 

radiância de um alvo no intervalo de comprimento de onda de uma banda espectral. Cada 

"pixel" de uma banda possui uma correspondência espacial com um outro "pixel", em todas as 

outras bandas, ou seja, para uma imagem de K bandas, existem K níveis de cinza associados a 

cada "pixel", sendo um para cada banda espectral (CÂMERA, 1999) 

 As classificações de imagens digitais são divididas em duas categorias, a saber:  

supervisionada, onde há um conhecimento prévio dos atributos e classes por parte de quem as 
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está classificando e onde o classificador direciona para as regiões de interesse; e a não 

supervisionada, onde o usuário não dispõe de maiores informações sobre a região classificada.   

 Citam-se aqui alguns dos algoritmos clássicos no que tange a classificações 

supervionadas e não-supervisionadas: 

5.2.4.1 -  Classificações Não Supervisionadas 

• Método Isodata 

 Identifica padrões característicos de nível de cinza classificados em reconhecimento  

de alguns poucos exemplos escolhidos para determinar sua interpretação. Esses exemplos são 

agrupados e a partir da análise desses grupos se dá a classificação.

 Os pixels são submetidos à análise dos algoritmos de agrupamentos, os chamados 

“Clustering” e que vão definir o agrupamento desses dados levando em consideração a sua 

distribuição num espaço infinito referente aos das bandas espectrais ( CRÓSTA1993). 

•  Método K-Means  

 O método K-Means calcula inicialmente as classes em um espaço uniforme, para em 

seguida agrupar cada classe através de um processo interativo pelo uso da técnica de distância 

mínima. Quando o número de interações definidas pelo usuário estiver completo ou quando 

for alcançado o critério de número de pixels que mudaram de classe (“Change threshold”), a 

classificação estará  terminada ( CRÓSTA, 1993) (Figura 5.3). 
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Figura 5.3: Composição RGB 321 SPOT4 HRVIR 1996. Algoritmo de classificação não 
supervisionada K-Means 

5.2.4.2 -  Classificações Supervisionadas

•  Método do Paralelepípedo 

 Este método leva em consideração uma área no espaço de atributos em torno do 

conjunto de áreas de treinamento. Dentro dessa área de interesse, estarão contidos os valores 

máximos e mínimos de DN (Digital Number). Os lados do retângulo que incluem uma classe 

própria são chamados limites de decisão. Os pixels que ultrapassam este limite, irão 

apresentar problemas na distribuição de sua classe. A correlação normalmente existente entre 

bandas vai causar uma distribuição ao longo da reta de 45˚ no espaço de atributos e os limites 

de decisões vão sempre abranger alguns pixels não pertencentes ás classes (CRÓSTA,1993) 

(Figura 5.4).
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 Figura 5.4: Composição  RBG123. Algoritmo de classificação: paralelepípedo   

•  Método da máxima verossimilhança (Maxver) 

 Esta  técnica de classificação supervisionada de imagens de satélite é a mais utilizada 

no tratamento dos dados orbitais. Este método é baseado no princípio de que a classificação 

errada de um pixel particular não tem mais significado do que a classificação errada de 

qualquer outro pixel na imagem (RICHARD,1993). A determinação da importância dos erros  

de atributos especificados para uma classe em relação à outra, é determinado pelo 

classificador.

 A acurácia deste método está fortemente relacionada a uma precisão razoável da 

estimativa do vetor médio (m) e da matriz de covariância (s), contida em todas as classes 

espectrais, que conseqüentemente estará relacionada com a quantidade de pixels envolvidos 

nas amostras das regiões de treinamento. 

Cada agrupamento das áreas de treinamento, contém pixels com valores de refletância, 

e  seus valores característicos de níveis de cinza  da sua classe. Quanto maior for a quantidade 
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de pixels dentro de uma área  de treinamento para ser interpretado na matriz de covariância, 

melhor será o resultado da Classificação por Máxima verossimilhança.  

As principais características das imagens dos sensores orbitais utilizados nesse 

trabalho, podem ser visualizados nos quadros 5.1 e 5.2. 

Características das bandas do satélite IKONOS 2

Banda ( N0 ) Comprimento de 
onda   (µm)

Resposta espectral Resolução (m) 

0,45- 0,90 pancromática 1 
1 0,45 – 0,52  Azul 4 
2 0,51 – 0,60 Verde 4 
3 0,63 – 0,60 Vermelho 4 
4 0,76 – 0,85 IV Próximo 4 

Fonte: www.engesat.com.br, (2004) 

Quadro 5.2: Características das imagens do sensor Spot 4 HRVIR

Sensores Bandas Espectrais Resolução
Banda-1 : 0.50 ~ 0.59 µm Verde   

Banda 2 : 0.61 ~ 0.68 µm Vermelho 

Banda 3 : 0.79 ~ 0.89 µm Infra Vermelho Próximo 

HRV-XS : Multiespectral:

3 bandas no SPOT 1-2-3 

HRVIR-XI : 
Multiespectral:

4 bandas no SPOT-4 

Banda 4 : 1.58 ~ 1.75 µm Infra Vermelho Médio 

20m 

HRV-PAN : Pancromático  

no SPOT 1-2-3 

HRVIR-M : Monospectral

No SPOT 4 

Banda única: 0.51 ~ 0.73µm �isível menos Azul  

Dados comprimidos a bordo ( DPCM ¾) 

Banda única: 0,61 ~ 0,68 µm Igual a Banda 2  

Dados comprimidos a bordo ( DPCM ¾) 

10m 

Fonte: www.engesat.com.br, (2004) 

5.3 GESTÃO AMBIENTAL DE RECURSOS NATURAIS 

A gestão de um recurso natural,  econômico ou sócio-cultural incide na interação de 

um agrupamento de atitudes dos diferentes vetores sociais, econômicos ou sócio-culturais 
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articulados com a meta de harmonizar o consumo, a administração e  amparo dos recursos 

ambientais, disciplinando as atividades antrópicas de maneira a garantir a sua oferta para 

gerações futuras.

Um processo de gestão ambiental, via de regra, constitui-se por ações que estabeleçam 

as diretrizes gerais, por um padrão de gerenciamento, que constitua a organização 

administrativa e operacional precisa para  tal, e por um princípio de gerenciamento composto 

pelo conjunto de organismos, agências e organizações governamentais e privadas , para 

efetivação da política por meio de modelo adotado e tendo como aparelho o planejamento 

ambiental (SILVA, et al. 2000). 

5.3.1  Inter-relação entre o gerenciamento da oferta e dos usos setoriais dos recursos  

naturais

Alguns recursos naturais como água, solo, ar, fauna, flora etc, assim como a infra-

estrutura econômica, recursos sócio-culturais, entre outros, devem ser analisados levando em 

consideração o seu caráter multifuncional, já que atendem a funções sociais e ambientais 

múltiplas, havendo a necessidade de análise por meio de estrutura matricial representado no 

quadro 5.3.

Quadro 5.3: Matriz multifuncional para recursos naturais 
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Ar        
Água        
Solo        
Fauna        
Flora        
Minérios        
Infra estrutura        
Recursos sócio-
culturais

       

Outros Recursos        
Adaptado de SILVA, et al. 2000. 
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 Observa-se no quadro acima, que uma das dimensões é o gerenciamento da oferta e a 

outra, é o gerenciamento dos usos setoriais dos recursos naturais, onde para cada setor de 

interesse, o gerenciamento de um recurso é marcado pela incidência da linha de oferta, com a 

coluna do uso setorial. Com o objetivo de tornar viável a oferta dos recursos naturais e 

consentir as respectivas demandas, é preciso a sociedade tomar decisões políticas e constituir 

sistemas jurídico-administrativos adequados, o que vai findar em uma terceira dimensão do 

gerenciamento, que é o gerenciamento interinstuticional (SETTI.,et al.2001)

No que diz respeito à demanda do capital natural, tem-se o gerenciamento da oferta do 

recurso natural. Com relação ao insumo dos fatores de produção, tem-se o gerenciamento do 

uso dos recursos naturais. Quando esta se falando de compatibilzação entre os dois, realizadas 

por meio de ações políticas e administrativas, surge o gerenciamento interinstitucional 

(SETTI.,et al.2001).

5.3.2 - Planejamento dos recursos  naturais, culturais e socioeconômicos.

O planejamento ambiental incide no arranjo, compatibilização, articulação e 

implementação de projetos e influências culturais ou não culturais nas unidades geográficas 

de planejamento, aplicado de maneira a compatibilizar o uso, o controle e a proteção do 

recurso natural ás pretensões sociais ou governamentais contidas na política estabelecida com 

essa meta. Fazem parte do planejamento ambiental o zoneamento ecológico-economico 

(ZEE), e a avaliação de impacto ambiental (AIA) (SETTIi.et al,2001).

O Zoneamento Ecológico-Econômico(ZEE) é um dos instrumentos de ordenação e 

utilização dos espaços territoriais, e de encaminhamento das tarefas, subsidiando estratégias e 

ações garantindo a efetivação do desenvolvimento social de maneira a alcançar o 

desenvolvimento sustentável. O resultado deste é representado através de documentos 

cartográficos.   

A Avaliação de Impacto ambiental (AIA) é um aparelho de política ambiental que tem 

por objetivo avaliar o impacto das atividades antropogênicas, realizadas por intermédio de 

projetos, programas ou políticas e de suas alternativas com relação aos recursos ambientais , 

naturais, culturais e sócio-econômicos, de modo que o resultado  deste documento seja 

apresentado adequadamente ao poder público, aos responsáveis pela tomada de decisões e a 

sociedade em geral, para que seja considerada apropriadamente e possam constituir a 

monitoração e o domínio de seus efeitos. (SETTI et al,2001)
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Modelo de gerenciamento dos campos de exploração de óleo e gás: Com o objetivo de 

apresentar uma proposta a administração e ao gerenciamento dos campos de extração de óleo 

e gás de Canto do Amaro e Alto da Pedra-RN é vital a composição de um sistema 

institucional que compatibilize as atividades dos vários organismos envolvidos (entidades 

públicas e privadas), bem como a sociedade envolvida na questão. Ao tempo da 

implementação das ações de gerenciamento, após a conclusão o plano de gestão deve ser 

elaborado o projeto básico para fins de licitação e contratação. 

O projeto básico é um documento extenso das obras e ou medidas estruturais tal como 

imaginadas no estudo de viabilidade, com orçamento detalhado, o que possibilita a licitação 

da obra e contratação do pessoal alem da compra dos bens e serviços necessários à 

implementação do projeto de gestão do território. 

 5.4 - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO TERRITÓRIAL (SIGA)

A elaboração de um sistema integrado de gerenciamento ambiental, SIGA consiste 

basicamente numa ferramenta metodológica de fácil concepção, adaptável a diferentes 

condições no que refere ao nível de conhecimento existente e aos recursos tecnológicos 

disponíveis. A gestão ambiental dos campos de extração de óleo e gás de Canto do amaro e 

Alto da Pedra, deve ser centralizada na gestão das águas e dos resíduos sólidos, tendo a bacia 

hídrica dos rios Apodi Mossoró e rio do Carmo,  como unidades territoriais e ambientais 

básicas. Possibilitando trabalhar com um número importante de variáveis selecionadas no 

âmbito físico-natural, socioeconômico, de uso e ocupação do solo e a infraestrutura e serviços 

disponíveis, cruzá-las para determinar níveis de ameaça e vulnerabilidade e também criar e 

consultar bases de dados georreferenciados. A lógica do sistema reside em considerar que o 

risco ambiental da área de estudo decorre da combinação dos aspectos relacionados a 

industria do petróleo, e que é localizável, por isso pode ter uma expressão cartográfica. 

5.4.1 - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO AMBIENTAL 

O resultado final consiste em uma série de mapas temáticos. Destacamos que os 

referidos mapas temáticos, são elementos fundamentais para a análise espacial, já que 

representam em forma sintética, informação que serve de base para a formulação de políticas 

de gestão do risco e toma de decisões. 
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5.4.2 -Aplicabilidade do SIGA a escala municipal

Nível local: O risco se expressa a diferentes escalas geográficas. Embora suas origens 

encontram-se em diferentes escalas, este se manifesta mais abertamente a nível local, onde é 

mais fácil e prático dimensionar os problemas do risco, coordenar e tomar as medidas 

mitigadoras. O governo local se expressa territorialmente em uma unidade administrativa 

chamada município/Comuna. Estes conselhos devem ser formados por habitantes locais os 

principais afetados em caso de acidente, na procura das soluções. 

 Com tudo,  por indispensável que seja, a melhor ação não é a que se toma logo após 

este tipo de eventos, mas anteriormente. Da mesma forma que antes de qualquer tragédia, a 

estratégia frente aos desastres coexista essencialmente na resposta humanitária pós-impacto, 

hoje em dia a ênfase se coloca na diminuição do risco e controle na sua gestão.  

A adesão a nível municipal, em tarefas de avaliação do risco e elaboração de planos 

para a redução de riscos ambientais como elementos da gestão ambiental, ainda necessita ser 

ampliada  mais intensamente.Neste sentido, o SIGA está refletindo para prever, as 

conseqüências que potencialmente podem provocar um desastre ambiental, e é também 

proveitoso para promover uma  resposta adequada pós-evento e compor ações  de mitigação.

5.5 ESTADO DA ARTE 

Jean François (2002) realizou análises multitemporal na dinâmica espacial do mangue 

em São Caetano de Odivelas-PA, tendo como objetivo geral, a quantificação dos processos 

dinâmicos de colonização e erosão dos manguezais em escala local na costa nordeste do 

estado do Pará. O método utilizado baseia-se nas analises de cenas do Landsat TM de 1986 e 

1995 e na interpretação de imagens de alta resolução adquirida por videografia digital 

aerotransportada.

 Os resultados mostraram uma tendência geral para o crescimento e expansão dos 

manguezais no sitio estudado, contradizendo suposições iniciais de possíveis impactos 

antropogênicos. Esta avaliação forneceu dados  a localização espacial dos dados originais, que 

podem ser usados como indicadores de sustentabilidade ambiental nas áreas costeiras do 

estado do Pará.

 D.R Grenn, et al.1993. Apresentou uma metodologia para aquisição de informação em 

um estudo de sucessão de vegetação no nordeste da Escócia, na região de Banchory, 
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Granmpian. Examinaram as mudanças na química do solo surgidas com as mudanças de 

vegetação.

 Os objetivos gerais desses trabalho foram: 

1) Estabelecer uma técnica metodológica para a coleção de dados na mudança da 

vegetação entre os anos de 1947/ 1985. 

2) Desenvolver uma metodologia de armazenamento de dados em computador 

compatível e de fácil acesso a manipulação, analises e saída de dados, para estabelecer 

uma base de dados ecológica. 

 A metodologia utilizada baseia-se na interpretação visual de fotografias aéreas 

pancromáticas de alta resolução. Foram selecionadas 3 anos (1947;1964;1985) com as 

seguintes escalas: 1:10.000 (1947); 1:25.000 ( 1964) e 1:13.000 (1985). 

 Os resultados obtidos foram os seguintes: A classificação da vegetação foi reduzida a 

um simples tipo de vegetação dominante e os seis tipos mais comuns envolvidos com a 

mudança foram selecionados. Cuidados devem ser tomados na interpretação desses resultados 

desde que simples pexels foram classificado para um tipo de vegetação dentro do 

polígono.Mais detalhes da estimação da mudança em vários componentes da vegetação são 

obtidos pela analise dos vários níveis de dados usados para a classificação da vegetação. 

Mapas para as diferentes classes de vegetação foram, gerados para os anos de 

1947;1964;1985.  Houve aumentos  sobre esses anos em 9% da vegetação de betula para o 

ano de 1447; subindo para 27% no ano de 1985. houve aumento ainda da área de grama de 

3% para 18%  entre os anos de 1945/1985 e pântanos de 6% para 14% após descer  3% no 

ano de 1964. Toda via, as arvores de pinheiros estiveram presentes em 1947 não sendo as 

dominantes na área de estudo e mostraram que foram retiradas da área após apresentarem 0% 

na classificação da vegetação para o ano de 1985.
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Os procedimentos metodológicos utilizados nesse trabalho, estão visualizados na

figura 6.1.:

Figura 6.1: Fluxograma das etapas metodológicas

CAPÍTULO 06: ASPECTOS METODOLÓGICOS
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6.1- LEVANTAMENTO CARTOGRÁFICO

Os materiais cartográficos utilizados como base neste trabalho foram:

Carta topográfica  Serra do Mel (poços dos Bois), folha SB-24-X-D-I-2 na escala de

1:50.000, elaborada pela Diretoria do Serviço Geográfico do Exercito (DSG).

Mapa geológico do estado do Rio Grande do Norte, escala 1:500.000, executado em

conjunto pelo DNPM/UFRN/PETROBRÁS/CPRM (1988).

Mapa geomorfológico do estado do Rio Grande do Norte, executado pelo projeto

RADAM BRASIL (1981) na escala de 1:1.000.000.

Os principais produtos de sensoriamento remoto utilizado nesse trabalho, foram:

imagens orbitais IKONOS II de 17/07/2002  e SPOT HRVIR de 07/08/1996 do ponto de

órbita 726_360

As Imagens de satélite foram disponibilizadas pelo Laboratório de

Geoprocessamento do Programa de Pós-Graduação em Geociências, LAGEOMA, da

Universidade Federal do Rio Grande do Norte.

Os dados secundários correspondem ao material cartográfico e tabular, já utilizados

por outros autores, e que foram adaptados para os propósitos deste trabalho, servindo de

apoio para as etapas subseqüentes.

6.2 - UTILIZAÇÃO DE TÉCNICAS DE GEOPROCESSAMENTO

Esta etapa corresponde ao processamento dos documentos cartográficos existentes

sobre a área, o georeferenciamento e edição, a vetorização via tela do computador (heads

up digitizing)  e o tratamento dos dados (modelagem em ambiente SIG).

Os documentos cartográficos existentes foram digitalizados via scanner, de tambor

e também de tamanho oficio. Na seqüência foi executado o georeferenciamento das cartas

topográficas utilizando para tal, o software ENVI versão 3.2. As imagens orbitais foram

georreferênciadas e mosaicadas, em seguida foram executadas as primeiras composições

coloridas do modelo RGB. O software utilizado nesta tarefa foi o ENVI versão 3.2. Com o
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propósito de se obter uma base vetorial digital da área, em seguida esses dados foram

exportados para o ambiente SIG. O software utilizado no processo de vetorização, edição

final dos mapas e montagem do banco de dados espacial foi o Arcview GIS versão 3.2.

Os mapas temáticos confeccionados foram: uso e ocupação do solo, geológico,

geomorfológico, vegetação, associação de solos, vulnerabilidade natural e ambiental, vias

de acesso e localização dos poços de petróleo, dutos e estações.

6.3 - PROCESSAMENTO DIGITAL DE IMAGENS DE SATÉLITE

Com o objetivo de identificar e compreender as alterações morfodinâminas

ocorridas no mosaico geoambiental, bem como melhorar a precisão dos dados adquiridos, e

permitir uma melhor assimilação das Unidades territoriais Básicas, foram utilizadas

técnicas de processamento digital de imagens.

A técnica de composição colorida RGB, consiste em selecionar 3 bandas espectrais

referentes a faixa do visível: 0,4/0,72µm. Estes comprimentos de onda correspondentes às

faixas do visível dentro do espectro eletromagnético: verde, vermelho e azul, constituem

uma composição multiespectral que ajuda a reconhecer os alvos representados por

diferentes níveis de cinza.

A razão de bandas ou “NDVI” é uma técnica que realça a diferença espectral de um

mesmo alvo em diferentes bandas, assim como a diferença de vários alvos em uma mesma

banda. Esta técnica, possibilita ainda a diferenciação da resposta espectral de um mesmo

alvo, com relação à diferença de iluminação que é provocada  pela topografia da cena que

esta sendo imageada.

Para a obtenção do indicie de vegetação normalizada, foram utilizados os

comprimentos de onda do infravermelho próximo 0,72-1,3µm. e o referente ao vermelho da

faixa do visível 0,63-0,69µm. Foi desempenhada considerando a faixa do infravermelho

próximo como numerador e a faixa do vermelho do visível como denominador. Esta

operação é realizada com o objetivo de aumentar o contraste da vegetação

NDVI =   NIR - R/ NIR+ R
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6.4 MODELO NUMÉRICO DO TERRENO

O Modelo Digital do Terreno é uma representação matemática computacional de

um  fenômeno espacial em uma determinada área na superfície terrestre. A representação

do modelo numérico do terreno neste trabalho, foi gerada a partir de uma rede triangular

irregular (TIN) e foi dividido em três etapas: Aquisição de amostras de pontos cotados e

curvas de níveis, geração da TIN, e elaboração do layout, utilizando para tal o software Arc

View.V 3.2 A geração de um modelo numérico do terreno da área de estudo é importante

ente outros fatores pela possibilidade de se armazenar em forma digital, dados de altimetria,

que podem ser usados na elaboração de mapas topográficos mesmo na análise de corte  e

aterro de terreno usados na construção de estradas ou barragens, podem ser usados ainda na

elaboração de mapas de declividades e servir de apoio a análise das unidades geológicas e

geomorfológicas. O conjunto de dados utilizados pode ser visualizado no quadro 6.1.

Quadro 6.1: Material utilizado como base vetorial

Tipo Descrição Formato Origem

SPOT HRVIR

07/08/ 1996

Bndas1-2-3-4-5-6-7.

Visão regional da área de
estudo incluindo a costa de
Areia branca e o estuário
Apodi-Mossoró.

Digital Lageoma

IKONOS II

17/07/2002

Bandas 1-2-3-NIR.

Campos de prospecção de
petróelo e gás de Canto do
Amaro e Alto da Pedra-RN.

Digital Lageoma

Carta Topográfica Folha:SB-24-X-D-I-2,
Elaborada pelo DSG. Na Escala
1:50.000; cobrindo o litoral
setentrional do RN e a malha de
dutos de Canto do Amaro.Alto
da pedra

Digital Lageoma
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6.4 – VEGETAÇÃO

Para o cruzamento, interpretação e análises que geraram o mapa de vegetação,

foram utilizada  Imagem multiespectral do satélite Spot4 HRVIR de agosto de 1996,e as

imagens do satélite  Ikonos 2 de julho de  2002, e a extensão Arc View Spatial Analyst,

versão1.1, do software Arc View GIS versão 3.2, empregando a metodologia de análise

multitemporal adaptada de Grigio (2003). Esta técnica possibilita o cruzamento de dados de

diferentes planos de informação, tendo como resultado uma tabela, cujas colunas

representam as classes mapeadas de um ano e as linhas representam as classes mapeadas de

outro ano (Quadro 6.2).

Quadro 6.2: Matriz de interpretação por classe

Ano 1

Ano 2

Classe 1 Classe 2 Classe 3 Classe 4 Total

Classe 1 Caatinga
arbusiva aberta

Alagadiças Sem vegetação Agrícolas

Classe 2 Alagadiças

Classe 3 Sem vegetação

Classe 4 Agrícolas

Total

Adaptado de GRIGIO (2003)

Este tipo de tabela especifica as mudanças ocorridas na vegetação da área de estudo,

de uma data para outra. Os títulos e linhas representam categorias de classes vegetação para

uma data específica (Ano 1), enquanto que os títulos das colunas representam as demais

categorias de classes de vegetação para outra data (Ano 2). Nota-se que os dados da

primeira data estão locados nas linhas e os dados referentes à data posterior estão nas

colunas. Nas interseções das linhas com as colunas podem-se obter as informações das

mudanças do uso do solo entre o Ano 1 e o Ano 2, em termos de área para cada classe. Na
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intersecção cujo registro é em negrito, significa que as classes consideradas para o Ano 1

não apresentaram alterações para o Ano 2. As áreas cujo valor é zero representam áreas

sem modificações quanto ao seu uso.

6.5 – VULNERABILIDADE NATURAL E AMBIENTAL

A obtenção do mapa de Vulnerabilidade Ambiental dos campos petrolíferos de

Canto do Amaro e Alto da Pedra foi realizado em duas etapas. A primeira consistiu do

cruzamento de mapas do banco de dados montado neste trabalho, resultando no mapa de

vulnerabilidade natural, e em seguida  realizou-se um segundo cruzamento que findou  na

geração de um mapa de vulnerabilidade ambiental.

Os mapas temáticos utilizados no cruzamento para geração do mapa de

vulnerabilidade natural foram: mapa de unidades geomorfológicas, mapa de geologia ,

mapa de associação de solos e mapa de vegetação.

O cruzamento dos mapas temáticos é baseado na importância da estabilidade,

considerando o conceito de análise da ecodinâmica sugerido por TRICART (1977), onde a

estabilidade é classificada conforme quadro 6.3.

Quadro 6.3: Unidades Ecodinâmicas

Unidade Relação pedogênese/morfogênese Valor

Estável Prevalece a pedogênese 1,0

Intermediaria Equilíbrio entre a pedogênese e morfogênese 2,0

Instável Prevalece a morfogênese 3,0

As classes identificadas em cada mapa receberam valores numéricos, a exemplo de

Grigio (2003), que estabeleceu um modelo com 3 classes de erosão, distribuídas entre as

situações de predomínio dos processos de pedogênese, passando por situações

intermediárias e situações de predomínio erosivo modificadores da forma dos relevos (Fig.

6.3).

O grau de vulnerabilidade estipulado para cada classe está distribuído em uma

escala de 1,0 a 3,0 (tabela 6.1), com intervalo de 0,5 unidades. Os valores próximos de 1,0

corresponde ao predomínio da pedogênese, os valores próximos de 2,0 corresponde a um
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equilíbrio entre morfogênese e pedogênese, e os valor próximos de 3,0 corresponde ao

predomínio dos processos morfogenéticos. Este critério é utilizado  para os mapas de

associação de solos, geologia simplificada e geomorfologia, enquanto que para o mapa de

vegetação o critério estabelecido é a densidade e porte das espécies vegetais. Valores

próximos de 3,0 representam biomas com baixa densidade de cobertura vegetal (caatinga

aberta, gramíneas e vegetação pioneira rasteira), Para biomas com média densidade de

espécies vegetais; (Caatinga arbustiva-arbórea fechada)  os valores estão próximo de 2,0 e

finalmente para biomas de vegetação densa (Caatinga arbórea fechada), os valores estão

próximo a 1,0 (Tabelas 6.1 e 6.2)

Tabela 6.1  Classes de mapas temáticos versus grau de vulnerabilidade

Mapa temático/ Classe Grau de
vulnerabilidade

Geologia

Formação Jandaíra 1,5

Formação Barreiras 2,0

Depósitos estuarinos 2,5

Depósitos aluvionares 2,5

Geomorfologia

Superfície de Aplainamento “Calcário” 1,0

Planície aluvionar 2,5

Terraço Fluvio –estuarino 2,5

Baixos Planaltos Costeiros 1,0

Associação de solos

Argilossolos vermelhos amarelos neossolos litolicos 1,5
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Cambissolos Háplicos e nóssolos Fluvicos 2,0

Cambissolos Háplicos e nóssolos litólicos 2,0

Gleissolos sálicos 2,0

Gleissolos tiomóficos 1,5

Neossolos fluvicos 2,5

Neossolos litólicos 2,5

Vegetação

Mangue 3,0

Caatinga arbórea arbustiva fechada 1,0

Caatinga arbustiva arbórea fechada 2,0

Caatinga arbustiva aberta 2,5

Outro tipo de vegetação (gramínea, agrícola, pioneiras em geral) 2,5

Sem vegetação 3,0

Tabela 6.2: Grau de vulnerabilidade das classes do uso e ocupação do solo

Classe Grau de Vulnerabilidade

Poços de extração de petróleo 3,0

Áreas alagadadiças (salinas, campos salinos) 2,5

Culturas agriculas,(temporárias e permanentes), gramineas 2,5

Povoados (Piquiri e Amaro) 2,5

Vegetação de Caatinga arbustiva aberta 2,0

Vegetação de caatinga arbustiva fechada 1,5

Rio do Carmo e estuário Apodi_Mossoró 3,0

Lagoas temporárias, açudes 1,0

Estações coletoras de petróleo 3,0

Áreas sem vegetação ( Talude de poços, vias de acesso) 3,0

Adaptado de Grigio (2003).
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 Como nas proximidades dos campos do Canto do Amaro e Alto da Pedra

existem materiais inflamáveis (Estação coletora, dutos de óleo e gás) é necessária uma

atenção especial com relação aos estudos de análise de risco.

6.6 - ETAPAS DE LEVANTAMENTO DE CAMPO ]

Etapas de campo foram realizadas com objetivos distintos em relação as diferentes

fazes de execução do projeto.

Em um primeiro momento fez-se necessário o reconhecimento preliminar das

diferentes feições geoambientais: geologia, geomorfologia, hidrografia, solos e clima de

Canto do Amaro e Alto da Pedra, bem como tomadas de coordenadas utilizando Sistema de

Posicionamento Global (GPS), para estabelecer pontos de controle no terreno.

Em uma segunda etapa, foi feito o levantamento da infra-estrutura da PETROBRÁS

nos campos de Canto do Amaro e Alto da Pedra, através de visitas técnicas de campo e

verificação e plotagem dos poços exploratórios, em funcionamento ou abandonados, rede

de dutos de óleo e gás, lagoas de tratamento de efluentes, sub-estações, estações coletoras e

infra-estrutura logística.

 Uma terceira etapa constituído do levantamento de dados de campo referentes ao

reconhecimento de feições especiais vistas na imagem, tais como: cruzamentos de estradas,

pontes , drenagem  etc, e visitadas in loco, para o estabelecimento de uma rede de pontos de

controle no terreno, através da tomada das coordenada planas  com o uso de um sistema

(GPS), assumindo esses pontos como “ verdades do terreno”. Informações referentes a

poços de petróleo e gás que estão em funcionamento ou desativados, estações de tratamento

de resíduos sólidos, estações coletoras de petróleo etc foi obtida com base na coleta desses

dados.

  Ainda foi realizada entrevista informal com moradores e pequenos proprietários

rurais que vivem no entorno dos campos de exploração de óleo e gás de Canto do Amaro e

Alto da Pedra-RN e documentação fotográfica, bem como  verificação das atividades

agrícolas que não poderão ser identificadas nas imagens orbitais.



CAPÍTULO 07: RESULTADOS

A implementação de uma extensa rede de dutos de óleo e gás nos campos de extração

de petróleo de Canto do Amaro e Alto da Pedra localizados no município de Mossoró RN, 

levou a extração da vegetação nativa para abertura de novos poços e vias de acesso. Estas 

ações tiveram um papel de destaque na evolução do uso e ocupação do solo, ocasionando

mudanças e diferenciação acentuada na cobertura vegetal e no ambiente da área estudada. 

Impactos ao meio ambiente foram constatados, in loco, devido à deposição de resíduos

sólidos provenientes da extração do óleo. Os resíduos foram depositados em grandes valas 

sem que tenha sido feito o tratamento adequado deste material, e posteriormente enterrado 

encobrindo os vestígios, gerando neossolos inférteis para geração de novas culturas agrícolas. 

Foi constatada ainda, no mesmo local, uma “Estação de tratamento de resíduos

sólidos”, totalmente fora de conformidade com os parâmetros ambientais vigentes, sendo 

observada a deposição de materiais diversos como metais, plásticos, e resíduos de 

hidrocarboneto depositados a céu aberto. 

Através das imagens de satélite e visitas técnicas no campo, constataram-se grandes 

áreas sem cobertura vegetal em virtude da retirada de material geológico utilizados na 

construção de obras de infraestruturas e estações coletoras de óleo, bem como na 

pavimentação de estradas, formando imensas piçarras totalmente escavadas, além de ravinas e 

voçorocas que estão espalhadas por toda a área de estudo. 

A figura 7.1 mostra o mosaico geoambiental formado por uma composição RGB 321 

do satélite IKONO2 de 17/072002. A referida composição, apresentou um bom resultado na 

diferenciação das unidades geoambientais. As áreas de caatinga  hiperxerófila arbustiva aberta 

apresentaram cores variando de azul a verde, as áreas sem vegetação, apresentar-se bem

nítidas e as cores estão entre o azul claro e o siano, provavelmente em virtude da grande 

quantidade de carbonato de cálcio que compõem as rochas carbonáticas da Formação

Jandaíra. As salinas, apresentam-se de  forma poligonal e com cores acinzentadas. Os corpos 

d’água  representados pelo Rio do Carmo no centro do mosaico, e o estuário Apodi-Mossoró

no canto superior esquerdo, mostram cores escuras possivelmente pela alta absorção da água. 

As classes agrícolas, possuem formas geometrias que as evidenciam, as cores apresentam um 

tom que varia de amarronzado a avermelhado o que pode ser devido a presença de uma

vegetação rasteira, completamente ausentes em períodos com baixos indicies de precipitações 

pluviométrica.



Figura 7.1:  Composição RGB 321 do mosaico das imagens do satélite Ikonos 2 

A figura 7.2 mostra um NDVI (Indicie de diferenciação da vegetação normalizada), da 

imagem do sensor SPOT 4 HRVIR, referente ao ano de 1996. Esta combinação apresentou 

um bom resultado na diferenciação da vegetação. A vegetação de Caatinga Aberta reflete 

cores escuras acinzentadas, mostrando que a vegetação no intervalo do infravermelho possui

um alto grau de adsorção da clorofila. As áreas sem vegetação (talude de poços, vias de 

acesso, piçarras e áreas de degradação ambiental) refletem cores esbranquiçadas, os corpos 

d’água, refletem uma cor  negra também evidenciando a alta absorção da água no intervalo do 

infravermelho. A vegetação rasteira (Gramíneas e culturas temporárias), mostraram

tonalidades acinzentadas esbranquiçadas, além da característica forma geométrica.



Figura 7.2: Indicie de vegetação normalizada (NDVI) do SPOT 4 HRVIR

A figura 7.3 mostra uma composição RGB 1 2 3 do satélite SPOT 4 HRVIR referente 

ao ano de 1996. Esta composição possibilitou uma boa interpretação das unidades 

geoambientais, pela boa diferenciação entre os elementos que compõem o geossitema. A 

vegetação de caatinga aparece de cor vermelha escura ou clara, as áreas de culturas agrícolas

demonstradas pela sua forma geométricas, refletem um azul claro próximo a cyan , as 

gramíneas refletem um tom vermelho claro a rosa. As águas do rio do Carmo apresentam-se

em um siano mais escuro que a classe de agrícolas. As salinas refletem um azul variando de 

claro a escuro, e em drenagens intermitentes um tom esverdeado.



Figura 7.3: Composição RGB 123 do SPOT 4 HRVIR 

A tabela 7.1 apresenta um cruzamento multitemporal referente aos anos de 1996 e 

2002 para as classes de vegetação presentes na área de estudo. A citada tabela foi elaborada

utilizando a extensão Arc View Spatial Analyst v1.1 do software Arc View GIS 3.2. Os dados 

referentes ao ano de 1996 estão dispostos na linha da tabela, enquanto que os dados 

pertencentes ao ano de 2002 estão arranjados na coluna. 

As células da tabela na diagonal, em negrito, representam as áreas onde não houve 

mudanças entre essas duas datas, as células fora da diagonal representam mudanças. Por

exemplo, para a classe Caatinga Arbustiva Aberta, a área total deste tipo de vegetação 

alcançou um valor igual a 3.882,76ha no ano de 1996, diminuindo para 1.316,91ha no ano de 

2002, ou seja, uma diminuição de 69,42%.



Tabela 7.1: Cruzamento Temporal Gerado Pela Extensão Arc View Spatial Analyst v1.1 

das Classes de Vegetação dos Mapas referentes aos anos de 1996 e 2002. 

Ano Classes de Vegetação - Ano de 2002 

Caatinga
arbustiva

aberta

Gramíneas, 
agrículas, 
pioneiras

 Áreas de 
alagamento

Sem 
vegetação

Rio do 
Carmo 

CLASSES DE 
VEGETAÇÃO  

Área
(Ha)

Área (Ha) Área (Ha) 
Área
(Ha)

Área
(Ha)

Total da 
Classe de 
Vegetação

1996

Caatinga
arbustiva aberta 

1187.28 612.96 1346.15 736.24 0.13 3882.76

Gramíneas, 
agrículas, 
pioneiras

56.94 152.41 228.11 138.74 0.00 576.20

Áreas de 
alagamento 

5.62 2.14 1295.52 32.37 109.62 1445.26

Sem vegetação 67.06 214.97 377.63 526.78 1.33 1187.75
Rio do Carmo 0.00 0.00 239.42 0.00 395.57 634.99

19
96

Total da 
Vegetação

(2002)
1316.91 982.47 3507.07 1434.13 506.64 7747.21

 A área de Caatinga Arbustiva Aberta que em 1996 era 3882,76(Ha), de 1996 para 

2002 a Caatinga Arbustiva Aberta ganhou 56,94 ha das áreas de gramíneas, 5,62 ha de Alaga 

e 67,06 ha de áreas anteriormente sem vegetação. Em compensação a Caatinga Arbustiva 

Aberta perdeu 612,96 ha para a classe de gramíneas, agrículas e pioneiras, 1.346,15 ha para 

Alaga, 736 ha foram devastados vindo a se tornar locais sem vegetação e 0,13 ha foram 

inundados pelo Rio do Carmo. Em 2002 a área desse tipo de vegetação passou a ser de 

1316,91 (Há). 

 Segundo Grigio (2003), essa técnica de cruzamento é muito importante, pela riqueza e 

relevância das informações geradas, pois possibilita a obtenção de informações acuradas das 

mudanças do uso do solo entre dois períodos, em termos qualitativo e quantitativo da 

mudança, isto é, onde, quanto e para que classe mudou. 

A caatinga hiperxerófila arbustiva aberta, é um elemento de destaque na fisionomia da 

paisagem  dos campos de extração de oléo e gás de Canto do Amaro e Alto da Pedra-RN. 

Esta, é representada por espécies de porte arbustivo e por vezes arbóreo. O espaçamento  do 

dossel encontra-se na sua maioria, em torno de meio metro, formando pequenas clareiras onde 

por sua vez, espécies de vegetação rasteira (Gramíneas e leguminaceas) se estabeleceram.  



A classe de solo exposto evidencia a extensa agressão à cobertura vegetal original 

(Caatinga Hiperxerófila), e provavelmente esta relacionada com as atividades da industria 

petrolífera (Prospecção, transporte e manipulação).

A classe de áreas agrícolas, é representada por culturas permanentes e temporárias,

estas últimas, em época de extensa estiagem, desaparecem quase que completamente,

deixando o solo exposto e  facilitando os processos erosivos.

A classe alagadiça é representada por áreas sujeitas a inundações periódicas, e 

dependendo da intensidade das precipitações, podem alcanças áreas de vegetação nativa 

(Caatinga Arbustiva aberta, Gramínea, Leguminaceas). Em períodos de poucas precipitações,

estas áreas, que ocupam as margens do rio do Carmo, do rio Apodi-Mossoró e pequenos 

riachos intermitentes que dissecam a área de estudo, podem abrigar algumas espécies

halófitas.

As figuras 7.4 e 7.5, mostram as classes de vegetação dos anos de 1996 e 2002, 

respectivamente.

Figura 7.4: Mapa de vegetação (1996)



Figura 7.5: Mapa de vegetação (2002)



No MDT abaixo, pode ser visualizados dados do  relevo da área de Canto do Amaro e 

Alto da Pedra. O relevo da área estudada, apresenta-se de uma maneira geral suave ondulado, 

com cotas altimétricas em torno de 100 metros. A área de estudo abrange as rochas cretáceas 

da Bacia Potiguar e Grupo Barreiras. Nas porções sul, leste e oeste, predominam calcários 

com intercalações de folhelhos, argilitos e siltitos da formação Jandaíra (BaciaPotiguar) O

Grupo Barreiras é representado por arenitos inconsolidados,conglomerados e argilitos, além

de sedimentos areno-quartzosos, que compõem a planície de inundação, terraços e aluviões do 

rio do Carmo, e os  vales dos riachos Bom Sucesso, São Raimundo e Pai Antônio (Figura

7.6).

A elaboração deste modelo numérico possibilitou o auxilio na análise e elaboração dos 

mapas de geologia e vegetação, podendo ser utilizado ainda para análise qualitativa, através 

da visualização do modelo em terceira dimensão com a utilização de projeções geométricas

planas, ou análises quantitativas através do calculo de volume e ou na elaboração de mapas

planimetricos.

Figura 7.6: MDT da área de estudo 



 Tomando como análise e interpretação de imagens multiespectrais, foi possível a 

elaboração do mapa de Uso e Ocupação do solo dos campos de Alto da Pedra e Canto do 

Amaro-RN, para o ano de 2002. Este mapa indica a distribuição espacial dos tipos de uso do 

solo, e a composição das unidades geoambientais. As classes mapeadas são apresentadas na 

tabela 7.2,  com o respectivo mapa visto na figura 7.7.  

Tabela 7.2: Classes do Mapa de Uso e ocupação do Solo em Ha e Percentual. 

CLASSES Área Total (ha) %

Rio Apodi 1.05 0.01 

Açude 8.29 0.10 

Agrícolas 214.88 2.66 

Alaga 1322.73 16.37 

Base_Poços_AP 78.42 0.97 

Base_Poços_CAM 39.51 0.49 

Caatinga arbustiva aberta 3916.98 48.47 

Estação_central 10.64 0.13 

Estação_coletora_AP 1.70 0.02 

Estação_coletora_CAM 7.40 0.09 

Gramineas_pioneiras 409.86 5.07 

lagoas temporárias 2.91 0.04 

Mina 7.42 0.09 

Povoado_Amaro 2.47 0.03 

Povoado_piquiri 0.45 0.01 

Rio_Carmo 678.36 8.39 

Salina 138.20 1.71 

Sem_vegetação 1240.22 15.35 

Total da Área 8081.49 100.00 

 As culturas agrícolas temporárias e permanentes estão dispostas em sua maioria nos 

campos de Alto da Pedra na extensa planície de inundação do rio Apodi-Mossoró e nos 

terraços e Planícies alagadiças do rio do Carmo, bem como nas margens dos pequenos riachos 

que dissecam a área estudada.

 A  base dos poços de Canto do Amaro e Alto da Pedra, representam 1,46% da área, e 

são exemplificadas pelos taludes dos respectivos campos, e juntamente com as vias de acesso   

que são caracterizadas pelas áreas retas sem vegetação, evidenciam a intensidade da 

destruição da cobertura vegetal original, provocadas pelas atividades da industria petrolífera. 

Junta as classes citadas acima respondem por 16,81% da área total. 

 A vegetação de Caatinga arbustiva aberta é um elemento de destaque na fisionomia da 

área estudada, e exibe o esplendor da vegetação nativa, sofrendo grande pressão exercida 



pelas atividades antrópicas. Esta classe é responsável pela maior área com 48,47% do total de 

área estudada.

 As lagoas temporárias e açudes, situam-se espalhadas por toda a área de estudo, e são, 

muitas vezes, a única fonte de água das comunidades de Piquiri e Canto do Amaro.  

 A estações coletoras estão espalhadas por toda a área, sendo o campo de Canto do 

Amaro que possui a maior quantidade desses reservatórios, e representam fontes potenciais de 

contaminação ambiental, pela enorme quantidade de hidrocarboneto manipulado nesses 

reservatórios, portanto se torna necessário o monitoramento constante destas instalações e dos 

contêineres que por ali passam.  

 As áreas alagadiças estendem-se por grande parte da planície do rio Apodi-Mossoró e 

nos terraços e planície salgada do rio do Carmo e demais riachos que dissecam a área de 

estudo, e correspondem a 16,37% da área total . 

 Os povoados de Piquiri e Amaro convivem com os riscos tanto para o meio ambiente 

como para a população. Os habitantes desses aglomerados rurais, são os principais implicados 

em caso de contaminação ambiental desta área, e apesar de conviverem com o risco, não 

sabem a real dimensão do problema e não possuem instruções de como agir em caso de 

acidentes. Juntos  estes aglomerados respondem por cerca de 0,5% da área total. 

 O rio do Carmo é o principal manancial de água potável do entorno do complexo 

petrolífero de Canto do Amaro e Alto da Pedra, sendo em tese, o principal vetor de poluição 

em caso de acidentes com óleo nos poços localizados as suas margens.  Há nos solos na área, 

indícios que alguns vazamentos ali ocorreram em épocas recentes e mais antigas, entretanto 

não existem notificações oficiais e nem dados que permitam se avaliar a expressão destes 

vazamentos e seus efluentes para os rios e riachos da região. 



Figura 7.7: Mapa de uso e ocupação do solo para 2002 

A partir do cruzamento entre os mapas de Uso e ocupação do solo (Fig. 7.7) e de 

Vulnerabilidade natural (Fig. 7.8) foi gerado o mapa de Vulnerabilidade Ambiental (Fig. 7.9), 

utilizando como recurso a extensão “Geoprocessing Wizard” do software ArcviewV.3.2. Após

o cruzamento, foi estabelecida a média ponderada dos mapas supracitados. 



Figura 7.8:  Mapa de vulnerabilidade Natural



Figura 7.9: Mapa de Vulnerabilidade Ambiental

Para o mapa de Vulnerabilidade Ambiental (Fig.7.9), foram estabelecidas 6 categorias 

de vulnerabilidade, com o intervalo de pesos descritos a seguir: Áreas sem classificação (0,0 – 

0,9), Vulnerabilidade Muito Baixa (1,0 – 1,3), Baixa (1,4 – 1,7), Média (1,8 - 2,2), Alta (2,3 -

2,5), Muita Alta (2,6 – 3,0). Este mapa foi gerado a partir do cruzamento entre o mapa de Uso 

e ocupação do solo e o de Vulnerabilidade natural. Tomando como base a analise do Mapa de 

Vulnerabilidade Ambiental, as categorias representadas pelas cores graduadas mostram que

de uma maneira geral, a vulnerabilidade da área  de estudo encontra-se com valores entre 

média a muito alta. As áreas com maior pressão antrópica corresponde à planície de 

inundação do rio do Carmo, no Campo de Alto da Pedra, provavelmente, em conseqüência da 

extração de óleo e gás praticamente ás margens do rio do Carmo. 



Ao norte da área de estudo, o alto grau de vulnerabilidade ambiental está 

possivelmente relacionado com a presença de diversas estações coletoras próximas uma das 

outras, além do emaranhado de poços de petróleo e gás (Canto do Amaro) (Figura 7.10). 

Figura 7.10: Presença de estações coletoras de petróleo, próximas a drenagem

As áreas com vulnerabilidade média, estão localizadas nas margens da BR 110 

pertencentes  ao campos de Canto do Amaro. Esta área abriga  poços de petróleo e dutos de 

gás, muito próximo da planície de inundação do Rio do Carmo e de comunidades.

Com relação ao mapa de Vulnerabilidade Natural, os valores de vulnerabilidade,

também estão organizados em categorias idênticas ao mapa de vulnerabilidade Ambiental.

Este último, foi gerado a partir do cruzamento dos mapas de associação de solos, 

vegetação, geologia e geomorfologia. O cruzamento foi realizado através da soma dos mapas

de entrada. 

Com relação ao grau de vulnerabilidade natural, uma analise do mapa nos mostra uma

distribuição variada, com valores que correspondem a uma vulnerabilidade muito baixa a 



baixa localizados na porção central do mapa, representados pela imensa planície de 

inundação, e áreas alagadiças próximos as margens do Rio do Carmo. Além, da planície de 

inundação do Rio Apodi-Mossoró localizada a oeste da área estudada. Os valores  de médio a 

muito alto, estão espalhados por toda área de estudo. Estas áreas estão submetidas à  intensa 

pressão antrópica em conseqüência das atividades relacionadas á industria petrolífera.

O mapa de Vias de Acesso (Fig. 7.11) evidencia a devastação da cobertura vegetal 

para permitir a construção de vias de acesso aos poços de petróleo de Canto do Amaro e Alto

da Pedra, RN. A extensa rede de dutos de óleo e gás enterrados ou em suspensão, estão 

dispersas seguindo o contorno das estradas.

Figura 7.11: Mapa de vias de acesso 

Neste mapa, a classe caminho é representada por vias de circulação exclusivas para 

pedestres. Estas formam estreitas picadas em pequenos bosques formados pela vegetação de 

Caatinga. A classe transitável todo ano de revestimento sólido, é composta pela BR 114, que 

liga Mossoró a  Areia Branca.



A classe transitável em tempo bom ou seco, constitui as estradas de barro construídas 

sobre as rochas da Bacia Potiguar (Calcário Jandaíra) e as rochas da Formação Barreiras. As 

principais vias de acesso da área de estudo, são representada pela classe transitável todo ano 

de revestimento solto. 

A utilização das técnicas de Geoprocessamento com destaque ao Sensoriamento 

Remoto, técnicas de Processamento Digital de Imagens integradas a um sistema de 

modelagem e analise do Sistema de Informação Geográfica (SIG) mostrou ser u conjunto de 

ferramentas que forneceram excelentes respostas para a detecção das mudanças 

geoambientais ocorridas na área de estudo. Na interpretação da evolução do uso e ocupação 

do solo nos  campos de extração de óleo e gás de Canto do Amaro e Alto da Pedra localizados 

no município de Mossoró RN, as imagens multiespectrais de alta resolução espacial do 

satélite IKONOS, com resolução no canal pancromático de 1m; e no multiespectral de 4 m, 

conferiram uma riqueza de detalhes muito grande à analise dos padrões ambientais, onde 

puderam ser identificados os diferentes elementos naturais e  artificiais que compõem a 

paisagem da área estudada. As informações que foram extraídas da geologia, hidrografia, 

topografia, vegetação, pedologia, e uso e ocupação do solo, e que vieram a constituir os 

diversos mapas temáticos, permitiram que se fizesse a analise da vulnerabilidade de da 

susceptibilidade ambiental da área de estudo.  

 Os referidos mapas representam ferramentas indispensáveis em estudos ambientais 

para a gestão e monitoramento de recursos naturais, principalmente em uma área tão 

gravemente impactada e com forte potencial para a ocorrência de acidentes ambientais. De 

posse dos mapas gerados por este estudo, no caso destes acidentes acontecerem, pode-se 

quantificar a extensão das diferentes classes de ocupação atingidas, bem como avaliar a 

distribuição espacial dessas classes, avaliando-se a integração destas com a evolução do uso e 

ocupação do solo desde 1996 até o presente. Pode-se também analisar ainda a interação entre 

outras classes, além de identificar áreas propícias à atividades antrópica dentro das 

características de cada ambiente.

 Simultaneamente, os mapas supra citados podem servir de padrão de referência e 

informação de base para outras análises mais complexas (Mapas de erosão, declividade,etc.). 

A nível local, o planejamento e gestão de áreas de risco, bem como tomadas de decisões em 

caso de acidentes, tendo-se como conhecidos os detalhes do solo, geologia, vegetação, 

geomorfologia, drenagens, da evolução de uso e ocupação, assim como a construção de novas 

infra-estruturas, pode-se fazer uso destes dados cartográficos para evitar e/ou minimizar 



acidentes (Figura 7.12) e recompor as características`primárias da região. Para tal, são 

informadas as localizações exatas das áreas de riscos, vias de acesso, rios, riachos e lagoas, e 

povoados em torno do campo de extração de petróleo e gás de Canto do Amaro e do Alto da 

Pedra.

No aspecto da análise, processamento e modelamento de dados em ambiente SIG, 

deve-se destacar o uso das técnicas de pré-processamento e de processamento digital de 

imagens. Dentre as várias composições coloridas RGB que foram feitas e as combinações de 

bandas espectrais, as que apresentaram melhores resultados para a vegetação, foram

NIR,RED,GREEN, (3;2;1). No mapa de uso e ocupação do solo, a utilização da fusão

“merge”, ou seja, as imagens multiespectrais altamente correlacionadas com freqüência

gerando composições com pouco contraste, possibilitou o aumento do contraste, permitindo a

discriminação dos diversos tipos de uso.

Figura 7.12:  Deposição de resíduos de hidrocarbonetos no solo 



CAPÍTULO 08: CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Como indicação futura gostaríamos de enfatizar que a manipulação de imensas

quantidades de hidrocarbonetos relacionadas com a atividade de extração e transporte, torna 

os campos petrolíferos fontes potenciais de contaminação para o meio ambiente e risco a 

saúde da população que habita os entorno do complexo petrolífero de Canto do Amaro e Alto 

da Pedra . Desta forma, com o intuito de prevenir, remediar e até evitar acidentes ecológicos é

necessária a implementação de um plano de contingência individual para cada campo de 

extração de óleo e gás, sendo de extrema importância em caso de acidentes.

Deve ser realizado o treinamento de todo pessoal que habita o entorno do complexo

petrolífero com relação aos procedimentos de ações mitigadoras, além de informar-los dos

riscos potenciais de acidentes.

Projetos de recuperação de áreas degradadas devem ser elaborados e efetuadas no

sentido de recuperar o meio ambiente já afetado pelas atividades antrópicas. Fazendo-se 

necessário ainda, a elaboração e execução de planos de controle de inundação, erosão,

políticas publicas, proteção da flora e da fauna e conservação do solo.

O modelo de gestão indicado para a área de trabalho, é um modelo de gestão 

integrada sistêmica onde são empregados os seguintes tipos de negociação: Social, 

econômica, político direta, político representativo e jurídico) e os instrumentos de trabalho:

(planejamento estratégico por bacia hidrográfica, tomada de decisões por deliberações

multilaterais e descentralizadas e estabelecimento de instrumentos legais e financeiros).

Este modelo esta fundamentado na vasta discussão social através do estabelecimento

de fóruns de debates que constituam verdadeiras entidades colegiadas com amplos poderes 

deliberativos.
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