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RESUMO 

As atividades referentes a esse trabalho foram desenvolvidas dentro do âmbito 
dos Projetos MARPETRO (FINEP/PETROBRÁS/CTPETRO), GERCO – IDEMA 
e PETRORISCO. O Estado do Rio Grande do Norte possui duas zonas ambientais 
distintas: a terrestre e a marítima, que se caracterizam como zonas homogêneas 
em relação aos recursos naturais. Nestes cenários está inserido o Município de 
Guamaré, localizado no Litoral Norte, que apresenta ampla exploração 
petrolífera e salineira, com grande expansão da carcinicultura. Este trabalho tem 
por objetivo geral, identificar, mapear e interpretar a evolução do uso e ocupação 
do solo e a vulnerabilidade ambiental do Município de Guamaré (RN), tendo 
como base o uso de uma metodologia para a interpretação multitemporal de 
imagens de sensores remotos e reconhecimento de campo, integrados em 
ambiente Sistema de Informação Geográfica (SIG). Foi realizado um ensaio 
preliminar sobre a vulnerabilidade do entorno a acidentes nas instalações e dutos 
do Pólo Petrolífero de Guamaré. O período de 1996 a 2001 verificou uma 
alteração mais significativa no uso e ocupação do solo provocado pelo 
aparecimento de classes antes não existentes (carcinicultura, açude e 
assentamento) e pela redução drástica das áreas de salinas. Nos anos analisados, 
o surgimento da atividade da criação de camarão no município não afetou 
significativamente o sistema manguezal, já que houve o aproveitamento das 
antigas salinas. Provavelmente o manguezal já sofreu esse impacto em épocas 
anteriores quando da instalação das salinas. Em termos de uso e ocupação do 
solo, no município de Guamaré, a presença do Pólo Petrolífero de Guamaré não 
demonstrou influência direta sobre a dinâmica municipal. A economia local 
parece ser mais afetada por variáveis macroeconômicas (estaduais e federais), 
apesar dos royalties pagos pela Petrobrás à prefeitura municipal. Em relação à 
evolução da linha de costa, durante o período de 1989 a 1998, a contribuição dos 
processos de acreção e erosão foi eqüitativa (49,9 % e 50,1 %, respectivamente); 
no período de 1998 a 2000, o processo de acreção foi de significativa importância 
contribuindo com 91,2 % da área afetada pelos processos e, no período de 2000 a 
2001, aconteceu uma inversão da contribuição dos processos, prevalecendo o da 
erosão com 78,1 %. Verificou-se que 96,77 % da área do município está 
classificada dentro das categorias de vulnerabilidade ambiental muito baixa, 
baixa e média. As áreas que compreendem as atividades de carcinicultura 
contribuem com 93,84 % do total da categoria muito alta de vulnerabilidade. Dos 
cruzamentos testados para a confecção de mapas de vulnerabilidade a diferentes 
acidentes, para o entorno das instalações da indústria petrolífera, as áreas que 
foram mais destacadas e merecem especial atenção são: Pólo petrolífero de 
Guamaré, lagoas de Cajarana e De Baixo, de atividades de carcinicultura 
próxima do Pólo, Assentamento De Baixo e todas as áreas dentro do limite de 
200 m a cada lado das pistas de dutos. O trabalho deixou explícito que as 
atividades antrópicas participam ativamente no Município de Guamaré, não 
apenas nos seus aspectos econômicos e culturais, mas também impregnando suas 
marcas na paisagem local. 
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ABSTRACT 

The activities regarding this work were developed inside the context of the 
MARPETRO (FINEP/PETROBRÁS/CTPETRO) and GERCO – IDEMA 
projects. The State of Rio Grande do Norte comprises two different 
environmental areas: the terrestrial and the marine, that are characterized as 
homogeneous areas in relation to the natural resources. In these panoramas is 
inserted the Municipal district of Guamaré, located in the North littoral and 
presents wide petroleum and salt exploration, with great expansion of the 
carcinoculture. This work has for general purpose, to identify, to map and to 
interpret the evolution of the use and occupation of the soil and the 
environmental vulnerability of the Municipal district of Guamaré (RN), having as 
base the use of a methodology for the multi-time interpretation of images of 
remote sensing and field recognitions, integrated in a Geographical System of 
Information (GIS) environment. It was executed a preliminary trial on the 
vulnerability of the surrounds with relation to accidents in the installations and 
ducts of the Guamaré Petroleum Pole. The period from 1996 to 2001 verified a 
more significant alteration in the use and occupation of the soil provoked by the 
appearance of classes no existent in the past (carcinoculture, dam and people 
establishment) and for the drastic reduction of the areas of salt beds. In the 
analyzed years, the appearance of the activity of the shrimp creation in the 
municipal district didn't affect the system of mangroves significantly, since there 
was the utilization of the old salt beds. Probably the mangrove already suffered 
that impact in previous times when of the installation of the salt beds. In terms of 
the use and occupation of the soil, in the municipal district of Guamaré, the 
presence of the Guamaré Petroleum Pole didn't demonstrate direct influence on 
the municipal dynamics. The local economy seems to be more affected for 
variables macro- economic (state and federal), in spite of the royalties payed by 
Petrobrás to the municipal city hall. In relation to the evolution of the coast line, 
during the period from 1989 to 1998, the contribution of the accretion processes 
and erosion was equitable (49,9% and 50,1%, respectively); in the period from 
1998 to 2000, the accretion process was of significant importance contributing 
with 91,2% of the affected area for the processes and, in the period from 2000 to 
2001, an inversion of the contribution of the processes happened, prevailing the 
one of the erosion with 78,1%. It was verified that 96,77% of the area of the 
municipal district are classified inside of the categories of environmental 
vulnerability very low, low and medium. The areas that comprehend the 
carcinoculture activities contribute with 93,84% of the total of the category of 
very high vulnerability. Of the crossings tested for the making of vulnerability 
maps to different accidents, for the surround of the facilities of the petroleum 
industry, the areas that were more outstanding and deserving special attention 
are: Guamaré Petroleum Pole, Cajarana and De Baixo ponds, of activities of 
carcinoculture close of the Pole, “people establishment” De Baixo and all of the 
areas inside of the limit of 200 m to each side of the ducts lines. The work made 
clearly explicit that the antropic activities participate actively in the Municipal 
district of Guamaré, not just in their economical and cultural aspects, but also 
impregnating their marks in the local landscape. 
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RESUMEN 

Este trabajo fue desarrollado dentro del ámbito de los proyectos MARPETRO 
(FINEP/PETROBRÁS/CTPETRO) y GERCO – IDEMA. El Estado de Rio 
Grande do Norte (RN) tiene dos zonas ambientales diferenciados: terrestre y 
marítima, que se caracterizan como zonas homogéneas con relación a los 
recursos naturales. Dentro de estas zonas está inserido el Municipio de Guamaré, 
localizado en el Litoral Norte y que se destaca por la exploración petrolífera y 
salinera, con gran expansión del cultivo de camarón. Este trabajo tiene como 
objetivo general, identificar, mapear e interpretar la evolución del uso y 
ocupación del suelo y la vulnerabilidad ambiental del Municipio de Guamaré 
(RN), basada en una metodología para la interpretación multitemporal de 
imágenes de sensores remotos y reconocimientos de campo, integrados en un 
entorno del Sistema de Información Geográfica (SIG). Fue realizado un ensayo 
preliminar sobre la vulnerabilidad a accidentes del entorno de las instalaciones, 
gasoductos y oleoductos del Polo Petrolífero de Guamaré. El período de 1996 a 
2001 verificó una alteración más significativa en el uso y ocupación del suelo 
provocado por el surgimiento de clases antes no existentes (cultivo de camarón, 
represa y asentamiento) y por la reducción drástica de las áreas de salinas. En el 
municipio durante los años analizados el surgimiento de la actividad de cultivo 
de camarón no afectó significativamente al sistema de manglares, pues se 
aprovecharon las antiguas salinas. Probablemente el manglar ya sufrió ese 
impacto en épocas anteriores cuando fueron instaladas las salinas. Con relación al 
uso y ocupación del suelo en el municipio de Guamaré, la presencia del Polo 
Petrolífero de Guamaré no demostró ninguna influencia directa sobre la dinámica 
municipal. La economía local parece ser mas afectada por variables macro 
económicas (estaduales y federales), a pesar de los royalties pagados por la 
empresa Petrobrás al municipio. Con relación a la evolución de la línea de costa, 
durante el periodo de 1989 a 1998, la contribución de los procesos de 
progradación y erosión fue equitativa (49,9 % y 50,1 % respectivamente); 
durante el periodo de 1998 a 2000, el proceso de progradación fue de 
significativa importancia contribuyendo con 91,2 % del área afectada por los 
procesos y durante el periodo de 2000 a 2001, ocurrió una inversión de la 
contribución de los procesos prevaleciendo el de la erosión con 78,1 %. Se 
verificó que 96,77 % del área del municipio está clasificada dentro de las 
categorías de vulnerabilidad ambiental muy baja, baja y media. De los 
cruzamientos testados para la confección de mapas de vulnerabilidad a diversos 
accidentes, para el entorno de las instalaciones de la industria petrolífera, las 
áreas que se destacaran más y que merecen una especial atención son: Polo 
petrolífero de Guamaré, lagos de Cajarana y De Baixo, de actividades de cultivo 
de camarón próximo del Polo, Asentamiento De Baixo y todas las áreas dentro 
del límite de 200 m a cada lado de las pistas de oleoductos. El trabajo dejó 
explícito que las actividades antrópicas participan activamente en el Municipio 
de Guamaré no apenas en lo que se refiere a aspectos económicos y culturales 
sino también impregnando sus marcas en el paisaje local. 
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Apresentação 

Os sistemas e técnicas de Sensoriamento Remoto, estabelecidos a partir do início 

dos anos setenta, podem permitir o estudo da evolução ambiental de uma região, desde o 

início da intensificação dos processos antrópicos, através de análises multitemporais. 

O uso do Sensoriamento Remoto com base na análise de imagens de satélites é 

um dos meios que se dispõe hoje para acelerar e reduzir custos dos mapeamentos e da 

detecção de mudanças geoambientais. Em combinação com aerofotogrametria e 

geodésia, com os recentes recursos dos sistemas de informação geográficos, aliados às 

novas técnicas de processamento e aos novos sensores, as imagens de satélite oferecem 

possibilidades, ainda pouco exploradas, de gerarem informações sinópticas e precisas 

para avaliação e evolução de diversas variações temáticas da superfície terrestre. 

Deste modo, estudos multitemporais foram conduzidos, de fato, com resultados 

satisfatórios, em várias regiões do mundo interessadas em evidenciar mudanças 

ambientais (Mesquita Junior, 1998; Disperati et al. 1998, Paranhos Filho, 2000; Grigio et

al., 2001 e 2002; Guedes L. et al., 2002b). 

Assim, o presente estudo foi conduzido através da elaboração e análise de 

mapas, em ambiente SIG, utilizando-se principalmente os dados provenientes de imagens 

de satélite de diferentes períodos e cartas topográficas, visando o monitoramento 

ambiental voltado às atividades da indústria petrolífera e classificação de regiões segundo 

índice de vulnerabilidade quanto aos impactos ambientais decorrentes das ações naturais 

e antrópicas. Também, de maneira preliminar e a modo de ensaio, foi confeccionado o 

mapa de vulnerabilidade do entorno a acidentes nas instalações e dutos do Pólo 

Petrolífero de Guamaré. 

A dissertação apresenta-se estruturada em capítulos, da seguinte maneira: o 

primeiro trata sobre a localização e a caracterização sócio-ambiental da área em estudo, 

isto é, o município de Guamaré (RN), assim como os objetivos e justificativa do trabalho; 

no segundo apresenta-se a fundamentação teórica; o terceiro discorre sobre os 

procedimentos metodológicos adotados, enquanto que o quarto sobre sensoriamento 
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remoto e técnicas de processamento digital das imagens; no quinto são apresentados os 

resultados, que se referem à análise evolutiva do município de Guamaré; o capítulo seis 

apresenta os estudos referentes à vulnerabilidade ambiental do município e um ensaio 

preliminar sobre a vulnerabilidade a acidentes do entorno das instalações e dutos do Pólo 

Petrolífero de Guamaré. O último capítulo apresenta as conclusões. 

As atividades referentes a esse trabalho foram desenvolvidas no âmbito dos 

Projetos: MARPETRO (FINEP/PETROBRÁS/CTPETRO), que objetiva o Monito-

ramento Geoambiental de áreas costeiras na zona petrolífera de Macau/RN – Área entre 

Guamaré e Macau; GERCO – IDEMA, que trata sobre o Zoneamento Ecológico 

Econômico dos estuários do Rio Grande do Norte; e PETRORISCO, que visa o 

monitoramento ambiental das áreas de risco a derrames de petróleo e derivados, 

envolvendo alunos, professores e pesquisadores da Universidade Federal do Rio Grande 

do Norte, utilizando a infraestrutura do Laboratório de Geoprocessamento (GEOPRO), 

do Programa de Pós-graduação em Geodinâmica e Geofísica, da Universidade Federal do 

Rio Grande do Norte. 
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

1.1 INTRODUÇÃO 

Em resposta à Conferência Mundial das Nações Unidas para o Meio 

Ambiente, realizada em 1972, em Estocolmo, o Brasil iniciou uma política de 

institucionalização visando a preservação e a qualidade do meio ambiente. 

Atualmente, a qualidade do meio ambiente foi considerada prioridade 

internacional, por meio da “Declaração sobre o Ambiente Humano”, com a 

publicação dos 23 princípios básicos. Esta política foi implantada a partir de 

1973 com a criação das Secretarias do Meio Ambiente, e da implantação dos 

Órgãos Estaduais do Meio Ambiente. 

Entretanto, somente na década seguinte o Governo Federal Brasileiro 

promulgou a Lei 6.038, de 31 de agosto de 1981, que cria a Política Nacional do 

Meio Ambiente (PNMA), que tem por objetivo: 

A preservação, melhoria e recuperação da qualidade ambiental 

propícia à vida, visando assegurar, no País, condições ao 

desenvolvimento sócio-econômico, aos interesses da segurança nacional 

e à proteção da dignidade da vida humana, atendidos os seguintes 

princípios: 

I - Ação governamental na manutenção do equilíbrio 

ecológico, considerando o meio ambiental como um 

patrimônio público a ser necessariamente assegurado e 

protegido, tendo em vista o uso coletivo; 

II - Racionalização do uso do solo, do subsolo, da água e do ar; 

III - Planejamento e fiscalização do uso dos recursos ambientais; 

IV - Proteção dos ecossistemas com preservação de áreas

representativas;

V - Controle e zoneamento das atividades potenciais ou 

efetivamente poluidoras; 
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VI - Incentivos ao estudo e à pesquisa de tecnologias orientadas 

para o uso racional e a proteção dos recursos ambientais; 

VII - Acompanhamento do estado da qualidade ambiental; 

VIII - Recuperação de áreas degradadas; 

IX - Educação ambiental a todos os níveis de ensino, inclusive 

educação da comunidade, objetivando capacita-la para 

participação ativa na defesa do meio ambiente (PNMA, 

art.2º).

No Rio Grande do Norte, com a criação, em 1983, da Coordenadoria do 

Meio Ambiente (CMA), subordinada à Secretaria de Planejamento do Estado, 

teve início um programa de preservação e monitoramento do meio ambiente, bem 

como das atividades poluidoras e degradadoras. Neste período, as ações de 

preservação e monitoramento da flora e fauna eram de responsabilidade da antiga 

Superintendência de Desenvolvimento da Pesca (SUDEPE) e do Instituto 

Brasileiro de Desenvolvimento Florestal (IBDF). A antiga CMA passou a 

condição de unidade administrativa responsável pela operacionalização das 

atividades relacionadas à questão ambiental (SEPLAN, 1997). Atualmente o 

órgão responsável é o Instituto de Desenvolvimento Econômico e Meio 

Ambiente (IDEMA). 

O Estado do Rio Grande do Norte possui duas zonas ambientais 

distintas: a terrestre e a marítima, que se caracterizam como zonas homogêneas 

em relação aos recursos naturais. Nestes cenários está inserido o Município de 

Guamaré, localizado no litoral norte, que apresenta ampla exploração petrolífera 

e salineira, com grande expansão da carcinicultura. Pode ser observada na região 

a confluência de diversos tipos de uso e ocupação do solo que, por si só, 

apresentam características marcantes no ambiente, demonstrando assim, um 

mosaico geoambiental complexo, com características físicas e sócio-econômico-

ambientais muitas vezes contíguas, em uma região extremamente frágil do ponto 

de vista ambiental. 
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1.2 OBJETIVOS 

Com a finalidade de compreender o mosaico geoambiental complexo do 

município, este trabalho tem por objetivo geral, identificar, mapear e interpretar a 

evolução do uso e ocupação do solo e a vulnerabilidade ambiental do Município 

de Guamaré (RN), tendo como base o uso de uma metodologia para a 

interpretação multitemporal de imagens de sensores remotos e reconhecimentos 

de campo, integrados em ambiente de Sistema de Informações Geográfica (SIG). 

Os desdobramentos, como objetivos específicos, foram: compilar, 

processar e integrar as informações obtidas em ambiente SIG; realizar a 

aquisição de dados em campo; confeccionar os mapas temáticos: geologia 

simplificada, unidades geomorfológicas, associação de solos, trafegabilidade dos 

solos, a partir da digitalização de mapas previamente obtidos; realizar o 

processamento, análise e interpretação multitemporal de imagens de satélite, 

fotografias aéreas e oblíquas, para a obtenção dos mapas de uso e ocupação do 

solo; efetuar o cruzamento dos dados de diferentes períodos, em ambiente SIG, 

para a análise multitemporal propriamente dita; e elaborar o mapa de 

vulnerabilidade ambiental. 

1.3 JUSTIFICATIVA 

A questão do petróleo e seus derivados têm sido assunto de relevância no 

cenário brasileiro nas últimas décadas. Nos últimos anos, além da descoberta de 

novas áreas para exploração, as questões ambientais e o repasse dos royalties têm 

ganhado destaque. No sentido de regulamentar as atividades relacionadas ao 

petróleo várias leis foram criadas, assim como órgão regulador e fiscalizador, a 

Agência Nacional do Petróleo (ANP). 

A Norma Técnica 01/2002 do Centro de Gestão e Estudos 

Estratégicos/Plano Nacional de Ciência e Tecnologia do Setor Petróleo e Gás 

Natural (GEE/CTPetro), destaca fatores positivos e negativos relacionados à 

nova realidade no setor de petróleo e gás natural. Questiona-se, entre outros 
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assuntos, qual a infraestrutura existente nos municípios que assegure sua 

proteção contra eventuais derramamentos de petróleo ou seus derivados? Qual o 

seu envolvimento em planos de contingência das empresas em escala local e/ou 

regional? Quais os instrumentos de planejamento municipal e gestão urbana 

existentes nesses municípios que seriam indispensáveis ao disciplinamento das 

atividades potencialmente poluidoras, do uso do solo, da disposição final dos 

resíduos sólidos, da proteção de áreas de relevante interesse ambiental ou 

cultural, etc.? 

Estes questionamentos são de especial interesse para o Município de 

Guamaré, uma vez que, além das atividades de exploração de petróleo e gás, 

concentra as atividades relacionadas à carcinicultura, ao sal e à pesca de 

subsistência, fatores que também merecem especial atenção. Municípios onde 

ocorrem empreendimentos que envolvam atividades com significativo impacto 

ambiental, como é o caso de Guamaré, devem ter em mãos ferramentas para 

disciplinar essas atividades dentro do seu território. Isto pode ser obtido por meio 

de um dos dois (ou ambos) instrumentos técnicos e políticos: o Plano Diretor 

Municipal e o Zoneamento Ecológico Econômico. 

O Plano Diretor Municipal é um instrumento que auxilia às prefeituras 

dos municípios a disciplinarem o uso e ocupação do solo. Esse instrumento legal 

passou por várias mudanças; entretanto, a partir de julho de 2001, com a edição 

da Lei no 10.257, a chamada “Lei do Estatuto da Cidade”, importantes 

instrumentos urbanísticos, tributários e jurídicos foram criados. Em seu Artigo 

41, estabelece que o Plano Diretor é obrigatório para cidades com mais de vinte 

mil habitantes e para aquelas que são integrantes de regiões metropolitanas e 

aglomerações urbanas, as pertencentes a áreas de especial interesse turístico e, 

ainda, as inseridas na área de influência de empreendimentos ou atividades 

com significativo impacto ambiental de âmbito regional ou nacional, mesmo 

que tenham menos de vinte mil habitantes.

Cabe destacar que o § 1 do Artigo 41 determina que os recursos técnicos 

e financeiros para a elaboração do Plano Diretor estarão inseridos entre as 
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medidas de compensação adotadas pelo(s) respectivo(s) município(s), isto é, será 

elaborado às custas do próprio empreendedor. 

Nas diretrizes gerais do Estatuto da Cidade encontram-se novos avanços 

conceituais, que determinam mudanças de atitudes por parte dos 

empreendedores, no sentido de se identificarem, se associarem, se solidarizarem, 

enfim, se integrarem com as comunidades onde atuam. Deste modo, pode-se 

destacar a primeira das 16 diretrizes gerais do Estatuto: a garantia do direito a 

cidades sustentáveis, onde se recomenda que, a produção e consumos de bens e 

serviços respeitem e visem uma sociedade mais justa (sustentabilidade social); a 

preservação e utilização racional e adequada dos recursos naturais, renováveis e 

não-renováveis, incorporados às atividades produtivas (sustentabilidade 

ambiental); e a gestão e aplicação mais eficiente dos recursos para suprir as 

necessidades da sociedade e não permitir a submissão absoluta às regras de 

mercado (sustentabilidade econômica). 

O Zoneamento Ecológico Econômico é um instrumento técnico e 

político cuja finalidade é otimizar o uso dos territórios e das políticas públicas, 

sendo um instrumento técnico de informação integrada sobre o território, 

classificando-o segundo suas potencialidades e vulnerabilidades (Meirelles, 

1997).

Para satisfazer, tanto as exigências da lei acima referida como às da 

própria atividade dos empreendedores, colocando ambos em sintonia, são 

necessários estudos aprofundados sobre o município, quanto dos seus aspectos 

físico-biológico, social e econômico. É o que pretende esse trabalho, por meio da 

aplicação de sistemática de técnicas de sensoriamento remoto, que foram 

estabelecidos a partir do início dos anos setenta, e podem permitir o estudo da 

evolução ambiental de uma região desde o início da intensificação dos processos 

antrópicos por meio de análises multitemporais. 

Estudos multitemporais foram conduzidos, de fato, com resultados 

satisfatórios em várias regiões do mundo interessadas em evidenciar mudanças 

ambientais (Mesquita Junior, 1998; Disperati et al. 1998, Paranhos Filho, 2000; 

Grigio et al., 2001 e 2002; Guedes L. et al., 2002a e 2002b). 
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Por outro lado, a eficiência do uso de sistemas e técnicas de 

sensoriamento remoto, em conjunto com o SIG, vê-se aliada à rapidez da 

obtenção dos dados e à confiabilidade dos resultados. 

1.4 LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA E VIAS DE ACESSO DA ÁREA DE 

ESTUDO

O Município de Guamaré, área de estudo deste trabalho (Figura 1.1), 

está inserido na Microrregião salineira do Rio Grande do Norte, também 

conhecida por microrregião Macau. 

A articulação das cartas topográficas que originou o Mapa Base (Figura 

1.2), está delimitada pelas seguintes coordenadas: Latitude 05o 00’ e 05o 15’ S e 

Longitude 36o 15’ e 36o 30’ W, com uma área de, aproximadamente, 278,6 

quilômetros quadrados. 

O acesso é realizado pela rodovia federal BR – 406, que liga a cidade de 

Natal à cidade de Macau, até o trevo de acesso à cidade de Guamaré, pela RN – 

221. A cidade de Guamaré dista da cidade de Natal, capital do Estado, 190 

quilômetros. 

1.5 ASPECTOS SÓCIO-ECONÔMICOS 

Segundo o censo realizado pelo IBGE (2001), no ano de 2000, o 

Município de Guamaré conta com um total de 8.146 habitantes (Tabela 1.1), 

sendo 4.108 homens e 4.038 mulheres, o que proporciona uma razão de sexo de 

1,02. A população está distribuída em uma área de 278,6 km2, área do município, 

resultando em uma densidade de 29,2 hab./km2, valor inferior ao do Estado do 

Rio Grande do Norte, que é de 10.010 hab./km2.
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Figura 1.1 – Localização da área de estudo, Município de Guamaré (RN). 

Da população do município, 55,89% corresponde à área rural e 44,11% à 

área urbana. No entanto, a taxa de crescimento urbana se apresenta superior à 

taxa de crescimento rural, conforme Tabela 1.2, o que indica a tendência da 

densidade populacional urbana ultrapassar a densidade populacional rural na 

próxima década. 

Tabela 1.1 – Demografia do Município de Guamaré (RN). 

Descrição Homens Mulheres Total %
Totais Habitantes 4.108 4.038 8.146 100,00
Total Área Urbana 1.780 1.813 3.593 44,11
Total Área Rural 2.328 2.225 4.553 55,89
Fonte: IBGE (2001). 
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Figura 1.2 – Mapa Base do Município de Guamaré (RN). 
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Em relação à idade da população, pela Tabela 1.3, percebe-se que há uma 

concentração da população com idade entre 10 e 39 anos de idade, sendo que a 

maior concentração está na faixa de 10 a 19 anos. 

Tabela 1.2  – Taxa de crescimento da população, urbana e rural, do Município de 
Guamaré (RN). 

População 1991 2000 Taxa de Crescimento 

Urbana 2.361 3.599 4,84

Rural 3.721 4.550 2,30

Total 6.082 8.149

Fonte: IDEMA / CESE (2001) 

Tabela 1.3 – Faixa etária da população do Município de Guamaré (RN). 

Faixa etária População
0 a 4 anos 947
5 a 9 anos 986
10 a 19 anos 1817
20 a 29 anos 1418
30 a 39 anos 1202
40 a 49 anos 651
50 a 59 anos 501
60 anos ou mais 627

Fonte: IBGE (2001). 

A Figura 1.3 mostra que há uma diminuição da população na medida que 

aumenta a faixa etária. Essa tendência é normal quando se refere à população por 

faixa etária, o que indica um aumento gradual da população causado pelo balanço 

da natalidade e da mortalidade, sem grandes influências pela emigração e 

imigração. O número de nascimentos registrados pelo IBGE, para o ano de 2000, 

158 pessoas, e os dados referentes a óbitos, por faixa etária, durante o ano de 

1998, no Município de Guamaré (Tabela 1.4), indicam um saldo positivo na 

população do município. A mortalidade não apresenta tendência acumulativa em 

nenhuma das faixas etárias, estando homogeneamente distribuída em todas elas. 
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Figura 1.3 – População, por faixa etária, do Município de Guamaré (RN) (Fonte: IBGE, 
2001).

Segundo o IBGE (2001), para o ano de 1998, as causas dos óbitos no 

município são: doenças infecciosas e parasitárias, neoplasias/tumores, doenças 

endócrinas, aparelho circulatório, aparelho respiratório, aparelho digestivo; cada 

uma com um óbito, e três óbitos por causas externas. O Município de Guamaré 

conta com um hospital, que dispõe de oito leitos, duas unidades ambulatoriais e 

um posto de saúde. Não conta com centro de saúde, consultório médico e/ou 

consultório odontológico. No ano de 2000 ocorreram 111 internações (IBGE, 

2001), o que evidencia o funcionamento da infraestrutura médica. 

Tabela 1.4 - Óbito, discriminado por faixa etária e sexo, para o Município de Guamaré 
(RN), durante o ano de 1998. 

PessoasFaixa etária 
Masculino Feminino

Menos de 1 ano 1 0
De 1 a 18 0 0
15 a 19 0 1
20 a 29 1 1
30 a 39 0 0
40 a 49 1 1
50 a 59 1 0
60 a 69 1 1
Total 5 4

Fonte: IBGE (2001). 
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O município mantém um consórcio intermunicipal na área da saúde, com 

participação de recursos financeiros por parte do Governo Federal (IBGE, 2001). 

As doenças registradas no município, em 1996, em foram: cólera, com 

quatro casos; tuberculose, com três casos; hepatite, rubéola e doença 

meningocócica, todos com um caso  (IDEMA, 1999). 

A taxa de alfabetização do município apresenta, no ano de 2000, é de 

69,3%, considerando as pessoas com 10 ou mais anos de idade, enquanto que a 

taxa para o Estado é de 76,3%. O município mantém 13 estabelecimentos de 

Ensino Fundamental e um estabelecimento de Ensino Médio, com 1.868 e 343 

alunos matriculados, respectivamente, no ano de 2000. Dando suporte à estrutura 

educativa o município mantém uma biblioteca pública (IBGE, 2001). 

O grau de instrução das pessoas responsáveis pelos domicílios particulares 

permanentes, quando discriminados por anos de estudo, mostra-se baixo (Tabela 

1.5). O contingente sem instrução ou com até três anos de estudo apresenta o 

maior percentual, 62,5%. 

Tabela 1.5 – Percentual de pessoas responsáveis pelos domicílios particulares 
permanentes, discriminados por anos de estudo, no Município de 
Guamaré (RN). 

RN

Área
geográfica

27,0 23,6 23,1 9,0 

Percentual de pessoas responsáveis pelos domicílios particulares permanentes 
Grupos de anos de estudo 

Sem instrução e 
menos de 1 ano 

1 a 3 anos 4 a 7 anos 
8 a 10 
anos

11 a 14 
anos

15 anos ou 
mais

Não
determinados

12,5 4,5 0,2

Guamaré 30,1 32,4 23,8 7,6 5,5 0,4 0,1

Fonte: IDEMA / CESE (2001) 

A baixa instrução da população em geral reflete-se no rendimento mensal 

das pessoas responsáveis pelos domicílios particulares permanentes. Isso pode 

ser verificado na Tabela 1.6, onde 51,7% recebem até um salário mínimo que, 

somado com os que recebem de um a dois salários mínimos, totalizam 77,1% dos 

responsáveis pelos domicílios. Observa-se também que 3,6% estão classificados 

como sem rendimentos, isto é, sem ocupação formal. Quando os dados são 
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comparados com os do Estado verifica-se que os percentuais dos grupos com 

rendimentos entre um e até cinco salários mínimos estão equiparados, porém, 

diferencia-se nos percentuais de cinco a mais de 20 salários mínimos, com 

percentuais inferiores, e de até um salário mínimo, que apresenta valor superior. 

Pode-se inferir que, para a população do Município de Guamaré em geral, os 

rendimentos nominais mensais estão abaixo dos do Estado do Rio Grande do 

Norte.

Tabela 1.6 –  Percentual de pessoas responsáveis pelos domicílios particulares 
permanentes, discriminados por classes de rendimento nominal mensal, 
no Município de Guamaré (RN). 

Área
geográfica

Até 1 
1 a 2 2 a 3 3 a 5 5 a 10 10 a 20 20 (2)

Percentual de pessoas responsáveis pelos domicílios particulares permanentes 
Classes de rendimento nominal mensal (salário mínimo) (1) 

Mais de Mais de Mais de Mais de Mais de Mais de Sem rendimento 

RN 38,4 20,2 7,6 7,7 7,1 3,6 1,9 13,5 

Guamaré 51,7 25,4 7,5 7,3 3,2 1,1 0,3 3,6 

Fonte: IDEMA / CESE (2001) 
(1) Salário mínimo considerado: R$151,00. (2) Inclusive os domicílios cuja pessoa responsável recebia somente em 
benefícios.

Segundo o IBGE (2001), o número de pessoas com rendimento 

responsáveis pelos domicílios particulares permanentes do Município de 

Guamaré é de 2.005. Elas têm um valor nominal médio mensal de R$289,30 e 

um valor nominal mediano mensal de R$151,00, valores inferiores do 

apresentado pelo Estado, R$513,00 e R$200,00, respectivamente. 

No Município de Guamaré atuam 88 empresas com CNPJ, isto é, 

registradas no Ministério da Fazenda, e ocupam 673 pessoas, resultando numa 

média de 7,65 pessoas por empresa. A metade (44 empresas) corresponde a 

empresas da categoria firma individual/pessoa física equiparada à jurídica, sendo 

que 42 dessas empresas ocupam pouca mão de obra, de 1 a 4 pessoas. A 

categoria sem pessoal ocupado registra 23 empresas, que correspondem a 

empresas registradas, mas não atuantes. A atividade que abriga mais empresas é a 

do comércio, que apresenta o registro de 39 empresas. A administração pública é 
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o órgão que mantém mais empregados. As oito maiores empresas do município 

concentram 98,33% das pessoas assalariadas e 99,65% dos salários. O salário 

médio pago ao pessoal ocupado é de R$184,77 (IBGE, 2001). 

O município não conta com estação de radio AM, geradora de TV e/ou 

provedor de internet. O comércio do lazer conta com videolocadora, mas não 

com livraria, cinema, loja de discos, CDs e fitas, clube, associação recreativa 

e/ou Shopping Center. As opções de lazer limitam-se a bares e lanchonetes. 

Como equipamento de cultura e lazer conta com uma biblioteca pública e um 

estádio que, até dezembro de 2002, ainda estava em construção (IBGE, 2001). 

Segundo Silveira (2002), atualmente o município conta com três rádios 

FM, todas comunitárias com funcionamento diário. O município recebe os sinais 

das emissoras de televisão Rede Globo, Sistema Brasileiro de Televisão – SBT, 

Rede Record e Rede Bandeirantes. 

A administração pública municipal mantém um quadro de funcionários 

ativos de 338 pessoas, dos quais 330 são estatutários, cinco são CLT e três 

correspondem a outras categorias. Do total do quadro ativo 313 funcionários são 

de nível auxiliar, 15 de nível médio e 10 de nível superior. Na administração 

pública municipal não constam aposentados e pensionistas, conseqüentemente, 

não existe um Instituto ou Fundo Municipal de Previdência para os funcionários 

da prefeitura (IBGE, 2001). 

O processo de terceirização dá-se em obras civis, serviços de advocacia, 

manutenção de estradas e vias urbanas e a contabilidade. O município não possui 

cadastro imobiliário. O ano do último recadastramento e atualização da planta de 

valores do IPTU foi em 1993. As áreas que estão informatizadas são: saúde, 

educação, patrimônio, contabilidade, execução orçamentária, cadastro de 

funcionários e folha de pagamento. Cadastros de Alvarás, ISS e IPTU não estão 

informatizados. A prefeitura não conta com o mapeamento digital do município 

(IBGE, 2001). 

Os instrumentos de Planejamento Municipal com os quais a prefeitura 

conta, são: Lei Orgânica Municipal, Plano Plurianual de Investimentos (PPA), 

Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e a Lei de Orçamento Anual (LOA). 
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Como instrumentos de Gestão Urbana destaca-se a inexistência de um Plano 

Diretor, Lei de Parcelamento do Solo, Lei de Zoneamento ou equivalente. Não 

existe uma legislação específica sobre áreas de interesse especial e/ou de 

interesse social, como também Código de Postura e Código de Vigilância 

Sanitária. Como instrumento de Gestão Urbana a prefeitura utiliza a Lei de 

Perímetro Urbano e o Código de Obras. 

No setor habitação a prefeitura beneficiou 400 famílias através de um 

programa de construção de unidades e 1.100 famílias através de um programa de 

oferta de material de construção. A implementação da política habitacional se 

procede através de órgão específico (IBGE, 2001). 

A prefeitura promove a política de incentivos para atração de atividades 

econômicas, através de benefícios tributários relativo ao ISS e doação de terras. 

Paralelamente, programas de geração de trabalho e renda e de capacitação 

profissional são fomentados pela prefeitura  (IBGE, 2001). 

Os Conselhos existentes, como aparato de descentralização e 

desconcentração administrativa, abrangem a área da educação, de assistência 

social e do direito das crianças/adolescentes. Não existem em outras áreas, 

também prioritárias, como da saúde, de turismo, de cultura, de habitação, de 

meio ambiente, política urbana ou desenvolvimento urbano e promoção do 

desenvolvimento econômico. O acesso à justiça é feito apenas através do 

Conselho Tutelar, mas o município não conta com tribunal ou juizado de 

pequenas causas ou comissão de defesa do consumidor (IBGE, 2001). 

A área urbana do Município de Guamaré conta com rede de abastecimento 

de água e, apesar de beneficiar 74,5% dos domicílios permanentes, apenas 26,0% 

do total de domicílios particulares do município tem canalização para levar a 

água para dentro da residência (Tabela 1.7). Apesar da prefeitura manter um 

programa de oferta de material de construção, que beneficiou 1.100 famílias o 

que, pressupondo que cada família corresponde a uma residência, serviu para 

executar reformas em 52,88% das residências do município.  A diferença entre os 

percentuais dos domicílios com água encanada, em pelo menos um dos cômodos, 

e do total de que receberam auxílio para melhoria, indica que nem todas as 
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famílias aplicaram o auxílio municipal no conforto de água encanada dentro dos 

seus domicílios. Obviamente, o avanço em benfeitorias das residências foi 

significativo, mas ainda mais ajuda deve ser ofertada, principalmente nessa 

infraestrutura residencial, pois afeta diretamente na saúde individual, familiar e, 

conseqüentemente, na saúde pública. 

Do total de 2.080 de residências do município, 1.579 contam com a coleta 

de lixo. No município, o lixo residencial é coletado e disposto em aterro 

sanitário, queimado ou enterrado na propriedade e jogado em terreno baldio, 

logradouro, rio, lago e mar. A Tabela 1.8 mostra o destino do lixo no Município 

de Guamaré pelo número de residências particulares. 

Tabela 1.7 – Domicílios particulares, por forma de abastecimento de água, em número e 
porcentagem, do Município de Guamaré (RN), no ano de 2000. 

Outra
Total
geral

Total % % Total % % Total % %

8

Domicílios particulares 
Forma de abastecimento de água 

Rede geral Poço ou nascente 
Canalizada em 
pelo menos um 

cômodo 

Canalizada em 
pelo menos um 

cômodo 

Canalizada em 
pelo menos um 

cômodo 

2.080 1.549 74,5 541 34,9 138 6,6 12 8,7 393 18,9 2,0 

Fonte: IDEMA / CESE (2001) 

Tabela 1.8 – Domicílios particulares, por destino do lixo do Município de Guamaré 
(RN), no ano de 2000. 

Destino do lixo 

Total
Coletado %

Queimado
(na % (na %

terreno
baldio ou 

logradouro
%

rio,
lago
ou %

Outro
%

75,9 282 13,5 151 7,3 3

Domicílios particulares 

propriedade) 

Enterrado 

propriedade) mar 
destino 

2.080 1.579 53 2,6 12 0,6 0,1 

Fonte: IDEMA / CESE (2001) 

A Tabela 1.8 indica que a maior parte das residências conta com a coleta 

de lixo, mas ainda uma parte da população utiliza outros meios para se desfazer 
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de seus resíduos domésticos. Provavelmente são residências da área rural onde, 

normalmente, não abrange o serviço de coleta. 

No Município de Guamaré a rede de esgoto tem pouca abrangência, pois 

beneficia apenas 14 residências, 0,7% do total. Fossas rudimentares são mais 

comuns, seguindo de fossa séptica. Destaca-se que 67 residências não tinham 

banheiro nem sanitário (Tabela 1.9). 

Tabela 1.9 – Domicílios particulares, por existência de banheiro ou sanitário e tipo de 
esgotamento sanitário, do Município de Guamaré (RN), no ano de 2000. 

Total
geral

Total %

Rede
geral

de

ou
pluvial

%
Fossa

%
Fossa

% mar ou outro 
escoadouro

%

Não
tinham

%

96,8 225 10,8 85,0 5 0,2 

Tinham banheiro ou sanitário 

Tipo de esgotamento sanitário 

esgoto séptica rudimentar 

Vala, rio, lago, banheiro 
nem 

sanitário 

2.080 2.013 14 0,7 1.769 67 3,2 

Fonte: IDEMA / CESE (2001) 

É importante destacar que a água potável disponível no município é 

oriunda de aqüíferos, e que o tipo de esgotamento sanitário está estreitamente 

ligado a estes devido ao perigo de contaminação. Considerando que 95,8% das 

residências têm a fossa, séptica e rudimentar, como tipo de esgotamento sanitário 

enfatiza-se a alta margem de risco de contaminação dos aqüíferos 

comprometendo assim, no município, o abastecimento de água e a saúde pública. 

O município não conta com agências bancárias e, atualmente, a população 

pode abrir contas, sacar e depositar na casa lotérica Loteria Guamarense, que 

mantém convênio com a Caixa Econômica Federal, ou na única agência de 

correio da cidade, onde podem ser feitas transações com o Bradesco (Tribuna do 

Norte, 2002). 

Na área de transporte o município tem 24 veículos registrados no 

DETRAN. Não existe transporte público urbano ou municipal (IDEMA, 1999). 
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A cidade de Guamaré dispõe de duas rodoviárias, porém, apenas a mais antiga, 

inaugurada em 1987, está em funcionamento, aonde chegam e partem as duas 

linhas intermunicipais, uma que liga a cidade a Natal, capital do Estado e a outra 

para a cidade de Macau. A nova rodoviária ainda não foi inaugurada e já 

apresenta sinais de deterioração. 

A telefonia do município registrava, em 1997, 64 terminais telefônicos 

instalados, dos quais 58 em serviço. O consumo elétrico, em 1997, apresentava 

1.585 consumidores, dos quais 1.442 eram residenciais, com um consumo de 974 

Kw. A indústria, apesar de contar com apenas 11 consumidores, foi o que mais 

demandou eletricidade, 146.155 Kw. O setor do comércio, com 92 consumidores, 

demandou 146 Kw e a área rural, com apenas três consumidores, demandou seis 

KW (IDEMA, 1999). 

O município, em geral, caracteriza-se por uma economia atrelada à 

agropecuária, ao extrativismo vegetal, à carcinicultura e à exploração do 

petróleo.

As culturas permanentes existentes no município referem-se a plantios de 

cajueiros e côco-da-bahia. A produção de castanhas de caju é de uma 

tonelada/ano, em uma área de cinco hectares, resultando em um rendimento de 

200 kg./hectare. A área de produção de cocos-da-bahia é 20 hectares, produzindo 

40 toneladas/ano, com rendimento médio de 2.000 kg./hectare. O feijão e o milho 

são as culturas predominantes nos cultivos temporários. A área destinada ao 

cultivo de feijão é de 60 hectares, mas, em 2000, somente 30 hectares foram 

efetivamente cultivados que produziram quatro toneladas de grãos, com 

rendimento médio de 133 kg./hectare, o que gerou uma receita de R$2.000,00. O 

milho destina uma área de 250 hectares no município, sendo cultivados apenas 

100 hectares em 2000. A produção do milho, nesse ano, foi de 15 toneladas, com 

rendimento médio de 150 kg./hectare, gerando R$5.000,00 (IBGE, 2001). 

O IDEMA (1999), em seu Informativo Municipal, apresenta os dados do 

setor agrícola, para o ano de 1996 que, quando comparados com os do ano 2000, 

verifica-se mudanças nesse setor, principalmente quando se refere às culturas 

temporárias. As áreas plantadas de feijão e milho, no ano de 1996, eram de 230 e 
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199 hectares, respectivamente. Em 2000 houve uma sensível diminuição das 

áreas cultivadas com feijão e milho, 30 e 100 hectares, respectivamente. O 

algodão herbáceo, a mandioca e o sorgo granífero não foram mais cultivados em 

2000, o que representa uma diminuição da área de cultivo de 180 hectares. 

O extrativismo vegetal refere-se à produção de carvão vegetal e lenha. No 

ano de 2000, 29 toneladas de carvão foram produzidas e 1.851 m3 de madeira 

foram extraídas da caatinga, o que gerou uma receita de R$4.000,00 e de 

R$6.000,00, respectivamente (IBGE, 2001). 

A Tabela 1.10 apresenta os dados referentes ao efetivo dos rebanhos e da 

produção de leite de vaca e de ovos de galinha do município para o ano de 2000. 

Tabela 1.10 – Efetivo dos rebanhos, em cabeças, e da produção de leite de vaca, em 
litros, e de ovos de galinha, em dúzias, do Município de Guamaré (RN). 

Descrição
Efetivo de bovinos 
Efetivo de porcos 
Efetivo de galinhas 
Efetivo de galos, frangos e pintos 
Efetivo de eqüinos 
Efetivo de asininos 
Efetivo de muares 
Efetivo de caprinos 
Efetivo de ovinos 
Leite de vaca - produção - vacas ordenhadas 
Leite de vaca - produção - quantidade (mil litros) 
Leite de vaca - produção - valor (reais) 
Ovos de galinha - produção - quantidade (mil dúzias) 
Ovos de galinha - produção - valor (reais) 

Valor
1.306

223
1.001
1.113

75
96
30

1.385
1.088

215
123

59.138,00
7

8.829,00

Unidade
cabeça
cabeça
cabeça
cabeça
cabeça
cabeça
cabeça
cabeça
cabeça
cabeça
litro
reais
dúzia
reais

Fonte: IBGE (2001). 

Na Tabela acima se constata que o maior estoque refere-se a aves, que 

totalizam 2.114 cabeças, seguido do rebanho bovino, com 1.306 cabeças. Destes, 

215 vacas são destinadas à produção de leite, cuja receita foi de R$59.138,00. O 

rebanho caprino e ovino também pode ser considerado como relevante no 

município. 
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O município de Guamaré se caracteriza por apresentar um estuário 

bastante produtivo, com a pesca se constituindo na principal atividade produtiva 

de aproximadamente 300 pescadores ali existentes.  A atividade pesqueira mais 

importante dessa comunidade é a captura de tainha e camarão, realizada no 

estuário, além de pescarias de voador, lagosta e outros pescados, realizadas na 

plataforma continental do município, por embarcações motorizadas e veleiras, 

respectivamente. Na comunidade existe uma Colônia de Pesca, que congrega 

todos os pescadores e tem como objetivo principal prestar assistência social aos 

associados e seus familiares.  Contudo, esses serviços ainda são incipientes. A 

atividade pesqueira, além de se constituir numa das principais fontes de absorção 

de mão-de-obra, é a base alimentar da população, sendo um dos componentes 

mais significativos da renda familiar monetária e não monetária, imprescindível 

para a dinâmica da economia municipal (Silveira, 2002). 

O demonstrativo sintético das receitas e despesas municipal, referente ao 

ano de 1997, é apresentado na Tabela 1.11. 

A distribuição dos royalties decorrentes da produção de petróleo vem 

gerando recursos financeiros aos municípios onde existe esse tipo de exploração. 

Os valores repassados a cada ano serviriam para incrementar o desenvolvimento 

dos municípios, assunto bastante debatida e questionada em diversos foros, 

devido à pouca visibilidade do destino desses recursos. O Município de Guamaré 

não está isenta dessas desconfianças, conforme pode ser verificado nas 

reportagens de diversas publicações, por exemplo, Guamaré: interior rico em 

royalties; Índice de analfabetismo é alto; Cidade não oferece nenhum tipo de 

lazer para os adolescentes (Tribuna do Norte, 2002); Muro do desperdiço; Em

Guamaré, riqueza não chega a todos (O Globo, 2002). 

Segundo a Agência nacional do Petróleo (ANP), nos anos de 1999, 2000 e 

2001, o Município de Guamaré recebeu R$ 6.225.759,34, R$ 7.484.262,58 e R$ 

5.785.863,21, respectivamente. O valor anual repassado varia conforme a 

produção e a cotação do dólar (ANP, 2002). 
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Tabela 1.11 – Demonstrativo sintético das receitas e despesas do Município de 
Guamaré (RN), referente ao ano de 1997. 

Receitas Em R$ 1,00 
IPTU -
ISS 22.196,49
FPM 932.072,56
IPI 1.164,51
ICMS 2.031.584,81
Outras 469.659,72

SUBTOTAL 3.456.678,09
RECEITAS DE CAPITAL 

Royalties 582.010,56
Outras 120.000,00

SUBTOTAL 702.010,56
Total das Receitas 4.158.688,65
Despesas Em R$ 1,00 

Despesas Correntes 3.312.380,69
Despesas de Capital 1.163.292,74

Total das Despesas 4.475.673,43
Fonte: IDEMA/CESE (1999). 

Não cabe nesse trabalho o questionamento de como o dinheiro público é 

aplicado e, sim, qual a sua influência na dinâmica de uso e ocupação do solo. A 

Lei 7.990, de 28 de dezembro de 1989, determina que a aplicação dos royalties

deve ser destinada exclusivamente em projetos de energia, pavimentação, 

abastecimento e tratamento de água, irrigação, saneamento básico e proteção 

ambiental, o que contribuí para uma melhoria da qualidade de vida da população 

dos municípios envolvidos. No caso de Guamaré, pelos indicadores até aqui 

apresentados o município não revela um desenvolvimento significativo, 

conforme poderia se inferir pela sua elevada receita, o que leva a concluir que a 

elevada receita da prefeitura não interfere no cotidiano da população, nem na 

dinâmica econômica geral do município e, conseqüentemente, no seu uso e 

ocupação do solo. 
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1.6. ASPECTOS FISIOGRÁFICOS 

1.6.1 Clima

Durante a maior parte do ano o Rio Grande do Norte apresenta-se sem 

chuva. Tal característica é imposta pelo Anticiclone do Atlântico Sul que, devido 

a este centro de alta pressão, confere à região sob seu domínio, tempo estável e 

sem chuvas. Durante o final do verão e no outono a ação do anticiclone diminui 

no Norte do Nordeste do Brasil e passa a atuar a Zona de Convergência 

Intertropical, que é a zona de convergência dos ventos alísios proveniente dos 

hemisférios Norte e Sul. 

A precipitação média na região de Guamaré, para o período de 1980 – 

1990 – 2000, foi de 600 mm. Apresentou menor total anual, 171 mm, em 1983, e 

maior total anual, 1.808 mm, em 1985 (Silveira, 2002). 

O comportamento das precipitações máxima, média e mínima mensais 

ao longo do ano, para o período de 1980 a 2000, na estação climatológica de 

Macau (RN), é apresentado na Figura 1.4. 

A temperatura da região de Guamaré apresenta-se elevada ao longo de 

todo o ano, sendo a temperatura média anual de 26,8ºC, com uma amplitude das 

médias mensais de 3,2ºC, tendo a menor média observada em julho, de 25ºC, e a 

maior média em fevereiro, de 28,6ºC (Silveira, 2002). 

As temperaturas médias mensais, as médias das máximas e das mínimas 

e máximas e mínimas absolutas, para o período de 1980 a 2000, na estação 

climatológica de Macau (RN), podem ser visualizadas na Figura 1.5. 

A normal da umidade relativa do ar anual (Figura 1.6) é de 70,8%, sendo 

menor nos meses de junho a novembro (mínima de 66% em novembro), 

coincidindo com a estação seca de baixa pluviosidade (Guedes I., 2002). 
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Figura 1.4 – Comportamento das precipitações máxima, média e mínima mensais ao 
longo do ano, para o período de 1980 a 2000, na estação climatológica de 
Macau(RN). (Fonte: Normas climáticas do Departamento Nacional de 
Meteorologia - DNMET/2000. Compilado de Silveira, 2002). 

Figura 1.5 – Temperaturas médias mensais, médias das máximas e das mínimas e 
máximas e mínimas absolutas, para o período de 1980 a 2000, na estação 
climatológica de Macau (RN). (Fonte: Normas climáticas do 
Departamento Nacional de Meteorologia - DNMET/2000. Compilado de 
Silveira, 2002). 
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Figura 1.6 – Umidade relativa média mensal, para o período de 1961 a 2000, na estação 
climatológica de Macau (RN). (Fonte: Normas climáticas do Departamento 
Nacional de Meteorologia - DNMET/2000. Compilado de Guedes I., 
2002).

1.6.2  Insolação 

A insolação na região de Guamaré, é das mais elevadas do Brasil, 

atingindo em média 2.600 horas/ano, o que equivale a 7,1 horas diária de luz 

solar incidindo sobre o solo. A variação das médias mensais ao longo do ano, foi 

de um mínimo de 6,1 horas/dia de brilho de sol em julho a um máximo de 8,3 

horas/dia, em novembro (Figura 1.7). Tais valores fazem com que a região 

apresente um potencial, de média a alto, para aproveitamento contínuo da energia 

solar (Silveira, 2002). 

1.6.3 Ventos

No Litoral Norte os ventos sopram predominantemente de E (entre os 

meses de setembro a abril) e NE (entre os meses de abril a setembro), como 

indicam a morfologia das dunas eólicas na região litorânea do Estado do Rio 

Grande do Norte. Os ventos de SE são importantes nos período de maio a agosto, 

acompanhando a atuação na região do Anticiclone do Atlântico Sul a partir do 

final do outono, marcando o término da estação chuvosa. A Zona de 

Convergência Intertropical, definida pela convergência dos ventos alísios dos 

hemisférios Norte e Sul, passa a atuar do verão ao outono. Fortes (1987), 
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destacou a tendência de orientação E-NE das dunas no segmento E-W da linha de 

costa da porção oeste do Cabo do Calcanhar (Figura 1.8). Na região de Macau os 

produtos de sensoriamento remoto (fotografias aéreas e imagens de satélite) 

mostram dunas com orientação NE-SW em processo migratório para SW (Alves, 

2001; Alves et al., 2002). A velocidade dos ventos, medida na Estação 

Meteorológica de Macau (NATRONTEC/ECOPLAM 1995, Fonte: DNMET) no 

período de 1961 e 1990, é maior durante o verão, com máximos da ordem de 8,5 

m/s para o mês de outubro e mínimos de 0,7 m/s durante o inverno no mês de 

abril. Medições realizadas por Tabosa (2000) ao longo das praias de São Bento 

do Norte-RN durante o mês de novembro de 1999 obteve velocidades médias de 

6,9 m/s, provenientes, sobretudo, de leste. Na área de Galinhos-Guamaré, a 

velocidade média anual dos ventos é de 5,7 m/s, com ventos menos fortes nos 

meses de abril a maio (período chuvoso) e ventos mais fortes entre setembro e 

outubro (Silveira 2002). 

Figura 1.7 – Média da insolação média diária e da nebulosidade média diária, para o 
período de 1980 a 2000, na estação climatológica de Macau (RN). 
(Fonte: Normas climáticas do Departamento Nacional de Meteorologia -
DNMET/2000. Compilado de Silveira, 2002). 
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25 Km 

Figura 1.8 – Linhas de fluxo atmosférico ao nível das dunas na faixa costeira do Estado 
do Rio Grande do Norte. (Compilado de Alves, 2001). 

1.6.4 Correntes

Ao se aproximarem da zona costeira, o fluxo das ondas apresenta a 

mesma direção dos ventos dominantes (NE-E). Os trabalhos de monitoramento 

de parâmetros do meio físico, realizados na região, indicam variações de altura 

das ondas entre 0,2 m a 2,1 m entre as áreas de Galinhos-Guamaré e São Bento 

do Norte (Guedes I., 2002). Na plataforma externa norte do Rio Grande do Norte, 

a Corrente Norte do Brasil, um ramo da Corrente Equatorial Sul, alcança 

velocidades superiores a 2,3 m/s para W (Silva, 1991). As correntes marinhas 

formam-se em resposta à ação combinada entre a orientação preferencial EW da 

linha de costa, a direção preferencial E-SE dos ventos e ao fluxo de ondas 

provenientes de NE-E, acarretando uma importante corrente de deriva litorânea 

(longshore drift) na direção oeste. Alguns trabalhos sugerem que a direção 

predominante desta corrente é caracterizada pela orientação EW com migração 

para W dos pontais arenosos costeiros (spits) e canais de maré (inlets) (Figura 

1.9).
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Figura 1.9 – Comportamento da direção (seta) e intensidade (números no interior das 
setas) das correntes no sistema Galinhos-Guamaré (RN). (Fonte: Santos 
et al., 2001. Compilado de Guedes I., 2002). 

Na região de Galinhos-Guamaré as correntes superficiais apresentam 

velocidades médias de 0,51-0,77 m/s para W (Guedes I., 2002). Na região do 

sistema Galinhos-Guamaré, as marés e os gradientes de densidade são os 

principais fatores que afetam o fluxo e a mistura das águas, pois este sistema tem 

aporte mínimo de águas doces, as tempestades na região são raras, o clima e a 

temperatura são constantes o ano inteiro (Santos et al., 2001). Para esta região, a 

temperatura média da água do mar é de 28°C, por vezes com 27°C durante o 

fluxo de maré enchente e com 29°C na maré vazante, sendo de 28°C a 

temperatura em mar aberto (Figura 1.10). A salinidade nos canais é alta, cerca de 

38,2%, comparada ao mar aberto (37,2%), devido à elevada evaporação (Figura 

1.11).
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1.6.5 Hidrografia e marés 

Os rios do estuário Galinhos-Guamaré recebem contribuições do 

continente por meio de drenagens ativas apenas durante o período chuvoso e com 

vazões reduzidas. Correspondem a canais influenciados integralmente pela ação 

das marés, destacando-se, nesse caso, o chamado Sistema Estuarino de Galinhos-

Guamaré. Desta forma, as marés controlariam a hidrografia do Litoral Norte, 

com variação entre a preamar e a baixa-mar,  alcançando a máxima de 330 cm e 

a mínima de 90 cm (IDEMA, 2002). As marés são do tipo semidiurnas, 

apresentando desigualdade diária, nível de maré médio da ordem de 133,1 cm, 

nível médio de maré alta de sizígia de 284,55 cm e a amplitude de maré de 

quadratura de 127,79 cm. Tais características permitem o enquadramento no 

regime de mesomaré (IDEMA, 2002). 

1.6.6 Solos 

Baseados em trabalhos recentes (ECOPLAM, 1997; NATRONTREC, 

1998; Alves, 2001; Silveira, 2002) e com base na imagem Landsat 7-ETM+ de 

2001, foi possível identificar e representar quatro tipos de associação de solos 

para o Município de Guamaré: Areias quartzosas distróficas, Areias quartzosas 

marinha distróficas, Solonchak solométzico e Podzólico vermelho-amarelo 

eutrófico latossólico (Figura 1.12). 

1.6.6.1 Areias quartzosas distróficas (AQd)

Esse tipo de solo apresenta fase caatinga hiperxerófila, textura média 

intermediária, relevo plano, cores bruno-acizentado, amarelado e avermelhado, 

estrutura fraca a muito fraca, drenagem acentuada e fertilidade baixa. Estes solos 

encontram-se praticamente estáveis no relevo plano em relação à erosão laminar 

resultante, principalmente, do escoamento difuso das águas pluviais. Nas 
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vertentes, observam-se, além da erosão laminar mais acentuada, as erosões em 

sulcos e ravinamentos (NATRONTEC, 1998). 

Trata-se de solos profundos com muito baixo teor de argila (menos de 

15%, dentro de uma profundidade de 2 metros aproximadamente). Estes solos 

são ácidos, com saturação de bases baixa; alta média saturação com alumínio 

trocável. Apresentam horizonte A francamente desenvolvido. Estes solos são 

muito pouco cultivados em face da limitação muito forte de água. Ocorrem em 

área de clima semi-árido quente. Não se prestam para a maioria das culturas 

regionais, quando não irrigados (Silveira, 2002). 

1.6.6.2 Areias quartzosas marinha distróficas (Amd) 

Trata-se de solos originários dos sedimentos areno-quartzosos, não 

consolidados de origem marinha e pontualmente estuarina, depositados pela ação 

dos ventos. Constituídos basicamente de quartzo, de textura arenosa, 

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

fertilidade natural. Apresenta relevo plano e suavemente ondulado a ondulado, 

constituído diretamente por restingas e dunas e, raramente, por terraço flúvio-

estuarino. A cobertura vegetal observada nesses solos é bastante esparsa, estando 

em cerca de 80% dos solos ausente, apresentando distintas em relação aos 

compartimentos de relevo onde se desenvolvem as areias quartzosas distróficas 

marinhas (NATRONTEC, 1998). 

Estes solos correspondem às dunas, que são areias de origem marinha 

depositadas pela ação dos ventos dominantes. Compreende não somente as dunas 

fixas, com vegetação, que apresentam horizonte A muito pouco desenvolvido, 

como também as dunas móveis, sem desenvolvimento de horizonte. Estes solos 

não apresentam aptidão agrícola e são indicados para preservação do aqüífero 

livre (Silveira, 2002). 
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Figura 1.10 – Comportamento da temperatura no sistema Galinhos-Guamaré (RN). 
(Fonte: Santos et al., 2001. Compilado de Guedes I., 2002). 

Figura 1.11 – Comportamento da salinidade no sistema Galinhos-Guamaré (RN). 
(Fonte: Santos et al., 2001. Compilado de Guedes I., 2002). 
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1.6.6.3 Solonchak solométzico e solo de manguezais (SKM) 

Estas duas classes são solos halomórficos indiscriminados, situados em 

áreas alagadas, sob influência das marés, denominadas de planícies estuarinas, 

com dinâmica de intermaré a supramaré. Constitui uma associação de solos 

pouco desenvolvidos, muito mal drenados, com alto conteúdo em sais 

provenientes da água do mar (NATRONTEC, 1998). 

Estão localizados em áreas baixas, relevo plano com abatimentos, 

influenciados pelas águas do mar (Tabela 1.1). São derivados de sedimentos, 

desde argilosos até arenosos do Holoceno, podendo haver inclusões nesta 

unidade de Areia Quartzosas Marinhas hidromóficas.  Esta associação 

pedológica, apresenta-se com altos teores em sais (sódio, magnésio, cálcio e 

outros), pouco diferenciados com horizonte fleizado e teores de sulfatos e/ou 

enxofre elevado, geralmente com pH baixo (Silveira, 2002). 

Tabela 1.12 – Característica da associação dos solos solonchak solonétzico e solos de 
mangue (Compilado de Silveira, 2002). 

Abertura
vegetal
Ambiente 

Textura

Ausente
Planície de maré 

Solonchak Solonétzico 

Mangue intermaré e inframaré 

Material
originário 

Sedimento areno 
argilosos e argilo-

arenoso e areno síltico 

Sedimento areno-argilosos, argilo-arenoso e 
areno-síltico

Solo de mangue 

Aspecto
hídrico
Drenagem
Erosão

Zona de fluxo e refluxo 
das marés 

Mal drenada 
nula Nula 

Zona de fluxo e refluxo das marés 

Mal drenada 

Importância 
ambiental 

Solos com potencial 
para evoluir para solos 

de mangues 

Ecossistema manguezal, sendo essencial na 
produtividade da cadeia alimentar, servindo de 
viveiros e produção de peixe, camarão, ostra e 
outras espécies alem de fonte de nutrientes para 
espécie marinha. 
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Figura 1.12 – Mapa de associação de solos do Município de Guamaré (RN). 
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A vegetação é representada pelas formações halófitas, ocorrendo a 

presença de mangues, sendo algumas áreas desprovidas de vegetação devido à 

alta salinidade. Estes solos praticamente não se prestam para fins agrícolas, em 

conseqüência dos sais, sendo utilizados como áreas de salinas e carcinicultura. 

Este solo apresenta aptidão para preservação da fauna e da flora, muito rica no 

ambiente (Silveira, 2002). 

1.6.6.4 Podzólico vermelho-amarelo eutrófico latossólico 

Esta classe compreende solos com horizonte B textural, não 

hidromórficos, com argila de atividade baixa, saturação de bases alta. O 

horizonte A é fraco, apresentando características intermediárias entre Podzólicos 

e Latossolos. São solos profundos, muito porosos, bem drenados, 

moderadamente ácidos e praticamente neutros, com perfis moderadamente 

diferenciados. São derivados de calcário em mistura com sedimentos arenosos de 

Barreiras, tendo como vegetação à caatinga hiperxerófila. Estes solos apresentam 

aptidão agrícola, restrita para pastagens plantada, principalmente devido à forte 

deficiência de água; apresentam boas condições físicas e relevo favorável à 

mecanização. O aproveitamento agrícola destes solos somente poderá ser feito 

com irrigação (Silveira, 2002). 

1.6.7 Vegetação 

Com relação à vegetação na região, é possível encontrar o seguinte 

conjunto de plantas que recobre o solo: 

Caatinga – formada por plantas adaptadas ao clima semi-árido ou 

tropical quente e seco; esse tipo de vegetação sobrevive com pouca 

água, chegando a perder suas folhas nos períodos de maior 

estiagem, abrange a maior parte do município. 

Dissertação de Mestrado  no 34 – PPGG/UFRN Capítulo 1 



34Grigio, A. M. 2003 

Manguezais – localizados nas várzeas próximas á desembocadura 

dos rios, onde as águas das marés se misturam com as águas dos 

rios.

Vegetação de dunas e praias – pode-se observar uma vegetação 

rasteira, resistente às condições de salinidade dos solos dessas 

áreas.

Em relação à fisionomia da vegetação de Caatinga, se podem distinguir 

três tipos: Caatinga Arbórea Arbustiva Fechada, Caatinga Arbustiva Arbórea 

Fechada e Caatinga Arbustiva Aberta. A Caatinga Arbórea Arbustiva Fechada 

representa a vegetação de Caatinga com predominância de indivíduos de porte 

arbóreo, com a presença de arbustos, sem áreas descobertas de vegetação, isto é, 

cobrindo toda a área de ocorrência de maneira ininterrupta e sem clareiras. A 

Caatinga Arbustiva Arbórea Fechada corresponde à vegetação de caatinga com 

predominância de arbustos estando aqui presentes indivíduos de porte arbóreo 

distantes entre si, a vegetação é compacta sem clareiras. A Caatinga Arbustiva 

Aberta caracteriza a vegetação de Caatinga ausente de indivíduos de porte 

arbóreo tendo como remanescentes os arbustos distanciados entre si, isto é, com 

clareiras. Provavelmente, essa fisionomia é conseqüência do desmatamento e 

abandono da área, já que a presença abundante de leguminosas, principalmente 

as ditas Juremas (várias espécies de Mimosa sp.) caracteriza o que é denominado 

por Rizzini (1997) como Caatinga Secundária. 

1.7 TRAFEGABILIDADE DOS SOLOS 

Com base na carta topográfica de Guamaré, escala 1:50.000, elaborada 

pela diretoria de Serviço Geográfico do Exército, foi possível identificar quatro 

categorias para a trafegabilidade dos solos (Figura 1.13). 

As categorias e respectivas interpretações são: [1] indica trafegabilidade 

boa em qualquer tempo; [2] indica trafegabilidade boa em tempo seco e regular 

em tempo úmido; [3] indica  trafegabilidade regular em tempo seco e ruim em 
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tempo úmido e [4] indica trafegabilidade muito ruim (não trafegável) em 

qualquer tempo. 

1.8 GEOLOGIA REGIONAL

1.8.1 Embasamento cristalino 

O panorama litológico pré-cambriano do Nordeste acusa as marcas 

profundas da Orogênese Brasiliana na forma de rochas de fácies metamórficas 

tão elevadas como a anfibolítica e a granulítica, e de granitóides de anatexia, 

além de migmatítos e granitos intrusivos. São rochas geradas no ciclo Brasiliano, 

com exceção de restos de núcleos gnaissicos-migmatíticos mais antigos 

parcialmente retrabalhados neste ciclo (Fortes, 1988). 

A correlação dos terrenos proterozóicos do Nordeste do Brasil com 

aqueles da África ocidental induz à interpretação de que as zonas de 

cisalhamento transcorrentes intracontinentais da Faixa Borborema/Trans-Sahara 

constituem uma rede transcontinental de zonas de cisalhamento dúcteis de escala 

crustal a litosférica, instaladas na acomodação das convergências relativas dos 

crátons do Oeste Africano, Amazônico, São Francisco/Congo e diversos 

fragmentos de microcontinentes no Neoproterozóico (Jardim de Sá, 1984), onde 

o padrão geométrico do sistema de zonas de cisalhamento transcorrentes é 

formado pela coalescência entre os lineamentos de direção geral EW e extensão 

superior a 1000 km entre o Brasil e Camarões, incorporando deste modo, aos 

lineamentos de direção NE com cerca de 3000 Km de extensão entre o Brasil 

Central e Hoggar (Amaro, 1998). 

Por todo o tempo em que esteve submetida à erosão, a enorme massa das 

montanhas brasilianas se acomodava à retirada de rochas por pulsos isostáticas 

que remobilizavam suas extensas faixas cisalhadas, repercutindo nas bacias 

paleozóicas. Sendo assim, é no sincronismo orogênese-erosão, destruição-

formação de registros, que consiste o sistema ciclo Brasiliano-bacias 

sedimentares (Fortes, 1988). 

Dissertação de Mestrado  no 34 – PPGG/UFRN Capítulo 1 



36Grigio, A. M. 2003 

Figura 1.13 – Mapa de trafegabilidade dos solos do Município de Guamaré (RN). 
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Sendo assim, o embasamento Pré-Cambiano (ou Embasamento 

Cristalino) sobre o qual depositaram-se os sedimentos da Bacia Potiguar, é 

composto de três grandes unidades, rastreáveis sob a cobertura sedimentar, pelo 

prolongamento para Nordeste de suas faixas de ocorrência na borda sul da bacia 

e por testemunhos da PETROBRÁS. Estas unidades são, da base para o topo, 

Complexo Caicó, Grupo Seridó (faixa de supracrustais composta da base para o 

topo, pelas Formações Jucurutu, Equador e Seridó) e granitóides brasilianos 

(Figura 1.14), (ECOPLAM, 1997). 

ÉPOCA / IDADE AMBIENTE DEPOSICIONAL AMBIENTE (descrição suscinta) 

PROT. SUPERIOR 
(570 A 1.100 M.a.) 

GRANITÓIDES 
BRASILIANOS 

Granitos e granodioritos (p b)

PROTEROZÓICO 
INDIVISO

(> 1.100 M.a.) 

GRUPO 
SERIDÓ 

Fm SERIDÓ Micaxistos, filitos 
Fm EQUADOR Meta-arenitos e metaconglomerados 

Fm JUCURUTU Paragnaisses, mármores, calcossilicáticas 

COMPLEXO CAICÓ Migmatitos 

Figura 1.14 –  Embassamento cristalino sobre o qual depositaram-se os sedimentos da 

Bacia Potiguar. (Fonte: ECOPLAM, 1997). 

1.8.2 Bacia Potiguar 

A área de estudo encontra-se situada no contexto geológico da Bacia 

Potiguar, extremo Nordeste do Brasil, nos Estados do Rio Grande do Norte e 

Ceará. Com uma área de 48.000 Km2 aproximadamente, sendo destes, 21.500 

em área emersa e 26.500 em área submersa, chegando a isóbata de –2000 m 

(Almeida et al., 1977), e encontra-se inserida na porção da Província Borborema 

caracterizada por Jardim de Sá (1984) como sendo composta por diversas faixas 

de supracrustais, distribuídas em um embasamento gnáissico-migmatítico, cujo 

limite sul é a Zona de Cisalhamento E-W de Patos. 

Segundo Neves (1987) apud Caldas (1998), a Bacia Potiguar representa 

um rifte intracontinetal em sua porção emersa e uma bacia do tipo pull-apart em 

sua porção submersa. A semelhança de outras, como as bacias do Recôncavo, 

Tucano e jatobá, Rio do peixe e Sergipe-Alagoas, a Bacia Potiguar faz parte do 

sistema de rifte do nordeste brasileiro (Matos, 1992a). 
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Deste modo, as principais feições tectônicas, segundo Cremonini (1996), 

encontrada na área de estudo são representadas pelos altos de Macau, a sul, e Boa 

vista a oeste; e pelas falhas de Ubarana e de Macau, onde no extremo leste e 

sudeste da área ocorrem duas feições erosivas importantes, representadas pelo 

canyons de Ubarana e de Agulhas. O extremo norte é limitado por uma flexura 

dos pacotes sedimentares de direção aproximada N75º W, que coincide com o 

atual limite entre plataforma e talude continental. 

A Bacia Potiguar apresenta os seguintes limites: a oeste, com a Bacia do 

Ceará, pelo Alto Fortaleza, a sul, pelo Embasamento Cristalino da Faixa Seridó e 

a norte, nordeste e leste pela Cota batimétrica de – 2000 m.

1.8.2.1 Estratigrafia

A bacia Potiguar apresenta vários estágios tectônicos e deposicionais na 

sua história, que pode ser dividida em quatro megasequências e grupos de 

seqüências principais, com sedimentos correlatos: Megasequência Mesozóica 

Rifte, Grupo de Seqüências Mesozóicas Transicionais, Grupo de Seqüências 

Mesozóicas Flúvio-marinhas Transgressivas e Grupo de seqüências 

Mesocenozóicas Flúvio-marinhas Regressivas. Na base deste último grupo de 

seqüências ocorre uma Unidade Ígnea Terciária (ECOLPAM, 1997). 

Para Araripe e Feijó (1994), o processo de formação da Bacia Potiguar 

pode ser dividido em dois estágios evolutivos conforme mostra a coluna crono-

estratigráfica atualizada e organizada pelos mesmos, a partir da coluna proposta 

por Souza (1982) (Figura 1.15). Na seqüência são apresentado os dois estágios 

evolutivos e descrição das três unidades litoestratigráficas: 

1) O Estágio Rifte (subsidência tectônica) é composto por sedimentos da 

formação pendências, de idade Neocomiana a Eoaptiana (Cretáceo 

inferior), representados por conglomerados de escarpa de falha, além de 

siltitose folhelhos depositados em sistemas lacustrinos, os quais foram, 

progressivamente, sobrepostos por arenitos deltaicos e fluviais. Estes 

sedimentos atingem uma espessura máxima em torno de 6000 m, tendo 
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contato superior com a formação Alagamar e inferior com o embasamento 

cristalino. Na porção submersa da bacia seu contato superior é com a 

Formação escada. Esta formação corresponde a uma cunha de sedimentos 

encontrada na plataforma continental composta por arenitos com 

intercalações de folhelhos e siltitos depositados e sistemas de leques 

aluviais coalescentes (Dantas, 1998). 

2) O Estágio Pós-Rifte (subsidência termal) iniciou no Albiano e dividiu-se 

em três seqüências segundo Dantas (1998): 

a) Seqüência Transicional (Neo-Aptiana): foi iniciada com a deposição 

da Formação Alagamar, que é subdividida em Membro Upanema (arenitos 

com intercalações de calcários e folhelhos), camada Pontas do Tubarão 

(calcilutito ostracoidal intercalado com folhelho cinza esverdeado) e 

Membro Galinhos (argilitos). Esta formação atinge em média 800 m de 

espessura, tendo contato basal discordante, ora com o embasamento 

cristalino ora com a Formação Pendências  ou com  a Formação 

Pescada. O contato superior é discordante com a Formação Açu, na 

porção emersa da bacia. Na porção submersa é discordante com a 

Formação Ubarana e concordante com a Formação Ponta do Mel. O 

Membro Upanema apresenta uma mudança de sistema fluvial (porção 

basal) para deltaico lacustre na sua parte superior. O término da deposição 

lacustre é representado pelas Camadas Ponta do Tubarão. O Membro 

Galinhos representa um sistema deposicional deltaico com influência 

marinha. 

(b) Seqüência Flúvio-Marinha Transgressiva (Albiano-Cenomaniano): 

iniciou com a deposição da Formação Açu (Figura 1.16), compreendendo 

conglomerados, arenitos e siltitos e representando depósitos fluviais e 

deltaico-estuarinos. Em direção ao mar, a Formação Açu grada 

lateralmente para as formações Ponta do Mel e Ubarana (Membro 

Quebradas). 
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Figura 1.15 – Coluna estratigráfica da Bacia Potiguar (Fonte: Araripe e Feijó, 1994.
Compilado de Caldas, 1998).
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Figura 1.16 – Mapa geológico simplificado da Bacia Potiguar. SPA, sedimentos de 
praia e aluviões (Compilado de Dantas, 1998). 

A Formação Ponta do Mel é composta por calcarenito oncolítico (basal), 

arenito fino a médio e calcilutito intercalado com folhelho, além de 

calcarenito com bioclastos na parte superior. Esta formação ocorre 

somente na porção submarina da bacia, e sua maior espessura observada é 

de cerca de 650 metros. Lateralmente esta unidade grada para a Formação 

Açu. Seu contato superior com a Formação Ubarana ora é discordante 

(erosivo), ora é concordante. O sistema deposicional varia de plataforma 

rasa (calcarenitos) até mar aberto (calcilutitos). 

A Formação Ubarana (Albiano inferior aos dias atuais) é composta por 

folhelhos, siltitos, calcilutitos, arenitos, diamictitos, conglomerados e, às 

vezes, olistolitos. Pertencem a esta formação pelitos (folhelhos cinza) 

intercalados com arenitos, designados de Membro Quebradas, os quais 

separam a Formação Ponta do Mel da Formação Jandaíra. 

A Formação Jandaíra (Turoniano a Campaniano inferior) é composta por 

calcarenitos com bioclastos e calcilutitos, depositados em planície de 
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maré, laguna rasa, plataforma rasa e mar aberto. Esta formação atinge sua 

espessura máxima em torno de 600 m. Nas porções leste e oeste da bacia 

essa espessura torna-se menor. 

(c) Seqüência Flúvio-Marinha Regressiva (Neocampaniano ao 

Holoceno): iniciou com a deposição da Formação Tibau, composta  por

arenitos grossos de leques costeiros. Esta formação tem contato inferior 

discordante com a Formação Jandaíra e, na porção submersa da bacia, 

concordante com a Formação Guamaré. O contato superior com a 

Formação Barreiras e sedimentos recentes é de difícil definição. Esta 

seqüência também envolve a deposição da Formação Guamaré, incluindo 

calcarenitos e calcilutitos de sistema de plataforma e talude carbonáticos. 

Esses sedimentos podem ocorrer intercalados às formações Tibau, Macau 

e Ubarana, tendo contatos gradacionais ou discordantes em suas porções 

superior e inferior. 

Segundo Araripe e Feijó (1994), atualmente as rochas sedimentares da 

bacia estão organizadas em três grupos: Areia Branca, Apodi e Agulhas; e três 

eventos de vulcanismo: Rio Ceará-Mirim, Serra do Cuó e Macau - que ocorrem 

associados à evolução da Bacia (Figura 1.15). 

O Grupo Areia Branca – denominação proposta para reunir as formações 

Pendência, Pescada e Alagamar, de conteúdo predominantemente clástico. 

O Grupo Apodi – reúne as rochas siliciclásticas da Formação Açu de 

idade Albiana a Cenomaniana e rochas carbonáticas da Formação Jandaíra de 

idade Turoniano a Mesocampaniana, além da Formação Ponta do Mel e 

Quebradas (Araripe e Feijó, 1994). 

O Grupo Agulha – segundo Araripe e Feijó (1994), é constituído pelas 

Formações Ubarana, Guamaré e Tibau, formadas por clásticos e carbonatos de 

alta e baixa energia. 

Segundo Dantas (1998), a seqüência estratigráfica da bacia Potiguar 

finaliza por sedimentos quaternários (eólicos, aluvionares, beachrocks, entre 

outros) e sedimentos da Formação Barreiras (arenitos variegados e argilosos de 

ambiente continental). 
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Rio Ceará-Mirim – contemporâneoà instalação do rifte (Jurássico a 

Cretáceo inferio), e é composto por diabásios de afenidades toleítica, aflorantes 

na borda da bacia, na forma de enxames de diques E-W, encontrando-se algumas 

vezes intercalados na Formação Pendência. 

Serra do Cuó – Santoniano a Campaniano, composto por soleiras 

básicas que intercalam na Formação Açu. 

Macau – Oligoceno ao Mioceno (Terciário), incluindo derrames, necks e 

plugs de basaltos e diabásicos de afenidade alcalina. 

1.8.2.2 Arcabouço estrutural da Bacia Potiguar 

Segundo Schlumberger (1985), estruturalmente, a Bacia Potiguar é 

formada por um graben Eocretáceo com direção sudoeste-nordeste, que foi 

soterrado por sedimentos do Cretáceo e Terciário, da fase de basculamento 

térmico.

Entretanto, para Dantas (1998), uma configuração geométrica da 

estrutura da bacia pode ser traçada, a qual seria constituída por um conjunto de 

grabens assimétricos (Apodi, Umbuzeiro, Guamaré e Boa vista) de direção NE, 

levemente oblíquos aos principais lineamentos do embasamento cristalino ao sul 

da bacia (Figura 1.17). Deste modo, altos do embasamento separam os principais 

grabens da bacia, que consistem de cristas alongadas formadas por gnaisses, 

migmatitos ou xistos, soerguidos por falhas normais (Macau, Serra do Carmo e 

Quixaba).

A Bacia Potiguar, na era Cenozóica é marcada por um tectonismo de 

menor expressividade regional, ou seja, não determina o surgimento de riftes e 

bacias sedimentares como no Mesozóico. Entretanto, eventos tectônicos de 

menores magnitudes são marcados, sobretudo, pela reativação de importantes 

falhamentos – como os sistemas de Falhas Afonso Bezerra e Carnaubais que 

interceptam o Litoral Setentrional (Figura 1.18),  dobramentos  de grandes 
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Figura 1.17 – Mapa de localização e arcabouço estrutural da Bacia Potiguar. (Fonte: 
Cremonini, 1996. Compilado de Alves, 2001). 

Figura 1.18 – Modelo proposto por Fonseca (1996) para a compartimentação do litoral 
norte entre as falhas de Afonso Bezerra e Carnaubais. 
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comprimentos de onda e eixos orientados na direção N-S, resultantes de grandes 

esforços compressivos E-W aos quais a Bacia Potiguar esteve submetida no 

Terciário, e reativações tectônicas associadas a intrusões básicas relacionadas à 

Formação Macau. Essa ascensão de magmas relacionados aos litotipos da 

Formação Macau seria resultante do alivio de pressão no Terciário de regiões 

arqueadas durante o Mesozóico, devido a ajustes internos da Placa Sul-

Americana (Sial, 1976). 

Para Fonseca (1996 e 2001), a porção central do litoral norte do Estado 

do Rio Grande do Norte, entre os Municípios de São Bento do Norte e Areia 

Branca, configura-se como uma grande reentrância, segundo a qual ocorre um 

expressivo aporte de sedimentos continentais e plataformais (Figura 1.19), onde 

os elementos morfológicos da paisagem costeira estão representados 

principalmente por (a) praias arenosas; (b) uma linha de falésias esculpidas sobre 

rochas do Barreiras, desde a Ponta do Mel até as proximidades de Porto do 

Mangue, que possui orientação NW – SE e outra linha de falésia nas 

proximidades de São bento do Norte – Caiçara, relacionadas à Ponta dos Três 

Irmãos, que são suportadas por arenitos praias litificados (beach rocks), que 

apresentam orientação ENE – WSW;  e (c) rio Açu, que em seu baixo curso corre 

nitidamente em um canal controlado segundo orientação NNE – SSW. 

Esse conjunto de elementos morfológicos, entre outros, são 

condicionados pelos elementos morfoestruturais, que são perfeitamente 

compatíveis com as orientações de estruturas Mesozóica previamente 

reconhecidas e mapeadas na Bacia Potiguar. A orientação ENE – WSW, segundo 

Matos (1992b), corresponde ao sistema de Falhas de Carnaubais e a orientação 

NW – SE corresponde, segundo Hackspacher et al. (1985), ao Sistema de Falhas 

de Afonso Bezerra, instalado no Cretáceo Superior (Cremonini e Karner, 1995). 

Deste modo, Fonseca (2001) afirma que a existência de feições 

deformativas nos registros Holocênicos (Barreiras, seqüências deltaicas da foz do 

rio Açu, beach rocks e paleodunas, além de abundantes exemplos de estruturas 

relacionadas a paleossismicidade nos terraços aluvionares) e sua associação a 

elementos morfoestruturais (deflexão de cursos fluviais, quebra de terraços 
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lagunares, alinhamento de drenagens e falésias, principalmente) indicam que 

esses dois sistemas de falhas controlam a costa pré-holocênica. 

a

b

c

c

Guamaré
Galinhos 

São Bento do Norte 

Figura 1.19 – Composição colorida RGB 3-2-1, Landsat 5-TM, órbita ponto 214-064 
(13-06-2000), baixa-mar 08:30 hs. Detalhe de alguns aspectos da 
porção submersa. a) Alto topográfico. b) Linhas de sandwaves
paralelizadas. c) Plumas de sedimentos em suspensão ao longo da linha 
de costa (Fonte: Tabosa, 2002). 

Em trabalho recente, Almeida (2002) relata que pelo menos dois campos 

de tensões distintos estão bem marcados na Bacia Potiguar: o primeiro é restrito 

às rochas das Formações Açu e Jandaíra, e o segundo é observado na Formação 

Barreiras e Terraços aluvionares. Estes são coincidentes com os campos de 

tensões atuais, sendo ambos associados a tectonismo transcorrente, onde o 

primeiro foi identificado em falhas que afetam a Formação Jandaíra na região de 

Afonso Bezerra e Upanema (RN), porção central e centro sul da Bacia Potiguar 

com idade de atuação ainda incerta, porém com duas hipóteses de surgimento, 

uma com limite Cretáceo/Terciário e a outra Eoceno/Oligoceno. O segundo 

campo de tensão coincide com dados de mecanismo focal de sismo e breakouts,

que indicam que a direção de compressão máxima horizontal atual é paralela-
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subparalela à linha de costa, variando de E-W a NW-SE, e apresentando juntas 

extencionais verticais, principalmente em terraços aluvionares e na Formação 

Barreira no vale do rio Açu (RN). 

1.9 GEOLOGIA DA ÁREA DE ESTUDO 

O Município de Guamaré está inserido no contexto geológico da Bacia 

Potiguar onde, segundo Araripe e Feijó (1994), observam-se três unidades 

litoestratigráficas: Grupo Areia Branca, depositado no início do Mesozóico 

Superior, porção basal, Grupo Apodi, sendo depositado em meados do 

Mesozóico Superior, porção intermediária e Grupo Agulhas, iniciando sua 

deposição no final do Mesozóico Superior e prolongando-se até o final do 

Cenozóico. Na área de estudo foi observada em sua maior parte a Formação 

Barreiras, associado ao Grupo Agulhas. Esta formação repousa na parte emersa 

da bacia, com faixas descontínuas de sedimentos clásticos continentais, 

constituídos por conglomerados, arenito e argilitos de cores avermelhadas, 

sobrepostos, em discordância, erosiva geralmente aos calcários da Formação 

Jandaíra (NATRONTEC, 1998). 

A Formação Jandaíra associado ao Grupo Apodi, constitui calcários 

micríticos (finos) de coloração creme amarela, homogêneos, contendo escassas 

intercalações de calcarenitos e argilitos. Ocorrem geralmente em compartimentos 

de tabuleiros, vertentes, terraços e falésias. São raros, no entanto, os afloramentos 

destes calcários, quase sempre recobertos por espessa camada de solo ou 

sedimentos recentes (NATRONTEC, 1998). Também se observaram Depósitos 

Quaternários constituídos por sedimentos holocênicos, recentes e atuais, de 

origem fluvial, estuarina, marinha, eólica e praial 

Dentro deste contexto, pode-se condicionar a geologia da área estudada 

em dois grandes domínios, um ambiente marcado pela plataforma continental e 

outro descrito como ambiente costeiro. 

O ambiente costeiro da região foi abordado por Silveira (2002) e Guedes 

I. (2002), cujos trabalhos serviram de base para a confecção do mapa geológico 

da área de estudo. 
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Silveira (2002) descreve em seu estudo evolutivo das condições 

ambientais da região costeira de Guamaré-RN, sete unidades dispostas em uma 

coluna litográfica da base para o topo, conforme Tabela 1.13. 

Tabela 1.13 – Unidades geológicas descritas por Silveira (2002). 

Unidade I Correlacionada à Formação Jandaíra de Araripe e Feijó (1994) e Faria 
(1997).

Unidade II Correlacionada com a unidade B de Caldas (1998) e a Formação Timbau 
descrita por Faria (1997). 

Unidade III Correlacionada à Formação Barreiras de Alheiros et al. (1991). 

Unidade IV Depósito flúvio-estuarino com gradação para depósito fluvial e 
associação de depósitos arenosos de origem marinha e eólica. 

Unidade V Depósitos eólicos sub-recentes representados pelas dunas fixadas por 
vegetação.

Unidade VI Depósitos eólicos recentes representados pelas dunas móveis. 

Unidade VII Constituída por associações de sedimentos flúvio-marinho e areias 
praiais.

No presente trabalho, com base no mapa geológico elaborado por 

Silveira (2002) e com base na imagem Landsat 7-ETM+ (05/04/2001), foi 

possível confeccionar o mapa geológico simplificado do Município de Guamaré 

(RN), que apresenta, da base ao topo, sete ambientes distribuídos em quatro 

unidades litoestratigráficas, conforme a Figura 1.20, que são: Formação Jandaíra, 

Formação Barreiras, Depósito eólico (Dunas Fixas), Depósito de Planície de 

Maré, Depósitos Flúvio-marinhos, Depósitos Flúvio-estuarinos, Depósito eólico 

(Dunas Móveis), Depósitos Aluvionares, Depósitos de sedimentos de praia 

recentes.

1.9.1 Cretáceo 

1.9.1.1 Formação Jandaíra (Kj)

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

segundo Silveira (2002), principalmente  às margens das lagoas e drenagens
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Figura 1.20 – Mapa geológico simplificado do Município de Guamaré (RN). 
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existentes, que se mostram possivelmente controladas por falhas e apresenta-se 

bastante inconsolidada, sem nenhum aspecto que caracterize melhor 

petrograficamente. Apresenta coloração creme amarelada e, que apesar do seu 

aspecto friável, agrunulométrica varia entre fina a muito fina (Figura 1.21). 

Constituído por uma composição carbonática  com constituintes siliciclasticos 

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

evidencia ambiente deposicional lagunar e mar raso (grupo de seqüências 

mesozóicas flúvio-marinhos transgressivas). 

1.9.2 Tércio-Quaternário

1.9.2.1 Formação Barreiras (TQb)

Situada na porção sul da área mapeada, é composta por sedimentos pouco 

ou não consolidados, constituindo uma unidade que apresenta uma grande 

variação litológica. Corresponde à unidade III de Silveira (2002). 

Figura 1.21 – Afloramento carbonático, bastante inconsolidado, localizado as margens 
da Lagoa Cajarana, Município de Guamaré (RN) (Foto: Silveira, 
setembro/2001). 
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A Formação Barreiras foi descrita pela primeira vez por Branner (1902 

apud Campos e Silva, 1983), como sendo uma faixa contínua de sedimentos que 

ocorrem na porção litorânea desde o Estado do Rio de Janeiro até o Estado do 

Pará, apresentando características geomorfológicos próprias na forma de 

tabuleiros que, em vários trechos do litoral nordestino, suportam falésias (ativas 

ou recuadas). 

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

que ocorreu sobre várias serras interioranas no nordeste, como a Serra do Martins 

e de Santana, deste modo, Mabesoone (1994) admitiu a denominação original de 

Grupo Barreiras e subdividiu em três unidades lito-estratigráficas intercaladas 

por unidades edafo-estatigráficas, conforme Tabela 1.14. 

Tabela 1.14 – Proposta de divisão para o “Grupo Barreiras” (Mabesoone et al., 1972). 

Idade Unidade Lito-estratigráfica Unidade Edafo-estratigráfica 

Holoceno Areias brancas 
Intemperismo Potengi (retrabalhamento 

eólico)
Pleistoceno Formação Macaíba Intemperismo Riacho Morno 
Plioceno Formação Guararapes Intemperismo Laterítico 
Mioceno Formação Serra do Martins 
Oligoceno Intemperismo Caulítico 

Mabesoone (1994) afirmou que a deposição dos sedimentos da Formação 

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

deposição está intimamente relacionada ao soerguimento da Cordilheira dos 

Andes, iniciando ainda no Terciário, provocando deste modo, mudanças 

climáticas e sedimentológicas em âmbito continental, os quais explicariam a 

deposição dos sedimentos da Formação Barreiras por quase todo o Brasil. 

Segundo Silva (1997), acima da Formação Barreiras e margeando os 

principais rios da região (e.g. Piranhas-Açu, Ceará-Mirim) ocorre depósitos de 

cascalheiras, constituídos por conglomerados clasto-suportados polimíticos de 

coloração dominantemente avermelhada, apresentando seixos de quartzo 

policristalino com tamanho variando de 1 a 20 cm. 

Estratigraficamente também acima da Formação Barreiras e 

aparentemente abaixo dos sedimentos dunares, são encontrados em algumas 
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regiões os sedimentos areno-quartzoso com pouca argila e grânulos de quartzo e 

limonita, de coloração amarelo-avermelhada, apresentando por vezes 

estratificação plano paralela. Estes depósitos são diferenciados por alguns autores 

e geralmente relacionados ao intemperismo Potengi de Mabessone et al. (1972), 

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

Na área de estudo, as rochas dessa formação ocupam boa parte da área 

estudada, ocorrendo por quase toda a porção sul, e corresponde a um arenito 

grosso, com porções mais argilosas e com alguns níveis conglomeráticos 

(Figuras 1.22a, 1.22b e 1.23). 

1.9.3 Quaternário 

Corresponde aos sedimentos inconsolidados e rochas sedimentares 

compreendidos na parte onshore da área estudada, próximo à linha de costa e 

estuários. É constituída por: Depósito  Eólico (Dunas Fixas), Depósito de 

Planície de Maré, Depósito Flúvio-marinho, Depósito Flúvio-estuarino, Depósito 

Eólico (Dunas Móveis), Depósito Aluvionares e Depósito de Sedimentos de 

Praias Recentes, sendo a Planície de Maré constituída por sedimentos lamosos 

em parte arenosos finos, que correspondem a Zona de Intermaré e de sedimentos 

finos inconsolidados que correspondem a Zona de Supramaré. 

1.9.3.1 Depósitos Eólicos (Dunas Fixas) (Qdf) 

São depósitos de areias acumulados em áreas emersas pelos ventos que 

carreiam as areias secas das áreas acima das marés altas das praias (pós-praia). O 

modo de transporte principal é por saltação dos grãos de areia, enquanto as 

partículas finas (silte e areia fina) são levadas em suspensão. As dunas fixas 

(Figura 1.24) estão revestidas de gramíneas, arbustos esparsos, 

predominantemente, a flor-de-seda (Calotropis procera) e espinheiros, que 

servem de abrigo a pássaros (ECOPLAM, 1997). 
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Formação Barreiras 

Duna Fixa 

(a)

(b)

Figura 1.22 – (a) Visualização do afloramento 1 da Formação Barreiras. (b) Detalhe do 
afloramento 1 da Formação Barreiras. Município de Guamaré (RN), 
2002. Coordenada do ponto 336 (Foto: Grigio, fevereiro/2001). 

Formação Barreiras 

Planície Flúvio-Estuarina

Figura 1.23 – Visualização do afloramento 2 da Formação Barreiras. Município de 
Guamaré (RN), 2002. Coordenada do ponto 336 (Foto: Grigio, 
fevereiro/2001).
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Gomes et al. (1981), caracterizou as dunas fixas como paleodunas, 

descritas como sedimentos eólicos quaternários, constituídas predominantemente 

por areias quartzosas, bem selecionadas e com grãos arredondados. 

Figura 1.24 – Vista parcial de depósito eólico (Dunas Fixas) do Município de Guamaré 

(RN) (Foto: Grigio, fevereiro/2001). 

1.9.3.2 Depósito de Planície de Maré (Qpm e Qpi) 

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

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

áreas protegidas em costas de alta energia. Estas planícies são compreendidas por 

duas zonas: Zona de Supramaré e Zona de Intermaré (Silva, 1991). 

Silva (1991) menciona que os principais mecanismos responsáveis pela 

deposição e distribuição de fácies/subfácies na planície de maré, são a agradação 

e progradação, bem como, a acreção lateral em associação com barras em pontal 

(point bars) em canais de maré meandrantes e seus tributários (tidal creeks).

A Zona de supramaré (Figura 1.35) é caracterizada por áreas inundadas 

pelo mar durante as marés cheias de sizígia (lua nova ou lua cheia) e a Zona de 

Intermaré (Figura 1.36) são áreas alagadas entre as marés médias altas e baixas 
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normais (Souto, 2002). ECOPLAM (1997) caracterizou esta planície como 

Planície de Inundação Flúvio-Estuarina. 

A Zona de Supramaré, foi dividida por Miranda (1983) em duas zonas: 

Zona de caranguejos e Zona de algas. A Zona de caranguejo constitui uma 

transição entre a Intermaré (mangue) e a supramaré plena (Zona de algas). 

Consiste, deste modo, em uma faixa de extensão variável, sem vegetação, 

composta de sedimentos finos, maciços pela intensa bioturbação, mal 

selecionados, lamosos, úmidos, escuros (cinza-médio a castanho-escuro), com 

níveis avermelhados. E a Zona de algas, corresponde a supramaré plena, exposta 

subaereamente durante longo tempo e sendo atingida apenas pelas grandes marés 

(sizígia), estando recoberta por um verdadeiro tapete de algas azuis-verdes 

(Classe Cyanophita mizophyceae, da Ordem Chamaessiphonales, principalmente 

do Gênero Schizotrix, Calotrix e Microlleus).

Miranda (1983) caracterizou a zona de intermaré, como sendo composta 

pelas áreas de mangues e planícies lamosas inunda pela preamar média, 

apresentando deste modo, sedimentos constituídos basicamente por areia fina a 

silte, pobremente selecionada e com alto teor de carbonato de cálcio (13 a 25%) e 

matéria orgânica (2,5 a 4,5%). Apresentam coloração cinza-esverdeado escuro, 

lamosos, onde, a partir de estudos de difratometria de raios-X, mostraram a 

predominância de caulinita, com presenças variáveis de ilita, esmectita, clorita e 

camadas mistas, intensamente bioturbados pela ação de crustáceos (com tocas de 

até seis centímetros de diâmetro e moluscos, principalmente bivalvos Ostrea  e 

Casostrea, que se prendem às raízes das plantas). 

1.9.3.3 Depósitos Flúvio-marinho (Qfm) 

É constituído por associações de sedimentos flúvio-marinhos e areias 

praiais, são depósitos areno-quartzosas de granulometria variável entre areia 

muito fina a grossa, com coloração branca e cinza clara, ocupando toda a faixa 

entre a linha de paria e as dunas móveis (Figura 1.25). 
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1.9.3.4 Depósitos Flúvio-estuarinos (Qfe) 

Esses depósitos são constituídos de sedimentos com variação vertical de 

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

zona de maré estuarina, para sedimentos mais arenosos e grosseiros, depositados 

principalmente pela dinâmica fluvial, em período de estação chuvosa, quando se 

constata a inundação deste depósito pelo transbordamento das águas dos canais 

de maré e do rio Camurupim (Figuras 1.23 e 1.26). 

Depósito flúvio-marinho 

Figura 1.25 – Vista parcial de depósito flúvio-marinho do Município de Guamaré (RN) 
(Foto: Vital, novembro/2001). 

1.9.3.5 Depósitos Eólicos (Dunas Móveis) (Qdm) 

Na região desenvolvem-se cordões de dunas eólicas (Figura 1.27 e 1.28) 

do tipo barcana, acumulada pelo vento, que se desloca para Sudoeste com 

velocidade média anual de 20 Km/h (ou 5,5 m/s, podendo atingir até 9,0 m/s). Os 

sedimentos são compostos por grãos de quartzo hialino limpos, principalmente 

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

e sub-esféricos (95 a 99%), com granulometria principalmente areia fina, em 
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parte média e muito fina, apresentando ainda fragmentos de conchas de 

organismos marinhos (Miranda, 1983). 

Depósitos flúvio-estuarinos 

Figura 1.26 – Vista parcial de depósito flúvio-estuarino do Município de Guamaré 
(RN) (Foto: Vital, novembro/2001). 

Duna móvel 

Figura 1.27 – Vista parcial dos depósitos eólicos (Dunas Móveis) do Município de 
Guamaré (RN) (Foto: Grigio, fevereiro/2001). 
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Silveira (2002), observou na superfície desses depósitos eólicos vários 

tipos de estruturas deposicionais peculiares ao ambiente, tais como: marcas de 

ondulações e estratigraficações cruzadas. A dinâmica deposicional é atualmente 

ativa na área mapeada, ocorrendo o transporte possivelmente por saltação, 

rolamento e deslizamento superficial. 

Figura 1.28 – Vista parcial dos depósitos eólicos (Dunas Móveis) do Município de 
Guamaré (RN) (Foto: Grigio, fevereiro/2001). 

1.9.3.6 Depósitos Aluvionares (Qa) 

Estes depósitos estão distribuídos nas margens e nos canais de drenagens 

(Figura 1.29), e são constituídos basicamente por sedimentos areno-argilosos, de 

coloração variada, de granulometria grossa e seleção variando de moderada a 

pobre, podendo conter alguma matéria orgânica. Estes sedimentos são 

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

intermitentes e só recebem água durante esta estação (Souto, 2002). 
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1.9.3.7 Depósitos de Sedimentos de Praia Recentes 

Localizados ao Norte da área de estudo, estes sedimentos estão 

representados por depósitos de praias, de pós-praias (Figuras 1.30) e de barras 

arenosas (Figura 1.39 e 1.40). São constituídos por associações de sedimentos 

flúvio-marinhos e areias praias. São depósitos areno-quartzosas de granulometria 

variável entre areia muito fina a grossa, com coloração branca e cinza claro, 

ocupando toda a faixa entre a linha de praia e dunas (Silveira, 2002). 

Nos depósitos de areias praia, Silveira (2002) observou várias estruturas 

sedimentares, tais como: marca de ondulação, marca de deixa e marcas de 

ravinamentos. E nos depósitos sedimentares representados pela associação de 

sedimentos flúvio-marinhos, constituem respectivamente os sedimentos 

aflorantes na planície de deflação e barras arenosa, apresentando como estruturas 

mais típicas, as manchas de ondulações eólicas, produzidas a partir de seixos e 

conchas, mostrando os padrões de direção dos ventos. 

Figura 1.29 – Vista parcial dos depósitos aluvionares do Município de Guamaré (RN) 
(Foto: Amaro, novembro/2001). 
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Depósito de sedimentos 
de praia recentes 

Figura 1.30 – Vista parcial do Depósito de Sedimentos de Praia Recentes do Município 
de Guamaré (RN) (Foto: Vital, novembro/2001). 

1.10 CONTEXTO GEOMORFOLÓGICO

Um dos conceitos fundamentais da geomorfologia diz que pouco da 

topografia da Terra é mais antiga do que o Terciário, e a maior parte não é mais 

antiga do que o Pleistoceno. Isto significa que as feições topográficas que 

constituem o relevo do Nordeste são de idade relativamente recente, formadas na 

sua maior parte, se não inteiramente, durante o Cenozóico (Mabessone, 1978). 

Do ponto de vista morfológico, a Região Nordeste pode ser considerada 

sob aspectos: morfoclimático ou morfoestrutural. Segundo Mabessone (1978), a 

partir do relevo atual pode-se dividir o Nordeste em três regiões, a saber: Região 

Costeira, Região do Cristalino e Região Sedimentar do Meio Norte. Cada região 

possui suas formas típicas, parcialmente determinadas pelo clima dominante na 

área. Para o autor, a maior parte da região costeira está ocupada pela chamada 

costa nordestina ou costa das barreiras, que se estende entre o delta do Parnaíba e 
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o Recôncavo Baiano, e tem como característica comum, a presença dos 

tabuleiros de sedimentos da Formação Barreiras. Entretanto, a partir das 

particularidades climáticas, pode-se subdividir a região em duas unidades: a 

primeira unidade estende-se entre o delta do Parnaíba e o Cabo de São Roque, e a 

segunda unidade, costa do nordeste oriental, que compreende o trecho entre o 

Cabo de São Roque à Baia de Todos os Santos. 

O Município de Guamaré está inserido na primeira unidade e é 

caracterizado pelo clima semi-árido, sendo chamada deste modo, de costa semi-

árida. Para Mabesoone (1978) a faixa costeira neste trecho é de pequena largura, 

o clima seco é causa de uma ação bastante forte do vento e da conseqüente 

acumulação de dunas móveis, dificultando deste modo o escoamento das águas, 

ocasionando assim a formação de lagoas e pântanos mais para o interior. Daí o 

aspecto típico dessa costa: uma faixa litorânea arenosa e seca e uma faixa 

sublitorânea verde e mais úmida. Ao longo de todo o litoral estão presentes os 

tabuleiros, de pequena altura, e em alguns pontos observa-se a presença de 

arenitos de praia (Beachrock).

Segundo Matsumoto (1974) e Mabesoone (1975, 1978), a reativação 

tectônica no Cretáceo e no Cenozóico, teve uma influência bastante grande, de 

maneira que não é provável existirem ainda restos de superfícies anteriores, com 

isso, para os referidos autores o relevo nordestino é Cenozóico e, talvez na sua 

maior parte, Quaternário. 

1.11 GEOMORFOLOGIA DA ÁREA DE ESTUDO 

Na área em estudo pode-se observar dois grandes compartimentos 

geomorfológicos: Tabuleiro costeiro ou Superfície de aplainamento e Planície 

costeira. No entanto, como resultado dos eventos geológicos recentes e atuais, 

formaram-se diversos compartimentos de relevo, resultantes da erosão e 

deposição contínua na zona estuarina, por exemplo, zonas de inframaré, 

intermaré e supramaré, planície flúvio-estuarina, terraço estuarino e flúvio-
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estuarino, dunas recentes, bancos arenosos, entre outros. Esta zona, constitui uma 

área de transição entre o oceano e continente, onde se concentra um grande 

número de atividades fundamentais ao homem, relacionadas com a economia, a 

alimentação, o transporte, a recreação e o urbanismo. No caso de Guamaré, essas 

atividades situam-se em compartimentos geomorfológicos de estrutura frágil 

diante das intervenções antrópicas, devido a sua complexidade ambiental, onde 

atuam conjuntamente vários mecanismos, tais como ventos, ondas, correntes, 

chuvas, marés, insolação, evaporação, erosão, deposição, entre outros 

(NATRONTEC, 1998). 

Baseados em trabalhos recentes (Silveira, 2002; IDEMA, 2002 e 

ECOPLAM, 1997) e com base na imagem Landsat 7-ETM+ (05/04/2001), foi 

possível identificar e representar 15 compartimentos de relevo no mapa de 

unidades geomorfológicas (Figura 1.31). Esta identificação deu-se por meio das 

características de cada forma, baseando-se, principalmente, nos trabalhos já 

realizados na região e na sua conotação individual de origem e estágio evolutivo 

de relações geométricas do conjunto de formas, estruturas e texturas, visualizados 

na imagem Landsat 7-ETM+. 

Os compartimentos de relevo foram individualizados utilizando-se termos 

de uso corrente, sem correlação toponímica, para denominar as formas 

reconhecidas e denominando-as com as seguintes unidades geomorfológicas: 1) 

Superfície de Aplainamento e/ou Tabuleiro Costeiro; 2) Planície interdunar; 3) 

Dunas fixas; 4) Dunas móveis; 5) Planície de deflação; 6) Planície aluvionar; 

dentro da Planície de maré/estuarina, foram agrupados: 7) Zona de estirâncio; 8) 

Planície de maré; 9) Intermaré; 10) Supramaré; 11) Terraço flúvio-marinho; 12) 

Terraço marinho; 13) Ilhas Barreiras; 14) Barras arenosas emersas e 15) Barras 

arenosas submersas. 

Dissertação de Mestrado  no 34 – PPGG/UFRN Capítulo 1 



63Grigio, A. M. 2003 

Figura 1.31 – Mapa de unidades geomorfológicas do Município de Guamaré (RN). 
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1.11.1 Superfície de Aplainamento e/ou Tabuleiro Costeiro 

A superfície de aplainamento, decorrente de processos morfogenéticos 

intensos, de dinâmica variada, e denominada por King (1956) de superfície velha, 

de pediplanos (Pd1) por Bigarella (1975), de superfície de tabuleiro por 

Mabesoone e Castro (1975) e superfície de aplainamento por Vilaça et al. (1986), 

ocorre no litoral, penetrando no interior do Estado, onde surgem formas de relevo 

mais acidentadas. Caracterizando o Litoral Nordestino, essa feição é localizada 

desde o Rio Grande do Norte até Alagoas, correspondendo aos ciclos de 

espraiamento fluvial, lacustre e corridas de detritos (Silveira, 2002). 

Para Vilaça et al. (1986), sua origem está diretamente ligada à 

justaposição das seqüências sedimentares do terciário ao quaternário, as quais são 

evidenciadas por inconformidades erosivas, e, localmente, por paleossolos. Estas 

seqüências são correlacionadas aos depósitos da Formação Barreiras e aos 

sedimentos arenosos de cobertura de espraiamento sub-recente a recente. 

Situada na porção sul da área de estudo, a superfície de aplainamento 

(Figura 1.32) localiza-se logo após os campos dunares. 

Figura 1.32 – Vista parcial da superfície de aplainamento e/ou tabuleiro costeiro, no 
Município de Guamaré (RN) (Foto: Grigio, fevereiro/2001). 

1.11.2 Planície interdunar

Este compartimento do relevo compreende comumente a área entre a zona 

de praia e os campos de dunas móveis e/ou fixas, com relevo plano com 
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ondulações suaves e declividade dominantemente para o oceano, e cotas 

altimétricas entre dois a cinco metros. A origem dessa feição está relacionada a 

processos de remoção e transporte de sedimentos médios a finos pela ação dos 

ventos, resultando na formação de depressões extensas, definindo esta planície 

como uma faixa de transição de areias e, portanto, sujeita a intensas modificações 

temporárias (IDEMA, 2002). 

É comum nessas áreas a ocorrência de lagoas interdunares de caráter 

temporário, com formas diversas, acompanhando a direção do vento, isto devido 

a estarem situadas nos corredores das dunas móveis. Tais feições, provavelmente, 

são oriundas de vale que foram totalmente fechados por cordões de dunas 

litorâneas, sendo alimentadas, principalmente, pelo aqüífero dunar, formando 

verdadeiros oásis entre as dunas. 

1.11.3 Dunas fixas

Morfologicamente, esses tipos de duna são fixados por vegetação e 

apresenta relevo ondulado, com feições de cordões praticamente isolados (em 

forma de grampo de cabelo) ou sobreposições de cordões (forma de língua) com 

orientação dominante de sudeste e noroeste, coincidente com a direção dos 

ventos mais constantes (Silveira, 2002). Nota-se que as dunas fixas, em forma de 

cordões isolados, ocorrem dominantemente na área mapeada, paralela à 

superfície de aplainamento. 

Silveira (2002) afirma que as origens dos campos dunares estão 

relacionadas às condições climáticas, as variações do nível do mar e controle 

estrutural e que as dunas fixadas por vegetação, provavelmente, desenvolveram-

se a partir de regressões marinhas coincidentes com períodos de clima árido a 

semi-árido, deixando expostas superfícies de areia, as quais foram remobilizadas 

pelos ventos em direção ao continente, constituindo deste modo os campos de 

dunas. O surgimento de condições mais úmidas favoreceu o desenvolvimento de 

vegetação estabilizadora das areias das dunas (Figura 1.33). 
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1.11.4 Dunas móveis 

O campo de dunas móveis (Figuras 1.27 e 1.28) está representado por 

depósitos de areia média a muito fina, inconsolidadas, bem selecionadas, com 

coloração variando de cinza claro (superfície) a esbranquiçada (subsuperfície), 

desprovidas de cobertura vegetal, sujeitas a dissipação pelos ventos, formando 

bacia de deflação na base a sotavento caracterizando formas de meia lua, as 

chamadas dunas barcanas. Por serem formas de relevo resultantes da deposição 

eólica, as dunas estão sobrepostas às feições de planície de deflação e, 

localmente, aos terraços estuarinos (IDEMA, 2002). 

Dunas fixas 

Pólo industrial de Guamaré 

Figura 1.33 – Vista parcial de dunas fixas, próximas ao Pólo Industrial de Guamaré 
(RN) (Foto: Vital, novembro/2001). 

Os corredores e crista de dunas móveis, feições não mapeadas em função 

da escala, são formas eólicas com topografias baixas e elevadas, respectivamente. 

Ocorrem desde o início do barlavento, compreendendo espaços longitudinais 

paralelos à direção dos ventos dominantes (NE-NW). Deste modo, os corredores 

estão posicionados entre os alinhamentos de crista, constituindo espaços onde 
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ocorre maior penetração de areias para realimentação das dunas móveis. Nestes 

corredores, a inclinação aumenta em direção ao continente fechando-se entre o 

encontro de duas cristas. 

1.11.5 Planície de deflação

Este compartimento do relevo compreende, na área mapeada, o espaço 

entre a zona de estirâncio e campos de dunas móveis ou fixas (Figura 1.34). O 

relevo dessa feição é plano e suavemente ondulado com declividade 

predominante para o oceano. 

Silveira (2002) afirma que a origem da planície de deflação está 

relacionada com os terraços flúvio-estuarinos e/ou marinhos, encontrando-se 

mascarado por areias eólicas. Estas areias são oriundas do estirâncio, de onde são 

remobilizadas em direção ao continente. Tal aspecto caracteriza a planície de 

deflação como uma superfície de transição das areias que realimentam as dunas 

móveis. 

Planície de deflação

Figura 1.34 – Vista parcial da planície de deflação no Município de Guamaré (RN) 
(Foto: Amaro, novembro/2001). 
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1.11.6 Planície aluvionar

Esse compartimento do relevo ocorre ao longo dos rios. São superfícies 

planas e suavemente onduladas, encontrando-se pouco acima do nível médio das 

águas fluviais, podendo ser inundadas em épocas de cheias (Figura 1.29). 

1.11.7 Zona de estirâncio 

Corresponde a faixa de zona lavada entre os níveis de preamar e baixa-mar 

das marés de quadraturas, localizada logo após a planície de deflação. 

Segundo Silveira (2002), na praia de Guamaré, a zona de estirâncio 

apresenta morfologia instável e uma inclinação média de 6,3º, sofrendo 

constantes modificações pela ação hidrodinâmica das ondas com processos 

cíclicos de deposição e erosão. Podendo a mesma ser dividida em duas partes, 

uma inferior com domínio de baixa-mar e outra superior com dinâmica 

dominante de preamar. 

1.11.8 Planície de maré – Supramaré e Intermaré. 

Este compartimento corresponde às áreas de baixo gradiente próximas à 

costa, com declividade baixa em direção ao mar e/ou canais principais de 

drenagem, caracterizada como área mista coberta durante as marés estuarinas, 

enchentes e descobertas durante as vazantes e composta por três zonas: 

supramaré, intermaré e inframaré. A planície de maré é freqüentemente recortada 

por canais de maré acentuadamente curvilíneos (IDEMA, 2002) e apresenta cota 

máxima de 3 m de altitude (Silveira, 2002). 

Estudos realizados por Silveira (2002), no Município de Guamaré, 

estimou que a zona de supramaré (Figura 1.35) situa-se em uma altura superior 

ao nível alcançado pela preamar das marés de quadratura (1,8 m), sendo banhada 

pelas marés de sizígia (a partir de 2,6 m) ocorrendo, na parte menos elevada, 

ausência de vegetação, enquanto que na parte superior, constatam-se tapetes de 

algas e vegetação rasteira. 
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A zona de intermaré (Figura 1.36) compreende o trecho da planície 

estuarina situada entre a preamar e a baixa-mar das marés de quadratura, com 

altitude, na área em foco, no intervalo de 0,6 a 2,6 m. Esta zona representa áreas 

ocupadas por vegetação de mangue, constituindo um importante ecossistema 

litorâneo, exercendo o papel de criadouros naturais, face à abundância de 

alimentos nesses ambientes. 

1.11.9 Terraço flúvio-estuárino (Planície estuarina) 

Segundo Silveira (2002), estes compartimentos de relevo constituem 

superfícies horizontais, ou levemente inclinadas, existentes no interior do 

estuário, com altura em relação ao nível das águas de zero a dois metros. Esses 

terraços (Figura 1.37), geralmente denominados de Ilha, são vestígios de 

assoreamento de antiga planície estuarina mais elevada, sendo caracterizada 

principalmente pela presença de depósitos aluviais de origem de supramaré e 

intermaré e recobertos por vegetação. 

Supramaré

Figura 1.35 – Vista parcial da planície de maré, zona de supramaré. Município de 
Guamaré (RN) (Foto: Vital, novembro/2001). 
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Figura 1.36 – Vista parcial da planície de maré, zona de intermaré. Município de 
Guamaré (RN) (Foto: Grigio, fevereiro/2001). 

1.11.10 Terraço marinho 

Na área mapeada (Figura 1.38), corresponde a dois níveis de patamares 

com superfície horizontal ou levemente inclinada, ocorrendo entre os 

compartimentos de dunas móveis e planície de deflação, constituindo superfícies 

topograficamente modeladas por erosão hídrica. A origem desses terrenos, 

provavelmente, esteja associada à erosão hídrica (fluvial, estuarina e/ou marinho) 

em períodos de níveis das águas oceânicas mais elevadas durante o Quaternário. 

É evidenciada a influência do movimento continental, ou seja, um controle 

estrutural para a origem desses terraços (Silveira, 2002). 
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Figura 1.37 – Vista parcial de terraços flúvio-estuarino no Município de Guamaré (RN) 
(Foto: Grigio, fevereiro/2001). 

1.11.11 Ilhas Barreiras

É constituída por um corpo arenoso estreito e alongado (Figura 1.35 e 

1.39), disposta paralelo à costa, limitando-se a Leste pelo Canal do Amaro e a 

Oeste pela Ponta do Amaro. Esta feição é cortada pelo canal (inlet channels) que 

faz a comunicação do mar e com o estuário de Guamaré, seguindo planície de 

intermaré e supramaré (formando ilhas), paralelo ao canal e à ilha barreira. 

Apresenta área bem desenvolvida de mangue e sedimentos que variam de 

lamosos a arenosos. 

1.11.12 Barras arenosas emersas 

Corresponde a uma feição de praia acrescida (Figura 1.40), com relevo 

plano a suavemente inclinado, sendo sua origem, provavelmente, relacionada a 

depósitos de areia estuarinas e marinhas que colmataram parte da linha de praia, 
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conseqüentemente por uma redução de energia, resultando em uma superfície 

pouco acima do nível do mar. Representa uma forma de grande instabilidade, 

estando sujeita a rompimentos pelas águas do estuário e abrasão pelas dinâmicas 

das marés (Silveira, 2002). 

Terraço marinho 

Figura 1.38 – Vista aérea de terraços marinhos no Município de Guamaré (RN) (Foto: 
Vital, novembro/2001). 

1.11.13 Barras arenosas emersas na baixa-mar 

Esta feição (Figura 1.41), exposta na maré baixa e  coberta na maré alta na 

maior parte do tempo, apresenta inclinação muito suave, quase imperceptível e 

sua origem está relacionada ao aporte de sedimentos marinhos e estuarinos que 

assoreiam as partes mais rasas da plataforma interna evidenciada naturalmente 

por ambiente de baixa energia (Silveira, 2002). 
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Figura 1.39 – Vista aérea da ilha barreira, denominada “Ilha do Amaro”, no Município 
de Guamaré (RN) (Foto: Vital, novembro/2001). 

Barras arenosas emersas 

Figura 1.40 – Vista parcial de barras arenosas emersas do Município de Guamaré (RN) 
(Foto: Amaro, novembro/2001). 

Dissertação de Mestrado  no 34 – PPGG/UFRN Capítulo 1 



74Grigio, A. M. 2003 

Figura 1.41 – Vista parcial de uma barra arenosa emersa na baixa-mar do Município de 
Guamaré (RN) (Foto: Grigio, fevereiro/2001). 

1.12 SENSIBILIDADE AMBIENTAL

O grau de sensibilidade estabelecida para a área costeira do Município de 

Guamaré reflete as condições de fragilidade e função social dos compartimentos 

e relevos (Silveira, 2002). Para tanto, esta autora utilizou-se dos referidos 

compartimentos como unidades ambientais, por facilitar a inter-relação e 

integração do tema por ela estudado, uma vez que cada compartimento retrata 

suas características peculiares, de modo a constituir em unidades ambientais 

distintas, quanto aos condicionantes físico, biológico e socioeconômico. 

Desta forma, na escala de sensibilidade ambiental do litoral, Silveira 

(2002) identificou áreas com índice de sensibilidade ambiental (ISL)  2, 3, 4, 7, 9 

e 10. Estes resultados estão expressos no mapa de sensibilidade ambiental 

(Figura 1.42), onde os graus de sensibilidade correspondem a cada feição de 

relevo: tabuleiro costeiro, escarpa de falésia e feições correlacionadas aos 
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depósitos e aos sedimentos arenosos de cobertura de espraiamentos quaternários, 

foi atribuído o índice de sensibilidade 2; campos de dunas vegetadas e móveis, 

feições defendidas como depósitos eólicos variando de 5 a 30 m de altura, 

constituídas por sedimentos de granulometria grossa, média fina e com função 

social de recarga de aqüífero, o índice de sensibilidade foi 3;  faixa de praia 

arenosa e contíguas praias intermediárias, terraços flúvio-estuarino, bancos 

arenosos expostos na baixa-mar e planície de inundação, foi atribuído o índice de 

sensibilidade 7; planície de maré lamosa e arenosa exposta na baixa-mar em 

áreas abrigadas e terraços flúvio-marinhos, foi atribuído o índice de sensibilidade 

9; e, planície de maré, incluindo a zona de infra-maré inter-maré e supra-maré, 

assim como as planícies de manguezais e lagoas, adotou o índice de sensibilidade 

10.
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Figura 1.42 – Mapa de sensibilidade ambiental ao derramamento de óleo para o 
Município de Guamaré (RN). 
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FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

2.1 INTRODUÇÃO 

Para Goodman (1993), são necessários dez itens fundamentais à 

sobrevivência humana individual e social: 

Para a preservação física do indivíduo: segurança; habitação; 

conforto térmico; água, comida e ar; saúde. 

Para a auto-realização social: segurança e ausência de conflitos tais 

como guerras; garantia de educação e trabalho; ausência de 

discriminação social e racial; liberdade cultural e religiosa; lazer. 

Esses requisitos pertencem aos direitos humanos básicos, pois representam 

o ideal ético do bem estar humano, colocando-se como indicadores de qualidade 

de vida, ou seja, das condições de vida individual e coletiva nas quais 

pretendemos viver. 

Entretanto, nossa idéia de desenvolvimento, por meio do qual se buscou 

melhorar as condições da vida humanas, na prática terminou por priorizar as 

necessidades econômicas, podendo ser comprovadas com as definições extraídas 

de Ferreira (1975) para o desenvolvimento e produção, onde o primeiro é o 

estágio econômico, social e político de uma comunidade, caracterizando por altos 

índices de rendimentos dos fatores de produção (recursos naturais, capital e 

trabalho), e o segundo é a criação de bens e serviços capazes de suprir as 

necessidades econômicas do homem. Com isso, além de preterir a realização 

social em favor da satisfação das necessidades econômicas, esse modelo de 

desenvolvimento também considerou o ambiente, outro requisito de fundamental 

importância ao bem-estar humano, como mero provedor dos recursos naturais 

necessários a produção (Afonso, 1999). 

Sendo assim, a partir da constatação de que, enquanto avançamos rumo à 

satisfação de nossas necessidades econômicas, também avança a degradação do 

ambiente (Afonso, 1999), - aqui entendida como alteração das características de 
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determinado ambiente pela perda ou redução de algumas de suas características, 

conforme prevista no art. 3º  da Lei PNMA Nº.  6.938 de 31 de agosto de 1981. 

Deste modo, para operacionalizar o aclamado desenvolvimento 

sustentável, fazem-se necessárias, além de outros itens importantes, a elaboração 

e a implementação de uma proposta de planejamento integrado que possa reduzir 

ou anular os efeitos dos impactos ambientais determinados pela ação do homem, 

criando condições ambientais estáveis (Afonso, 1999), porém, como afirma Leite 

(1992), não podemos esquecer que [...] a natureza e cultura juntas, como 

processos interagentes, conferem forma e individualidade aos lugares. Os ritmos 

de produção, transporte e consumo, por exemplo, interagem com os ritmos 

climáticos, hidrológicos e biológicos para moldar uma paisagem cujos padrões 

de produção e utilização variam de acordo com o contexto específico da 

sociedade. Uma paisagem modificada pelo homem não é, portanto, uma 

paisagem antinatural, mas uma paisagem cultural que deve atender tanto a 

critérios funcionais quanto estéticos. Assim sendo, não pode ser planejada de 

acordo apenas com prioridades econômicas rigorosas que levam à perda dos 

valores ambientais para, posteriormente, ser embelezada, num ato de redenção 

estética, pela inserção de elementos românticos pseudonaturais.

O mesmo nos alerta Ab’Saber (1998) quando nos diz que [...] a produção 

de um espaço humanizado não é feita no ar. Muito ao contrário, campos 

cultivados, cidades e metrópoles, estabelecimentos industriais, rodovias e 

caminhos são implantados sobre um suporte territorial, ou seja, sobre um 

suporte físico e ecológico que possui uma compartimentação topográfica, 

projetando-se por um chão dotado de rochas alteradas, formações superficiais e 

um mosaico de solos. 

2.2 ZONEAMENTO ECOLÓGICO ECONÔMICO: REQUISITO PARA O 

GERENCIAMENTO DOS RECURSOS DA TERRA 

O geoprocessamento, uma vez gerada a base de dados atualizáveis em 

que se apoia, pode e deve ser dirigido para as análises geográficas e históricas no 
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nível de causalidade dito regional, a partir de uma inspeção territorial minuciosa, 

baseada nas partições de áreas especiais, ou seja, nas chamadas partições 

geográficas (zoneamento), segundo diferentes critérios adotados: geoambiental, 

geoeconômico, estratégico-militar e geopolítico, entre outros. 

Neste âmbito os zoneamentos podem ser criados dentro da mesma 

estrutura de armazenamento e análise que os SIG’s, podendo ser diretamente 

comparados e aprimorados, em um processo continuo e altamente informativo, 

no qual podem, e devem, se envolver os habitantes locais, os pesquisadores e os 

administradores responsáveis pelas tarefas de planejamento, monitoramento e 

gestão ambiental. 

Segundo Meirelles (1997), o zoneamento é o estudo que auxilia o 

planejamento dos recursos da terra, e tem sido utilizado para o controle do uso da 

terra nas áreas urbanas e periurbanas. Sendo assim, na esfera do planejamento 

urbano este termo é comumente utilizado no sentido prescritivo, por exemplo, na 

alocação de terras periurbanas para usos específicos tais como: moradias, 

industrias leves, recreação, horticulturas ou indústrias bio-animal, considerando-

se em cada caso as restrições legais apropriada ao mercado. 

Neste sentido a alocação da terra consiste em uma série de processos que 

ocorrem após a realização do zoneamento sensu strictu. Procedimentos 

importantes irão envolver políticas conectadas com a escolha de alternativas 

apresentadas em um plano após a negociação com os que utilizarão a terra: 

identificação dos direitos da terra e solução de qualquer espécie de conflito 

resultante; demarcação das terras; execução administrativa e institucional; e 

controle efetivo da obediência às decisões tomadas, que é um estágio posterior ao 

zoneamento (Meirelles, 1997). 

Deste modo, a formulação de programas de desenvolvimento obedece ao 

ordenamento territorial que exige, como tópico indispensável, a identificação e o 

conhecimento dos espaços geográficos ou zonas ou regiões, em razão das 

alternativas ou opções de sustentabilidade ecológica, econômica e social 

(Almeida et al., 1999). Esse processo configura o denominado Zoneamento 

Ecológico-Econômico (ZEE) que, conforme explicita a própria Constituição 
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Federal, deve se constituir no principal instrumento para ocupação racional dos 

espaços, objetivando o melhor aproveitamento ou o redirecionamento de 

atividades antrópicas. Neste sentido as características ambientais aliadas ao 

rápido surgimento de inúmeras atividades econômicas, desde o simples comércio 

até os grandes complexos industriais e minerais como também a explosão do 

extrativismo, exigem, no conflito ecológico-desenvolvimento econômico1, o

ordenamento do território para dar forma e conteúdo ao equilíbrio 

natureza/desenvolvimento sustentável, tão almejado. 

Portanto, o zoneamento ambiental é uma prática que deveria ser 

empregada, antecipadamente, no controle e direção da ocupação do território, 

principalmente, nas questões da ocupação urbana, a qual concentra uma gama 

enorme de impactos ambientais negativos ao meio ambiente. Mas, no Brasil, 

estas ações são empregadas como soluções após constatação de problemas, ou 

seja, após sua materialização (Henrique, 2000). 

O Estado do Rio Grande do Norte, por meio do Instituto de 

Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente (IDEMA), no intuito de 

disciplinar o seu território, elaborou o Zoneamento Ecológico-Econômico (ZEE) 

dos Estuários do Litoral Norte. O Zoneamento Ecológico-Econômico, elaborado 

pelo IDEMA, entende o ZEE como “um dos instrumentos para a racionalização 

da ocupação dos espaços e de redirecionamento das atividades, subsídio a 

estratégias e ações para a elaboração e execução de planos regionais em busca 

do desenvolvimento sustentável” . 

No contexto de elaboração do ZEE dos Estuários do Litoral Norte 

buscou-se integrar os aspectos físicos e bióticos do território às variáveis 

econômicas, políticas e culturais da população, todos parâmetros dinâmicos e 

complexos, guardando entretanto suas especificidades. As atividades e produtos 

resultantes do ZEE consideraram as potencialidades e a vulnerabilidade das 

unidades territoriais básicas (ou unidades de paisagem ou unidades 

geoambientais) que correspondem às “células geográficas elementares que 

contém atributos ambientais que permitem diferenciá-las de sua vizinhança, ao 

1 Grifo do autor. 
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mesmo tempo em que mantém vínculos dinâmicos que a articulam a uma 

complexa rede integrada por outras unidades territoriais”. As análises 

convergiram na detecção de indicadores de sustentabilidade das unidades 

geoambientais que permitam ações corretivas, recuperadoras e preventivas na 

orientação da ocupação sócio-econômica dos estuários e áreas litorâneas 

próximas (IDEMA, 2002). 

2.3 ORGANIZAÇÃO DO ESPAÇO: A PERCEPÇÃO DO ESPAÇO POR 

GEOPROCESSAMENTO 

O SIG é uma ferramenta que auxilia sobremaneira aos levantamentos de 

campo, principalmente sobre informações que, obtidos de outra forma, 

consumiria muito tempo e seria extremamente dispendioso. 

O geoprocessamento pode ser utilizado em análise ambiental para 

estabelecer comparações de uma mesma paisagem2 entre dois ou mais períodos 

de tempo. Entretanto, as paisagens respondem a múltiplas perturbações e seus 

efeitos são, na maioria das vezes, complexos e difíceis de serem previstos, 

entretanto, os SIG’s vêm auxiliar dando suporte ao planejamento da paisagem. 

Com relação ao Sensoriamento Remoto, as utilizações de imagens de 

satélites e radar podem auxiliar no processo de classificação de padrões das 

paisagens e possibilitar a realização de um monitoramento, valendo-se da 

característica temporal das imagens. 

Sendo assim, um dos problemas fundamentais da pesquisa ambiental é o 

seu caráter intrinsecamente idiográfico, ou seja, as situações ambientais são 

únicas, no tempo e no espaço. 

Entretanto, investigar a natureza e as associações de eventos e entidades 

registráveis nestas situações ambientais é uma tarefa que pressupõe 

procedimentos ordenados. 

2 Paisagem é um sistema complexo que é parte da superfície da Terra, formada pela atividade das rochas, 
água, ar, plantas, animais e pelo homem, os quais através de suas semelhanças e inter-relações formam 
uma unidade (Meirelles, 1997). 
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Sendo assim, os eventos e entidades ambientais podem ser estudados em 

termos da ocorrência de localizações coincidentes onde, o acontecimento 

coincidente pode ser estabelecido ao nível de detalhe adequado aos dados 

disponíveis, definido-se, assim, a possibilidade de correlações baseadas na 

localização e nos diversos níveis de ocorrência concomitantes que venham a ser 

registrados. Além disto, os eventos e entidades ambientais podem ser analisados 

segundo a sincronia de suas alterações registradas, ou seja, de sua evolução 

(Xavier da Silva, 2000 e 2001). 

Partindo do pressuposto destas constatações teóricas, Xavier da Silva 

(2001) diz que o Geoprocessamento é uma metodologia que permite a criação 

destas ambicionadas ilações, onde o uso do SIG propicia uma visão da situação 

ambiental como um todo – a decantada perspectiva holística3 – agora 

operacionalizada. Torna-se, deste modo, possível identificar as relações entre as 

diversas entidades localizadas no mundo real a partir de suas relações de 

contingência, conexão, proximidade e funcionalidade entre as partes 

componentes da situação ambiental, onde o próprio esforço de sua classificação 

pode perder seu caráter estanque. 

Uma dessas estruturas é a visão de um ambiente como um sistema 

(Figura 2.1), na qual a realidade é percebida como composta por entidades físicas 

ou virtuais, sendo os sistemas identificáveis, onde se organizam em diversos 

tipos de relacionamentos, entre os quais ressaltam para as investigações 

ambientais: as relações de inserção (hierarquia), justaposição 

(proximidade/contigüidade) e funcionalidade (causalidade). Segundo essa 

perspectiva, a realidade ambiental pode ser percebida como um agregado de 

sistemas relacionados entre si (Xavier da Silva, 2001). 

3 Do ponto de vista holístico, considera-se que a paisagem é mais do que simplesmente o total de seus 
atributos ou de seus parâmetros observados de forma separada. Este termo pode ser considerado como 
sinônimo do levantamento integrado, onde o resultado da combinação de seus componentes é maior que 
a soma das partes (Zonneveld, 1989; Meirelles, 1997). 
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Figura 2.1 – Diagrama de representação do ambiente como sistema (adaptado de
Xavier da Silva, 2001).

A Figura 2.1 mostra um diagrama que apresenta o ambiente como

sistema em quatro dimensões: largura, altura, profundidade e tempo. Apresenta

relações implícitas com o SIG, na medida que contém os conceitos de localização

e apresenta a base de dados como composta por planos de informação

georreferenciados e relativos a cada situação ambiental. Nos planos de

informação estão representadas as entidades que o compõem. O ambiente é

representado, como realmente pode ser feito no âmbito do geoprocessamento,

como sucessão de situações ambientais, se projetando, como subdivisões do

paralelepípedo, do passado para o presente e o futuro.

Os processos estão representados como um grande vetor, em posição

superior e lateral no diagrama. Analogamente ao que ocorre com as situações
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ambientais e os sistemas que retratam, os elementos que permitem a percepção 

da presença e atuação dos processos ambientais são eventos registráveis, 

apresentados como pequenas setas em sucessão vertical e contidas dentro do 

vetor “processo”. 
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PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

3.1 INTRODUÇÃO 

Os sistemas e técnicas de sensoriamento remoto de sistemas ópticos 

orbital e aéreo permitem a caracterização e o estudo da evolução ambiental de 

uma região, desde os estágios iniciais, e acompanhamento dos processos 

antrópicos, por meio de análise multitemporais. Explorando essa qualidade dos 

sistemas e técnicas de sensoriamento remoto e, em conjunto com os 

procedimentos metodológicos conceituados por Xavier da Silva (2000 e 2001), 

Xavier da Silva et al. (2001), Paranhos Filho (2000) e Meirelles (1997), foi 

elaborado um roteiro (Figura 3.1) que serviu de orientação na execução das 

atividades.

O roteiro envolveu seis etapas, a saber: 

1) Levantamento bibliográfico – compreendeu o levantamento 

preliminar do material cartográfico, imagens de satélite e dados 

secundários; 

2) Processamento dos dados – abrangeu o pré-procesamento, 

digitalização, processamento digital das imagens e os tratamentos dos 

dados secundários; 

3) Alimentação dos dados em ambiente SIG – nessa etapa realizou-se a 

vetorização das cartas e imagens, assim como o controle de campo; 

4) Mapas temáticos – no intuito de preparar o material da etapa anterior 

para a quinta etapa, foram elaborados os mapas temáticos. 

5) Processamento e análise dos dados em ambiente SIG – nessa etapa 

realizou-se os cruzamentos temporal dos mapas temáticos; e 

6) Resultados – compreende a geração e interpretação final do 

cruzamento realizado na etapa anterior. 
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Figura 3.1 – Roteiro utilizado no desenvolvimento da pesquisa integrando as atividades 
desenvolvidas para o município de Guamaré (RN). 
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3.2 MÉTODOS DE TRABALHO

3.2.1 Levantamento bibliográfico 

Essa etapa consistiu no levantamento preliminar do material bibliográfico, 

cartográfico, imagens de satélite e dados secundários. 

Consultas exaustivas a material bibliográfico diverso foram realizadas de 

maneira contínua, durante todas as etapas do trabalho. 

O material cartográfico utilizado foi: 

Carta topográfica Folha SB-24-X-D-III - São Bento do Norte (Figura 

3.2); escala 1:100.000; cobertura aérea 1967, etapas de campo 1968 e 

impressão 1972; elaborada pela Superintendência de Desenvolvimento 

do Nordeste (SUDENE). 

 Carta topográfica Folha SB24-X-D-III-1 – Guamaré-MI-899-1 (Figura 

3.3); escala 1:50.000; cobertura aérea 1988, etapas de campo 1989 e 

impressão 1990; elaborada pela Diretoria de Serviços Geográficos 

(DSG) do Exército. 

Figura 3.2 – Índice das cartas topográficas do Estado do Rio Grande do Norte, escala 
1:100.000, destacando a carta utilizada neste trabalho (Fonte: SUDENE, 
1972. Adaptado de Souto, 2002). 
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Figura 3.3 – Articulação da Folha de Guamaré, escala 1:50.000 (Fonte: DSG, 1990). 

As imagens de satélite foram disponibilizadas pelo Laboratório de 

Geoprocessamento do Programa de Pós-graduação em Geodinâmica e Geofísica, 

do Departamento de Geologia, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 

Os principais produtos de sensoriamento remoto utilizados nesse trabalho 

foram as imagens orbitais Landsat 5-TM (02/08/1989, 28/09/1998 e 13/06/2000); 

Landsat 7-ETM+ (05/04/2001), correspondentes à cena 215-064 (Figura 3.4); e 

Spot 4-HRVIR (26/01/ 1996). 

Na Tabela 3.1 podem ser visualizadas as seguintes características dos 

sensores orbitais: resolução espacial, comprimentos de onda, resposta espectral e 

resolução espacial. 

Os dados secundários referem-se ao material, tanto cartográfico como 

tabular, já utilizados por outros autores, e que, depois de realizado um tratamento 

para adaptação aos fins deste trabalho, serviu de apoio para as etapas 

subseqüentes.
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Figura 3.4 – Localização da órbita ponto das imagens Landsat 5-TM e 7-ETM+ 
(Compilado de Souto, 2002). 

3.2.2 Processamento dos dados 

A digitalização das cartas topográficas, o pré-procesamento, o 

processamento digital das imagens e os tratamentos dos dados secundários são os 

itens que compreenderam essa etapa. 

Digitalização  das cartas topográficas  – os documentos cartográfi-

cos existentes foram digitalizados por meio de escaner, tamanho A0. Na 

seqüência, esses documentos, e as imagens orbitais, foram georreferenciados no 

programa ER-Mapper® 6.0 e vetorizados via-tela (heads-up digitizing), a fim de 

se obter uma base vetorial digital dos dados. O software utilizado no processo de 

vetorização e criação do banco de dados georreferenciado foi o ArcView® GIS 

3.2.
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Tabela 3.1 – Características espectrais e espaciais dos sensores orbitais (Fonte: Moreira, 
2001).

Satélite
Número da 

Banda

1
2
3
4
5
6

Landsat
5-TM

7
1
2
3
4
5
6
7

Landsat
7-ETM+

8
XS1
XS2
XS3

Spot
4HRVIR

PAN

Intervalo de 
Comprimento de 

Onda (µm) 
0,45-0,52
0,52-0,60
0,63-0,69
0,76-0,90
1,55-1,75
10,4-12,5
2,08-2,35
0,45-0,52
0,53-0,61
0,63-0,69
0,76-0,90
1,55-1,75
10,4-12,5
2,08-2,35
0,52-0,90
0,50-0,59
0,61-0,68
0,79-0,89
0,51-0,73

Região do Espectro 
Resolução

espacial (m x m) 

Azul 30
Verde 30

Vermelho 30
IV/Próximo 30
IV/Médio 30
IV/Termal 120
IV/Médio 30

Azul 30
Verde 30

Vermelho 30
IV/Próximo 30
IV/Médio 30
IV/Termal 120
IV/Médio 30

VIS/IV Próximo 15 
Verde 20

Vermelho 20
IV Próximo 20

Visível e IV Próximo 10 

Pré-processamento – consistiu na preparação dos dados de satélite, 

para realizar a classificação. Nesta fase, empregaram-se técnicas visando 

melhorar a qualidade dos dados, a saber: correção e retificação geométrica e 

registro, redução da dimensionalidade. 

A correção, retificação geométrica e registro visam eliminar dois tipos de 

erros que, freqüentemente, ocorrem nos dados de satélites, ou seja,erros devido 

ao movimento do satélite e erros devido à curvatura da Terra. Além disso, há 

erros denominados panorâmicos que são causados pelo tamanho dos “pixels”

fora do nadir, ou seja, visada na perpendicular. Em outras palavras, a correção 

geométrica pode ser entendida como a transformação dos dados de 

sensoriamento remoto, de tal modo que eles adquiram as características de escala 

e projeção próprias de mapas (Moreira, 2001). 
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Deste modo, para atingir a precisão desejada foram georreferenciadas 

inicialmente as cartas topográficas digitais, supra citadas, utilizando a projeção 

cartográfica UTM e o datum horizontal Córrego Alegre. Em seguida, foram 

georreferenciadas todas as imagens orbitais, procedendo-se a tomar as 

coordenadas de pontos devidamente identificáveis, tanto nas imagens quanto nas 

cartas topográficas, possuindo Erro Médio Quadrático (RMS) menor que 0,40 

(Anexo 1), que é a diferença entre as coordenadas do GCP (Ground Control 

Points) identificado na imagem bruta, e recalculadas pela matriz de 

transformação, e a coordenada desejada para este mesmo ponto na imagem 

(Andrade, 1999). Foi considerado que erros abaixo de 1,0 são toleráveis. 

Contudo, apesar do valor RMS ser baixo, pode existir algum erro contido 

entre as imagens de diferentes datas. Este erro pode ser estimado de acordo com 

o valor do pixel (resolução espacial) mostrado na Tabela 3.1. 

De acordo com Souto (2002), outro fator que contribui para o erro é a 

Tábua da Maré, que é diferente para cada data distinta (Tabela 3.2), porém, este 

erro não causa grandes problemas por se tratar de uma região caracterizada de 

mesomaré, com variações de dois a quatro metros de altura, o que corresponde de 

10 a 20 metros, aproximadamente, de faixa de praia, sendo deste modo absorvido 

pelo erro do pixel.

Tabela 3.2 –  Tábua de Maré do porto de Macau (RN), para cada data distinta das 
imagens trabalhadas (Adaptado de Souto, 2002). 

Lua Dia Hora Altitude (m) 
02/08/1989 - Quarta-feira 09:45 1,7

26/01/1996 - Sexta-feira 09:32 2,3

28/09/1998 - Segunda-feira 09:23 1,9

13/06/2000 - Terça-feira 08:30 0,6

05/04/2001 - Quinta-feira 09:00 0,1
Latitude:05o 06’,2S – Longitude: 036o 36’,1W – Fuso: +03.0 
Instituição: CIRNE – 36 componentes – Nível médio: 1.54 – Carta: 702 
Legenda fases da lua: Cheia  Minguante Nova  Crescente 
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A redução da dimensionalidade foi realizada com o intuito de se reduzir o 

tamanho do arquivo e, conseqüentemente, o tempo de processamento 

computacional.

Processamento digital das imagens orbitais – as técnicas de realce 

aplicadas no processamento digital das imagens (PDI) foram: realce por 

decorrelação, composições coloridas em RGB, razão entre bandas, métodos de 

índices e composições coloridas em RGBI. 

Os dados de satélite, uma vez pré-processados, podem conter um contraste 

espectral de baixa qualidade visual, deste modo, o realce de imagem consiste no 

conjunto de procedimentos aplicado para melhorar a qualidade visual das 

mesmas. Neste caso, foi usada a técnica de ampliar o contraste de feições 

existentes na cena (stretch), ou seja, os níveis de cinza mais baixos são arrastados 

para próximo de zero (preto ou tonalidade mais escura) e os mais altos para 

próximo de 255 (branco ou cinza claro), conforme é ilustrado nas Figuras 3.5a e 

3.5b.

A distribuição dos níveis de cor é recalculada estatisticamente de modo a 

possuir uma maior distribuição das freqüências dos níveis de cor. Na Figura 3.3c 

observa-se a composição colorida RGB543 sem stretch, enquanto que as Figuras 

3.5d e 3.5e, mostram as composições com stretch utilizando-se do Default Linear 

Transform (Transformação Linear mínimo-máximo) e do Histogram Equalizer 

(Equalização de Histograma), respectivamente. 

A composição colorida em RGB é uma das maneiras mais tradicionais de 

se realizar composições que consiste na combinação de três bandas espectrais no 

sistema de cores primárias aditivas RGB (Red – Green – Blue). Desta forma, 

obteve-se variações nas respostas espectrais dos diversos materiais presentes na 

superfície em estudo, sendo as mesmas evidenciadas por diferenças e contraste 

entre suas cores e suas combinações. 

As técnicas razão entre bandas e métodos de índice, são as operações 

aritméticas mais comuns em processamento de imagens, e são utilizadas para 

realçar a diferença de resposta espectral de alvos em diferentes bandas, como por 

exemplo, a razão de argila (B5/B2), o NDVI (Normalized Difference Vegetation 
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Index - B4-B3/B4+B3, para o Landsat 5-TM e 7-ETM+; XS3-XS2/XS3+XS2,

para o Spot 4HRVIR) e o NDWI (Normalized Difference Water Index – B2-

B4/B2+B4, para o Landsat 5-TM e 7-ETM+). 

(a) (b)

(c) (d) (e)

Figura 3.5 – (a) Banda 2 sem stretch do seu histograma de freqüência. (b) Banda 2 com 
stretch do seu histograma de freqüência. (c) Composição colorida RGB 5-
4-3 sem stretch. (d) Composição colorida RGB 5-4-3 com stretch por 
Default Linear Transform (Transformação Linear Mínimo-Máximo). (e)
Composição colorida RGB 5-4-3 com stretch por Histogram Equalizer 
(Equalização de Histograma).
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A técnica de razão entre bandas também é utilizada na supressão das 

variações do brilho relacionadas à topografia, reduzindo os efeitos do ângulo do 

zênite solar, e as variações do tamanho dos grãos, enfatizando as tênues 

diferenças espectrais entre as superfícies (Amaro, 1998) 

A fusão de composições coloridas em RGBI consiste na combinação de 

múltiplos dados (do mesmo satélite ou de satélites diferentes) em uma única 

imagem. Deste modo, a imagem resultante pode reunir em uma única imagem as 

feições texturais (detalhamento geométrico) da imagem de melhor resolução 

espacial (banda pancromática) e as informações espectrais das outras bandas, o 

que possibilita uma melhor discriminação de alvos (Guedes L., 2002). Para a 

composição RGBI, nesse trabalho, foi utilizada a banda pancromática da imagem 

Landsat 7-ETM+ (08/05/2001), camada Intensity (I) do sistema Intensity Hue 

Saturation1 (IHS, intensidade – matiz (cor) - saturação), integrada ao sistema 

RGB (Red-Green-Blue, Vermelho-Verde-Azul). 

3.2.3 Alimentação dos dados em ambiente SIG 

Após a obtenção dos arquivos digitais georreferenciados dos documentos 

cartográficos e das imagens consideradas, esses dados foram inseridos em 

ambiente SIG (software ArcView 3.2) dando-se inicio à vetorização, via tela 

(head-up).

Os dados vetorizados dos documentos cartográficos foram divididos nos 

seguintes temas: pontos cotados, curvas de níveis, hidrografia, rede viária e 

trafegabilidade.

Para a extração da linha de costa do município de Guamaré (RN) foram 

utilizadas as imagens Landsat 5-TM (02/08/1989, 28/09/1998 e 13/06/2000), e 

Landsat 7-ETM+ (05/04/2001), com a composição colorida RGB-4-2-NDWI, 

detalhada no próximo capítulo. 

  A transformação colorida em IHS é um procedimento padrão na análise de imagens para destaque de 
feições geológicas, no realce de cores em imagens altamente correlatas, na combinação de dados 
multiespectrais de diferentes sistemas imageadores e de dados geofísicos e geoquímicos (Amaro, 1998). 
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Para a confecção da carta de uso e ocupação do solo do município de 

Guamaré (RN) foram utilizadas as imagens Landsat 5-TM, (02/08/1989); 

Landsat 7-ETM+, (05/04/2001), ambas com as composições coloridas: RGB-4-3-

2, 7-4-3, 4-2-NDWI, 4-5-NDWI, razão de banda em RGB-7/4-5/2-4/3 e razão de 

banda em RGBI-7/4-5/2-4/3-PAN; e Spot 4-HRVIR (26/01/1996), com as 

composições coloridas: RGB-1-2-3, 1-2-NDVI e 3-2-NDVI. 

Para a confecção do mapa de unidades geomorfológicas utilizou-se a 

imagem Landsat 7-ETM+ (05/04/2001), com as composições coloridas: RGB- 4-

3-2, 7-4-3, 4-2-NDWI, 4-5-NDWI e razão de banda em RGB-7/4-5/2-4/3 e razão 

de banda em RGBI-7/4-5/2-4/3-PAN.

As visitas a campo compreenderam diversas etapas. A do início do 

trabalho compreendeu o reconhecimento visual da área de estudo, realizada no 

período de 26 a 28 de fevereiro de 2001. Posteriormente, em uma etapa 

intermediária, foram realizadas diversas visitas para auxiliar no processo de 

interpretação das imagens e registrar pontos relevantes com o auxílio de GPS 

(Garmin 12); também foi efetuado um sobrevôo de helicóptero, em parceria com 

o IDEMA e apoio da Petrobrás, no dia 17 de novembro de 2001, quando foram 

realizados registros de fotografia oblíqua de baixa altitude. 

A última etapa, o controle de campo propriamente, que foi realizado no 

período de 19 a 21 de abril de 2002, teve como objetivo principal dar subsídios 

ao fechamento das cartas de uso e ocupação do solo e de geomorfologia, através 

da identificação das classes de uso e ocupação do solo do ano 2001 e verificação 

das unidades geomorfológicas. 

A área de estudo foi percorrida através das vias de acesso principais, 

secundárias e trilhas, mobilizando-se com um veículo LandRover,

disponibilizado pelo projeto MARPETRO, que estava equipado com um GPS de 

navegação marca Garmin, modelo E-TREX, acoplado a um computador 

Notebook (Figura 3.6). A navegação, em tempo real, foi controlada e registrada 

pelo software Track Mapper® e monitorada através das imagens 

georreferenciadas e dos mapas temáticos de uso e ocupação do solo e unidades 
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geomorfológicas. Os pontos marcados pelo GPS estão registrados e plotados na 

Figura 3.7, e suas respectivas coordenadas na Tabela 3.3. 

Figura 3.6 –  Veículo utilizado para controle de campo, equipado com GPS de 
navegação, acoplado a um computador Notebook.

3.2.4 Mapas temáticos 

Os dados procedentes das etapas anteriores (seleção, digitalização, pré-

processamento, processamento e vetorização do material cartográfico, das 

imagens de satélite e dados secundários), nesse momento, conformam o banco de 

dados, do qual foi possível gerar os mapas temáticos necessários a esse trabalho e 

dar procedência à etapa seguinte de processamento e análise dos dados. 

Os mapas temáticos elaborados foram: Mapa Base; Mapa de Controle de 

Campo; Mapa de Trafegabilidade dos Solos; Mapa de Linha de Costa, para os 

anos de 1989, 1998, 2000 e 2001; Mapa de Uso e Ocupação do Solo, para os 

anos de 1989, 1996 e 2001; Mapa de Unidades Geomorfológicas, para o ano de 

2001; Mapa de Geologia Simplificada; Mapa de Associação de Solos e Mapa de 

Sensibilidade Ambiental. 
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Figura 3.7 – Mapa de pontos de controle de campo. 
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Tabela 3.3 – Coordenadas dos pontos marcados pelo GPS em trabalho de campo.

Pto. Leste Norte Pto. Leste Norte Pto. Leste Norte Pto. Leste Norte Pto. Leste Norte Pto. Leste Norte

1 791434 9432368 67 792732 9434104 133 796189 9436120 199 796837 9428389 265 788040 9429584 331 799858 9431248

2 787719 9432152 68 792703 9434036 134 795382 9436441 200 796779 9427725 266 787915 9429236 332 800211 9431234

3 787696 9432215 69 792637 9433942 135 795186 9436520 201 796737 9427139 267 787549 9428226 333 800568 9431117
4 787597 9432340 70 792595 9433887 136 795119 9436545 202 796678 9426899 268 787257 9427416 334 800780 9431087

5 787575 9432704 71 792600 9433749 137 794812 9436637 203 796147 9426927 269 787163 9427316 335 797479 9431257

6 787499 9432747 72 792613 9433624 138 794602 9436764 204 795761 9426945 270 787282 9427513 336 797364 9431264

7 787601 9432804 73 792582 9433577 139 794315 9436884 205 795402 9426805 271 787023 9427497 337 797376 9431091

8 787335 9432785 74 792509 9433497 140 794213 9436844 206 795030 9426190 272 786928 9427495 338 795944 9426939

9 787139 9433014 75 792272 9433236 141 794082 9436777 207 794959 9425748 273 787020 9427499 339 795706 9427080
10 787094 9432779 76 792116 9433065 142 793945 9436753 208 794551 9425741 274 787003 9427554 340 795251 9427344

11 786862 9432786 77 791956 9432888 143 792251 9433160 209 794064 9425737 275 787525 9428245 341 794584 9427835

12 786571 9432248 78 791756 9432670 144 792422 9433055 210 793643 9425734 276 787866 9429148 342 794123 9428205

13 786602 9432817 79 791607 9432503 145 792664 9432992 211 792757 9425717 277 788216 9430075 343 793832 9428442

14 786309 9432830 80 791487 9432370 146 792912 9433000 212 792157 9425704 278 789935 9430347 344 793421 9428774

15 786341 9433031 81 796925 9434621 147 792965 9432983 213 791568 9425694 279 791132 9430175 345 793119 9429015
16 786242 9433270 82 796776 9434618 148 793274 9433070 214 791371 9425700 280 791571 9428995 346 792598 9429442

17 786258 9433411 83 796456 9434500 149 793542 9432908 215 791299 9425404 281 791595 9428999 347 792302 9429680

18 786194 9433365 84 796253 9434467 150 794255 9432847 216 791112 9424581 282 791728 9429106 348 792067 9429865

19 786195 9432511 85 795976 9434455 151 794517 9432741 217 790982 9424014 283 791899 9429239 349 791576 9430261

20 785860 9432523 86 795816 9434449 152 794687 9432678 218 790785 9423165 284 792057 9429335 350 791050 9430737

21 785524 9432522 87 795408 9434330 153 794795 9432652 219 790577 9422258 285 792098 9429361 351 790915 9430807
22 785168 9432522 88 795205 9434306 154 795312 9432492 220 790327 9421157 286 792125 9429329 352 792109 9433037

23 784838 9432445 89 795080 9434348 155 795533 9432379 221 790101 9420174 287 792026 9425689 353 790545 9422418

24 784767 9432552 90 794959 9434371 156 795835 9432396 222 789998 9419739 288 792464 9425669 354 790417 9422473

25 784882 9433079 91 794758 9434302 157 795934 9432401 223 790228 9419631 289 793298 9425710 355 790294 9422526

26 784760 9432590 92 794449 9434306 158 796102 9432366 224 791176 9419246 290 793583 9425721 356 794642 9417833

27 785962 9432907 93 793942 9434158 159 796310 9432433 225 791911 9418951 291 793926 9425730 357 794864 9417760
28 784698 9432026 94 793780 9434133 160 795484 9432371 226 792324 9418783 292 794070 9425727 358 795031 9418173

29 783773 9432019 95 793459 9434140 161 795879 9432146 227 792962 9418523 293 794435 9425736 359 794981 9417692

30 782495 9432022 96 793456 9434130 162 796414 9432021 228 793145 9418441 294 794611 9425740 360 796086 9417238

31 781395 9431922 97 793138 9434101 163 796989 9431837 229 793396 9418342 295 794996 9425792 361 796195 9417241

32 781511 9432286 98 793128 9434096 164 797545 9431678 230 793981 9418105 296 794989 9426091 362 796369 9417293

33 781674 9432787 99 793023 9434060 165 797564 9431882 231 791374 9425709 297 795450 9426879 363 796688 9417154
34 781759 9433180 100 792905 9434027 166 797576 9432101 232 791429 9425963 298 795701 9426950 364 796915 9417142

35 781411 9433689 101 792778 9434033 167 797564 9432355 233 791566 9426567 299 796848 9428622 365 796937 9417340

36 781250 9433922 102 792719 9434021 168 797566 9432393 234 791793 9427581 300 797465 9431050 366 797046 9417623

37 781261 9433943 103 792165 9434309 169 797756 9431578 235 791787 9428446 301 797621 9430899 367 796979 9417795

38 784981 9432029 104 791992 9434294 170 798050 9431720 236 791355 9429611 302 798139 9430397 368 796709 9417985

39 786360 9431537 105 791496 9434419 171 798063 9432040 237 791083 9430341 303 798261 9430305 369 796682 9418089
40 787011 9430463 106 791732 9434761 172 798118 9432198 238 790828 9431012 304 798485 9430262 370 796983 9418707

41 788786 9430320 107 791314 9435121 173 798246 9432347 239 790731 9431524 305 799069 9430145 371 797220 9419186

42 790493 9430616 108 790852 9435428 174 798742 9432636 240 791104 9431940 306 799208 9430108 372 797394 9419546

43 790410 9436951 109 790952 9435979 175 798832 9432669 241 791471 9432344 307 799420 9429986 373 797575 9419927

44 790356 9436949 110 791036 9436385 176 799087 9432805 242 791987 9432916 308 799709 9429835 374 797764 9420308

45 787351 9437142 111 791037 9436582 177 799508 9432941 243 792507 9433495 309 799948 9429675 375 797967 9420727
46 786151 9436830 112 791050 9436651 178 799955 9432923 244 792994 9434037 310 800324 9429603 376 798129 9421065

47 790903 9435781 113 791283 9436636 179 799937 9432749 245 793178 9434113 311 800710 9429423 377 798084 9420942

48 790870 9435622 114 791426 9436710 180 798792 9432552 246 793639 9434142 312 800164 9429843 378 798359 9420831

49 790853 9435536 115 791726 9436703 181 798806 9432513 247 793993 9434172 313 800016 9430218 379 796789 9417654

50 790842 9435426 116 792127 9436707 182 798116 9431607 248 794322 9434222 314 799897 9430279 380 797164 9417891

51 790897 9435362 117 792529 9436681 183 798403 9431288 249 794493 9434338 315 799870 9430328 381 798540 9416141
52 790973 9435292 118 792551 9436661 184 798294 9430980 250 794848 9434314 316 799745 9430416 382 798979 9415951

53 791112 9435222 119 791640 9436472 185 798179 9430975 251 795020 9434374 317 799783 9430608 383 799691 9415639

54 791232 9435160 120 791925 9436508 186 798466 9430984 252 795158 9434312 318 799724 9430702 384 800768 9415163

55 791374 9435079 121 792071 9436476 187 797541 9431617 253 795468 9434340 319 799718 9430704 385 801060 9415033

56 791526 9434970 122 792612 9436540 188 797522 9431519 254 795708 9434447 320 799668 9430702 386 801639 9414777

57 791646 9434887 123 792631 9436540 189 797494 9431270 255 796275 9434467 321 799586 9430702 387 802047 9414625
58 791715 9434823 124 793316 9436625 190 797448 9431237 256 796613 9434563 322 799481 9430792 388 802003 9414882

59 791757 9434644 125 793553 9436467 191 797481 9431186 257 797176 9434775 323 799540 9430798 389 802002 9415315

60 791801 9434572 126 794081 9436558 192 797453 9431068 258 797185 9434790 324 799688 9430751 390 802038 9415891

61 791942 9434481 127 794426 9436567 193 797356 9431052 259 797194 9434845 325 799823 9430610 391 802031 9416257

62 792227 9434260 128 795342 9436324 194 797106 9430738 260 797190 9434919 326 799435 9430849 392 802030 9416631

63 792337 9434225 129 795611 9436177 195 797024 9430338 261 790874 9430793 327 799381 9431062 393 802025 9416847
64 792505 9434188 130 795812 9436025 196 796978 9429851 262 790460 9430601 328 799340 9431198 394 802007 9417351

65 792666 9434185 131 795842 9435996 197 796925 9429355 263 788340 9430353 329 799559 9431342 395 801996 9417893

66 792738 9434155 132 796222 9436102 198 796873 9428813 264 788288 9430283 330 799883 9431410 396 801984 9418351
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É nesse ponto que experiências de teste são realizados no sentido de 

identificar as melhores alternativas de integração dos dados. 

3.2.5 Processamento e análise dos dados em ambiente SIG 

O processamento e análise dos dados do município de Guamaré, em 

ambiente SIG foi necessário para se obter a evolução da linha de costa, a 

evolução do uso e ocupação do solo, para a concretização do mapa de 

vulnerabilidade ambiental e para o ensaio preliminar sobre a vulnerabilidade do 

entorno a acidentes nas instalações e dutos do Pólo Petrolífero de Guamaré. 

3.2.5.1 Evolução da linha de costa 

Cruzamentos, a partir de mapas temáticos da linha de costa, vetorizadas 

com base nas imagens Landsat 5-TM e 7-ETM+, no intuito de se obter a 

evolução da linha de costa. 

O erro máximo admitido foi de dois pixels. Dado que as imagens 

utilizadas apresentam pixel com resolução espacial de 30 metros (900 m2),

considerou-se para a análise as áreas que apresentavam superfície maior que 

1.800 m2.

Uma vez realizado todo o processamento digital das imagens, iniciou-se à 

vetorização da linha de costa, em forma de polígono, para cada ano analisado, em 

layers separados. A seguir, criou-se um polígono base abrangendo a área de 

interesse, para ser utilizado como referência no corte dos layers de cada ano. 

O polígono auxiliou no corte, de maneira tal, que todos os layers tiveram os seus 

limites inferiores referenciados pela mesma linha de coordenadas (Figura 3.8). 

Para o corte dos layers, a partir do polígono base, foi utilizada a extensão 

GeoProcessing Wizard do software ArcView® GIS 3.2. 

A fase seguinte compreendeu a união entre dois anos consecutivos, no 

caso desse trabalho, entre os anos 1989 e 1998; 1998 e 2000 e, por último, 2000 e 

2001. Nessa fase utilizou-se também da extensão GeoProcessing Wizard. 
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Polígono Base 

Polígono Base 

Layer

Layer

 do ano de 2001 

 do ano de 2000 

Figura 3.8 – Layers antes do corte apresentando a posição do polígono base, utilizado 
como referência. 

O processo de união entre os temas gerou uma tabela, na qual foram 

apresentadas as classes (ID) (Tabela 3.4). A primeira coluna da tabela gerada 

representou os identificadores (ID_) dos polígonos vetorizados a partir da 

imagem Landsat 1989 e a segunda coluna os identificadores (ID) dos polígonos 

vetorizados a partir da imagem Landsat 1998. O valor zero significou que um dos 

processos, erosão ou acreção, estiveram atuando nesse registro. 

Tabela 3.4 – Tabela gerada pela união de dois temas. 

ID_ ID
1989 0
1989 1998

0 1998
0 1998
0 1998

1989 0
1989 0
1989 1998

0 1998
0 1998
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No procedimento seguinte, foi necessária a criação de uma coluna 

contendo a classificação final (Tabela 3.5), adotando-se o seguinte critério: 

quando na primeira coluna aparecia o número do identificador do polígono 

utilizado e na segunda coluna aparecia o zero, significava que havia um processo 

de erosão; o inverso significava um processo de acreção. Quando o número do 

identificador do polígono utilizado aparecia nas duas colunas significava que os 

processos não estavam atuando nesse registro. 

Tabela 3.5 - Tabela gerada pela união de dois temas, acrescida da nova classificação. 

ID_ ID
1989 0
1989 1998

0 1998
0 1998
0 1998

1989 0
1989 0
1989 1998

0 1998
0 1998

SEM MODIFICAÇÃO 
ACREÇÃO
ACREÇÃO
ACREÇÃO

SEM MODIFICAÇÃO 
ACREÇÃO
ACREÇÃO

CLASSIFICAÇÃO 
EROSÃO 

EROSÃO 
EROSÃO 

Dessa maneira, através da nova classificação, disponibilizou-se de dados, 

quantitativos e qualitativos, para interpretação e análise da evolução da linha de 

costa.

3.2.5.2 Evolução do uso e ocupação  do solo 

Para o cruzamento, interpretação e análise dos mapas de uso e ocupação 

do solo utilizaram-se os mapas dos anos 1989, 1996 e 2001, valendo-se da 

extensão ArcView Spatial Analyst v1.1 no software Arcview GIS 3.2 e tendo 

como base o uso de uma metodologia para a interpretação multitemporal 

(NOAA, 2002). Esse módulo possibilitou o cruzamento temporal de dados de 
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diferentes layers, o que gerou uma Tabela cujas colunas representavam as classes 

mapeadas de um ano e as linhas representavam as classes mapeadas para o outro 

ano (Tabela 3.6). Como o método permite apenas o cruzamento entre duas datas, 

foram realizados dois cruzamentos, um entre os anos 1989 e 1996 e outro entre 

os anos 1996 e 2001. 

Tabela 3.6 - Tabela de cruzamento temporal gerado pela extensão ArcView Spatial 
Analyst v1.1. 

Ano1 
Ano2 Classe1 Classe2 Classe3 ... Total

Classe1 

Classe2 

Classe3 

....

Total 

Esse tipo de Tabela especifica mudanças no uso e ocupação do solo de 

uma data para outra. Os títulos das linhas representam as categorias de classes de 

uso do solo para uma data específica (Ano1), enquanto que os títulos das colunas 

representam as categorias de classes de uso do solo para a outra data do 

cruzamento (Ano2). Note-se que os dados da data anterior estão locados nas 

linhas e os dados referentes à data posterior estão nas colunas. Nas intersecções 

das linhas com as colunas pode-se obter a informação da mudança do uso do 

Ano1 para o Ano2, em termos de área, para cada classe do Ano1. Nas 

intersecções cujo registro é zero significa que a classe considerada para o Ano1

não apresentou alteração para essa classe do Ano2. As áreas sombreadas 

representam as áreas que não se modificaram quanto ao seu uso. 

É importante salientar essa técnica de cruzamento, 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 

quantitativo e qualitativo da mudança, isto é, onde, quanto e para que classe 

mudou. 
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3.2.5.3 Vulnerabilidade ambiental

A obtenção do mapa de vulnerabilidade ambiental do município de 

Guamaré foi operacionalizada em duas etapas. A primeira consistiu no 

cruzamento de mapas do banco de dados desse trabalho, resultando no mapa de 

vulnerabilidade natural. Na segunda etapa, com base no mapa de vulnerabilidade 

natural, realizou-se um segundo cruzamento que gerou o mapa de 

vulnerabilidade ambiental. 

Os mapas utilizados para a confecção do mapa de vulnerabilidade natural 

foram: mapa de unidades geomorfológicas, mapa simplificado de geologia, mapa 

de associação de solos e mapa de vegetação. 

O cruzamento dos mapas foi baseado no conceito de estabilidade de cada 

unidade considerando-se o conceito de análise ecodinâmica de Tricart (1977), 

onde a estabilidade é classificada conforme a Tabela 3.7. 

Tabela 3.7 – Valores de estabilidade de unidades de paisagem. (Fonte: Motta et al.,
1999, modificada de Tricart, 1977). 

Unidade Relação pedogênese/morfogênese Valor 

Estável Prevalece a pedogênese 1,0

Intermediária Equilíbrio entre  pedogênese e morfogênese 2,0

Instável Prevalece a morfogênese 3,0

As classes identificadas em cada mapa receberam valores numéricos 

conforme Barbosa (1997), que estabeleceu um modelo com 21 classes de 

vulnerabilidade à erosão, distribuídas entre as situações de predomínio dos 

processos de pedogênese (os quais se atribuem valores próximos de 1,0), 

passando por situações intermediárias (as quais se atribuem valores ao redor de 
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2,0) e situações de predomínio erosivo modificadores da forma do relevo, 

morfogênese (as quais se atribuem valores próximos de 3,0) (Tabela 3.8). 

Tabela 3.8 – Classes de vulnerabilidade de unidades de paisagem. (Fonte: Motta et al.,
1999).

O grau de vulnerabilidade estipulado a cada classe foi distribuído em uma 

escala de 1,0 a 3,0 (Tabela 3.9), com intervalo de 0,5. No valor 1,0 prevalece a 

pedogênese, o 2,0 um equilíbrio entre pedogênese e morfogênese, e no 3,0 

prevalece a morfogênese. Esse critério foi utilizado para os mapas de unidades 

geomorfológicas, de geologia simplificada e de associação de solos. Para o caso 

do mapa de vegetação o critério estabelecido foi: 1,0 para ambientes com baixa 

diversidade de espécies/formações incipientes, normalmente de pioneiras; 2,0 

para ambientes com média diversidade de espécies, correspondendo a formações 

em estágio intermediário; e por último, 3,0 para formações em estágio avançado-

clímax, isto é, com alta diversidade de espécies. 
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No caso do mapa de sensibilidade, elaborado por Silveira (2002), foi 

necessário realizar uma adaptação de escala, pois nele é aplicada a norma técnica 

do Ministério do Meio Ambiente, que define uma graduação de 1 a 10 para os 

Índices de Sensibilidade do Litoral (ISL). 

Para a porção da imagem que corresponde ao espelho d’água dos canais de 

maré foi determinado um grau de vulnerabilidade de 3,0 para os mapas de 

unidades geomorfológicas, de geologia simplificada, de associação de solos, de 

trafegabilidade dos solos e de sensibilidade ambiental. Para os mapas de 

vegetação e de uso e ocupação do solo foi concedido o grau 1,0 de 

vulnerabilidade.

O cruzamento dos mapas foi realizado utilizando-se o módulo 

Geoprocessing Wizard do software Arcview® GIS 3.2, que possibilita o 

cruzamento entre dois mapas. Primeiramente foi realizado o cruzamento entre os 

mapas de unidades geomorfológicas e de geologia simplificada, posteriormente 

entre os mapas de associação de solos e de vegetação. Na seqüência, foram 

cruzados os dois mapas resultado dos cruzamentos anteriores e calculou-se a 

média aritmética dos valores de vulnerabilidade de cada classe. O resultado da 

média aritmética foi distribuído em seis classes de vulnerabilidade natural:

1 - sem classificação (menor ou igual a 0,9), 

2 - muito baixa (de 1,0 a 1,3), 

3 - baixa (de 1,4 a 1,7), 

4 - média (de 1,8 a 2,2), 

5 - alta (de 2,3 a 2,5), e 

6 - muito alta (maior ou igual a 2,6). 

Para a obtenção do mapa de vulnerabilidade ambiental foi realizado o 

cruzamento entre o mapa de vulnerabilidade natural e o mapa de uso e ocupação 

do solo do ano de 2001. 

O critério estipulado para o mapa de uso e ocupação do solo teve como 

foco principal o grau e tipo de antropização encontrados no município. Para o 

cruzamento adotou-se a mesma escala aplicada anteriormente, isto é, de 1 a 3, 

com intervalo de 0,5 (Tabela 3.10). 
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Tabela 3.9 – Grau de vulnerabilidade das classes dos mapas temáticos. 

MAPA TEMÁTICO / CLASSE 
GRAU DE 

VULNERABILIDADE 
GEOLOGIA

Formação Jandaíra 1,5
Formação Barreiras 2,0 
Depósito eólico (Dunas Fixas) 2,0
Depósito de Planície de Maré 3,0
Depósitos Flúvio-marinhos 3,0
Depósitos Flúvio-estuarinos 2,5
Depósito eólico (Dunas Móveis) 3,0 
Depósitos Aluvionares 2,5 
Depósitos de sedimentos de praia recentes. 3,0

GEOMORFOLOGIA 
Superfície de Aplainamento e/ou Tabuleiro Costeiro 1,0
Planície interdunar 2,0
Dunas fixas 2,0
Dunas móveis 3,0
Planície de deflação 3,0
Planície aluvionar 2,5
Zona de estirâncio 3,0
Planície de maré 3,0
Intermaré 3,0
Supramaré 3,0
Terraço flúvio-estuarino 2,5 
Terraço marinho 3,0
Ilhas Barreiras 3,0
Barras arenosas emersas 3,0 
Barras arenosas submersas. 3,0

ASSOCIAÇÃO DE SOLOS 
Areias quartzosas distróficas (AQd) 2,0 
Areias quartzosas marinha distróficas (AQmd) 2,5
Solonchak solométzico (SS) 3,0
Podzólico vermelho-amarelo eutrófico latossólico (PVAEL) 1,5

VEGETAÇÃO
Vegetação de mangue 3,0
Vegetação de caatinga arbórea arbustiva fechada 3,0 
Vegetação de caatinga arbustiva arbórea fechada 2,5 
Vegetação de caatinga arbustiva aberta 2,0
Outro tipo de vegetação (gramínea, agrícola, pioneiras em geral) 1,5
Sem vegetação 1,0

SENSIBILIDADE AMBIENTAL PARA DERRAMES DE ÓLEO 
Superfície de aplainamento (Tabuleiro Costeiro) – ISL 2 1,0
Dunas fixas – ISL 3 1,5
Dunas móveis – ISL 3 1,5
Planície de deflação – ISL 4 1,5 
Banco arenoso exposto na baixa-mar – ISL 7 2,5 
Banco arenoso exposto na preamar – ISL 7 2,5 
Banco de lama exposto na baixa-mar – ISL 9 3,0
Terraço flúvio-estuarino – ISL 7 2,5 
Planície de inundação – ISL 7 2,5 
Planície aluvionar – ISL 6 2,0 
Planície de maré – ISL 9 3,0 
Lagoa – ISL 10 3,0
Lagoa temporária – ISL 10 3,0
Planície de mangue – ISL 10 3,0
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Tabela 3.10 – Grau de vulnerabilidade das classes do mapa de uso e ocupação do solo. 

CLASSE 

Açude
Estuario
Planície de inundação / Maré 
Terra árida 
Área úmida 
Assentamento 
Vegetação de Caatinga arbustiva aberta 
Vegetação de Caatinga arbórea arbustiva fechada 
Vegetação de Caatinga arbustiva arbórea fechada 
Produção de camarão marinho 
Campo salino 
Cidade
Cultura temporária 
Pólo Petrolífero de Guamaré 
Área inundável na preamar 
Lagoa temporária 
Vegetação de Mangue 
Área de pastagem 
Poços de extração de petróleo 
Praia - Área de lazer 
Vegetação de dunas 

GRAU DE 
VULNERABILIDADE 

2,0
1,0
1,0
1,5
1,5
3,0
1,5
1,0 
1,0 
3,0
1,5
3,0
2,5
3,0 
1,0
1,0
1,0
2,5
3,0
1,0 
1,5 

Para o caso do mapa de vulnerabilidade ambiental, após o cruzamento, 

calculou-se a média aritmética dos valores de vulnerabilidade de cada classe, 

sendo distribuídos em seis classes de vulnerabilidade ambiental:

1 - sem classificação (menor ou igual a 0,9), 

2 - muito baixa (de 1,0 a 1,3), 

3 - baixa (de 1,4 a 1,7), 

4 - média (de 1,8 a 2,2), 

5 - alta (de 2,3 a 2,5), e 

6 - muito alta (maior ou igual a 2,6). 

Na tentativa de se obter um mapa de vulnerabilidade ambiental que 

representasse mais fielmente as peculiaridades do Município de Guamaré, foi 

aplicado o método de ponderação de fatores, que permite a possibilidade de 

compensação entre os fatores através de um conjunto de pesos que indicam a 
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importância relativa de cada fator. Os pesos de compensação indicam a 

importância de qualquer fator em relação aos demais. 

Diversos cruzamentos com diferentes pesos compensatórios foram 

realizados, destacando-se em alguns cruzamentos o fator vulnerabilidade natural 

e em outros o fator uso e ocupação do solo. As combinações de pesos testados 

são apresentadas na Tabela 3.11. 

Tabela 3.11 - Pesos calculados para cada fator na análise de vulnerabilidade ambiental 

Teste
Fator

Vulnerabilidade natural Uso e ocupação do solo 
T1 0,2 0,8
T2 0,8 0,2
T3 0,3 0,7
T4 0,7 0,3
T5 0,4 0,6
T6 0,6 0,4

Geomorfologia Geologia Solos Vegetação Uso e ocupação do solo 
T7 0,3 0,1 0,1 0,1 0,4
T8 0,2 0,1 0,1 0,1 0,5

3.2.5.4 Ensaio preliminar sobre a vulnerabilidade a acidentes do entorno das 

instalações e dutos do pólo petrolífero. 

Após atender os objetivos deste trabalho e de posse de um banco de dados 

consistente do município foi possível realizar um ensaio sobre a vulnerabilidade 

a acidentes (vazamentos, explosões e fugas tóxicas) do entorno das instalações e 

dutos do Pólo Petrolífero de Guamaré. 

A delimitação da área de abrangência dos acidentes foi estipulada com 

base nos critérios adotados em trabalhos realizados em outros países (Espanha, 

Bolívia e Peru). 

O entorno das áreas que concentram produtos perigosos (armazenagem, 

processamento e transporte) necessita de especial atenção em estudos para 
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análises de risco. Segundo a organização Protección Civil de España (2003) o 

objetivo final de uma Análisis Cuantitativo de Riesgos (Análise Quantitativa de 

Riscos) é a determinação quantitativa do risco de uma instalação. Um dos 

critérios estabelecidos é a Vulnerabilidade do Entorno, que pode ser calculado 

pela somatória dos valores atribuídos a cada pergunta listada na Tabela 3.12. 

O cálculo para a obtenção do valor do Fator de Vulnerabilidade do 

Entorno é: 

J

FV =  Pi
 i = A 

O fator de vulnerabilidade permite enquadrar o resultado em algum dos 

três casos: zona pouco vulnerável (FV<10), zona medianamente vulnerável 

(10 FV<30) e zona muito vulnerável (FV 30).

O cálculo do fator de vulnerabilidade para o entorno serviu para destacar 

as áreas mais vulneráveis, que foram consideradas com valor maior no momento 

da atribuição do grau de vulnerabilidade. Dessa maneira estimou-se que o 

entorno da pista de dutos que liga o pólo às plataformas marítimas, localizadas ao 

norte do pólo, seria de maior vulnerabilidade (FV=30), e conseqüentemente, teria 

um valor de vulnerabilidade maior. Para o entorno dos dutos de petróleo e gás, 

localizados a sudoeste do pólo, foi classificado como medianamente vulnerável 

(FV=25), resultando em uma atribuição média na escala de vulnerabilidade. O 

entorno do gasoduto que parte do pólo em direção nordeste apresentou pouca 

vulnerabilidade (FV=0), o que serviu para definir um valor menor para a 

vulnerabilidade desse entorno. 

Para delimitação do entorno foi utilizado a técnica de criação de Buffer

disponível no software ArcView GIS 3.2. Os limites definidos para o traçado dos 

buffers, segundo os tipos de instalação e acidentes, assim como a fonte 

bibliográfica, são apresentados na Tabela 3.13. Foram consideradas três áreas de 

influência dos acidentes, a saber: a zona de impacto (ZI), a zona de influência 

direta (ZID) e a zona de influência indireta (ZID). A primeira refere-se à área
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receptora do agente poluidor, a segunda corresponde a área posteriormente 

afetada, e é dependente da rapidez na detecção do evento e na escolha apropriada 

de medidas de controle, e a última área representa o pior cenário, isto é, se 

houver demora na aplicação de medidas de controle acrescida de outros diversos 

fatores, tais como os climáticos. 

Tabela 3.12 – Cálculo do fator de vulnerabilidade do entorno (Adaptado de Protección 
Civil de España, 2003). 

Condição Grave Médio Leve Nulo
A. Existe risco de contaminação de águas destinadas ao consumo 

humano ou agrícola? 
10 7 5 -

B. Existe risco de um vazamento afetar áreas de lazer, produção 
pesqueira ou de interesse ecológico? 

10 7 5 -

SIM NÃO 
C. Existe densidade populacional > 3.000 habitantes/km2 em um 

raio de 5 km? 
10 -

D. Existe concentração populacional > 10.000 habitantes em raio de 
5 km? 

10 -

E. Existem serviços públicos: 
- concentrações de população de alto risco (hospitais, 

escolas, residências) a uma distância < 5km? 10 -
- pontos de concentração transitória de população (estádios, 

rodoviárias, ferroviárias, centros comerciais de grande 
superfície) a uma distância < 2km? 10 -

F. Sistema de estradas e vias de transporte. Estradas com grande 
volume de tráfego ou linhas de fero a uma distância < 500 m? 

10 -

G. Aeroporto a uma distância < 5km? 10 -
H. Zona crítica por motivos político-sociais? 10 -
I. Zona de classificação sísmica? 10 -
J. Zona inundável? 10 -

Tabela 3.13 – Distância dos buffers, segundo os tipos de instalação, acidentes e fonte 
bibliográfica. 

Poliduto

Tipo de 
instalação

petrolífera 

Vazamento 

Tipo de 
acidente

ZI: 400m ZID: 2.000m 

Distância do buffer

ZII: 5.000m 
Protección Civil de 
España (2003) 
Transredes S.A. (2002) 

Com base em: 

Planta

Gasoduto

Vazamento 

Explosão 

Explosão
Fuga tóxica 

ZI: 400m 

ZI: 660m 

ZI: 1.470m 

ZID: 2.000m 

ZI: 100m 

ZII: 5.000m 

ZID: 810m 

ZID: 4.180m 

Protección Civil de 
España (2003) 
Transredes S.A. (2002) 

Pacific S.A. (2001) 

Ogau (1997) 

Ogau (1997) 
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De posse desses dados, foi possível confeccionar dois buffers

representando as áreas do entorno dos dutos e três buffers para representar as 

áreas do entorno do Pólo Petrolífero de Guamaré. 

Após a confecção dos buffers, foi determinado o grau de vulnerabilidade 

para cada zona, conforme Tabela 3.14. 

Como produto final foram gerados diversos mapas de vulnerabilidade do 

entorno, correspondendo a cada tipo de acidente: a) fator vazamento, b) fator 

explosão e c) fator fuga tóxica. 

Tabela 3.14 – Grau de vulnerabilidade do entorno, segundo os tipos de instalação, de 
acidente e de zona de impacto e de influência. 

Gasoduto saindo do pólo 
em direção sudoeste. 

Tipo de instalação 

Poliduto saindo do pólo em 
direção norte. 

Poliduto saindo do pólo em 
direção sudoeste. 

Explosão

Tipo de 
acidente

Vazamento 

Vazamento 

De impacto 

Tipo de zona 

De impacto 
De influência direta 

De influência indireta 
De impacto 

De influência direta 
De influência indireta 

3,0

Grau de 
vulnerabilidade

3,0
2,5
2,0
3,0
2,0
1,5

Gasoduto saindo do pólo 
em direção nordeste. 

Pólo Petrolífero de 
Guamaré 

Explosão

Vazamento 

Explosão

Fuga tóxica 

De impacto 

De impacto 
De influência direta 

De influência indireta 
De impacto 

De influência direta 
De impacto 

De influência direta 

3,0

3,0
2,5
2,0
3,0
2,0
3,0
2,5

A título de experimentação, para o mapa de vulnerabilidade do entorno – 

fator vazamento, foram utilizados os mapas de buffer de pista de dutos e pólo, em 

conjunto com os mapas temáticos de: trafegabilidade, sensibilidade ao 

derramamento de óleo e vulnerabilidade ambiental. Para o mapa de 

vulnerabilidade do entorno – fator explosão, foram utilizados os mapas de buffer

de gasoduto e pólo, em conjunto com os mapas temáticos de: trafegabilidade e 
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vulnerabilidade ambiental. Para o mapa de vulnerabilidade do entorno – fator 

fuga tóxica, foram utilizados o mapa de buffer do pólo, em conjunto com os 

mapas temáticos de trafegabilidade e vulnerabilidade ambiental. 

Com base na experiência anterior testaram-se outros cruzamentos no 

intuito de se criar mapas de vulnerabilidade do entorno com outras abordagens. 

Tendo em mente apenas os prejuízos econômicos, materiais e humanos, cruzou-

se, separadamente, os respectivos buffers para cada tipo de acidente com o mapa 

de uso e ocupação do solo do ano 2001. Portanto, os valores do grau de 

vulnerabilidade das classes do mapa de uso e ocupação do solo foram 

reconsiderados, alterando-se as seguintes classes: Estuário (de 1,0 para 3,0), Área 

úmida (de 1,5 para 2,0), Campo salino (de 1,5 para 2,0), Área inundável na 

preamar (de 1,0 para 2,5), Lagoas (de 1,0 para 2,5), Vegetação de mangue (de 1,0 

para 3,0) e Praia - Área de lazer (de 1,0 para 3,0). 

Outro teste considerado, unicamente para o fator vazamento, foi o 

cruzamento entre o buffer – pista de dutos, buffer – Pólo Petrolífero de Guamaré 

e o mapa de vulnerabilidade ambiental. Para este mapa foram mantidos os 

valores do grau de vulnerabilidade das classes. 

Para todos os testes foi utilizada a mesma escala de vulnerabilidade: 

1 - muito baixa (de 1,3 a 1,5), 

2 - baixa (de 1,6 a 1,9), 

3 - média (de 2,0 a 2,2), 

4 - alta (de 2,3 a 2,6), e 

5 - muito alta (maior ou igual a 2,7). 

3.2.6 Resultados 

Essa etapa compreende a apresentação das análises e interpretações da 

evolução da linha de costa, da evolução do uso e ocupação do solo, assim como a 

consolidação do mapa de vulnerabilidade ambiental do município de Guamaré 

(RN) e o mapa de vulnerabilidade do entorno a acidentes nas instalações e dutos 

do Pólo Petrolífero de Guamaré. 
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DE GUAMARÉ 

SENSORIAMENTO REMOTO E TÉCNICAS DE PDI APLICADOS COMO 
SUBSÍDIO À ANÁLISE DA EVOLUÇÃO GEOAMBIENTAL DO MUNICÍPIO 

4.1 INTRODUÇÃO 

De todas as fontes de dados aplicados ao SIG, uma das mais importantes é, 

indubitavelmente, a provida pelo sensoriamento remoto, especialmente aquela 

em formato digital. Devido a essa importância, é preciso, para um analista de SIG 

(especialmente os envolvidos em manejo dos recursos naturais), a familiarização 

com o sistema de processamento de imagens (Vicens et al., 2001). 

O sensoriamento remoto, para recursos naturais, tem sido definido de 

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

conjunto de atividades utilizadas para obter informações a respeito dos recursos 

naturais, renováveis e não renováveis do planeta Terra, através da utilização de 

dispositivos sensores colocados em aviões, satélites ou, até mesmo, na superfície.

Contudo, em todas as definições percebe-se claramente que o enfoque maior é 

transmitir a idéia de uma nova tecnologia (conjunto de programas “softwares” e 

equipamentos “hardwares”) colocada à disposição do homem, para auxiliá-lo nas 

indagações sobre o manejo do meio ambiente (Moreira, 2001). 

No entanto, Moreira (2001), chama a atenção sobre esta forma de 

conceituar sensoriamento remoto, pois ela é valida sobre o ponto de vista 

tecnológico, uma vez que, possibilita ao homem obter outros tipos de 

informações acerca dos recursos naturais, além daqueles perceptíveis pelos 

órgãos dos sentidos. Entretanto, o sensoriamento remoto sobre o ponto de vista 

prático (aplicação), é algo mais do que “softwares” e “hardwares”. Poder-se-ia 

dizer que ele engloba outros conhecimentos básicos de todos os componentes que 

direta ou indiretamente fazem parte do “sistema” sensoriamento remoto, tais 

como, radiação solar, atmosfera terrestre, o solo, a vegetação e a água, entre 

outros. 
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Este trabalho se fundamenta principalmente no conceito anteriormente 

citado, tendo sempre em mente o importante valor e confiabilidade dos dados 

oriundos do sensoriamento remoto e o que estes podem oferecer, para o estudo 

dos recursos naturais. Outros fatores, porém não menos importantes, foram 

levados em consideração; são eles: a resolução espacial, a resolução temporal, a 

resolução espectral e a resolução radiométrica, boa relação custo/benefício e 

rapidez na obtenção de resultados, quando comparados às técnicas 

convencionais.

A resolução espacial diz respeito à capacidade do sensor em detectar 

objetos a partir de uma determinada dimensão, ou seja, quanto maior a resolução 

do sistema sensor, menor é o tamanho mínimo dos elementos que podem ser 

detectados individualmente (Landsat TM e ETM+: 30 m; SPOT: 10 a 20 m). A 

resolução temporal é dada pelo intervalo de tempo entre aquisições sucessivas de 

imagens de uma mesma área (Landsat TM e ETM+: 16 dias; SPOT: 26 dias). A 

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

certas regiões do espectro. Em geral, quanto melhor a resolução espectral, maior 

o número de bandas espectrais que podem ser adquiridas (Landsat TM: 7 bandas; 

Landsat ETM+: 8 bandas; SPOT: 4 bandas). A resolução radiométrica representa 

a capacidade de discriminar pelo número de níveis digitais, representando níveis 

de cinza, em que a informação se encontra registrada. Uma imagem com 32 

níveis de cinza terá uma melhor resolução radiométrica que uma imagem de 

apenas dois níveis, ou seja, preto e branco. 

Os produtos do sensoriamento remoto necessitam passar por tratamentos 

que possibilitem uma melhor visualização dos alvos da superfície terrestre. As 

técnicas de PDI utilizadas, já citadas no capítulo três, e as composições coloridas 

que serviram de base para a elaboração dos mapas temáticos utilizados são de 

extrema importância, o que justifica a inserção de um capítulo especificamente 

para tratar desse assunto. Deste modo, na seqüência, será abordada uma análise 

interpretativa das imagens resultantes da aplicação das diversas técnicas de PDI 

utilizadas para caracterização dos diversos elementos contidos na superfície da 

área de estudo. 
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4.2  ANÁLISE DESCRITIVA DAS COMPOSIÇÕES COLORIDAS EM 
RGB E RGBI 

Testes de diversas composições coloridas foram realizados para as 

imagens Landsat 5-TM, Landsat 7-ETM+ e SPOT 4-HRVIR. Os principais trios 

de bandas foram dispostos em composições coloridas no sistema de cores RGB, 

sendo elas: Landsat 5-TM e 7-ETM+ – composições coloridas RGB-4-2-3, RGB-

7-4-3, RGB-5-4-2, RGB-4-2-NDWI, RGB-4-5-NDWI e Razão de Banda em 

RGB-7/4-5/3-4/3, sendo também utilizado a composição colorida RGBI-7/4-5/2-

4/3-PAN para o Landsat 7-ETM+; SPOT 4-HRVIR – composições coloridas 

RGB-1-2-3, RGB-1-2-NDVI e RGB-NDVI-2-3. 

4.2.1 Composição RGB-4-2-3 

A Figura 4.1 apresenta a composição colorida em RGB-4-2-3 das bandas 

do Landsat 5-Tm (4.1a) (02/08/1989) e do Landsat 7-ETM+ (4.1b) (05/04/2001). 

Essa imagem proporcionou um ótimo resultado na detecção do limite terra/mar, 

onde as áreas submersas arenosas aparecem com coloração ciano e as áreas 

emersas arenosas aparecem em cor branca devido à alta reflectância apresentada 

pelos sedimentos areno-quartzoso no visível (0,4 a 0,7 µm) e infravermelho 

próximo (0,7 a 1,0 µm). Devido ao aumento da reflectância da banda 2 (0,52-0,60 

µm) as áreas submersas mostram tons de ciano, evoluindo para o verde-claro, a 

medida que diminui os sedimentos arenosos em suspensão. 

Em relação à vegetação, essa composição proporcionou um bom contraste 

entre a vegetação nativa e áreas agropecuárias. O mangue também se apresenta 

bem evidenciado, com coloração vermelha-escuro na Figura 4.1a e, vermelha-

brilhante na Figura 4.1b, devido à vegetação verde, densa e uniforme, refletir 

muita energia na banda 4, aparecendo bem claras nas imagens. 

A vegetação das dunas fixas apresenta cores que variam de vermelho-

escuro a rosa-claro. Essa variação de tonalidade obedece ao grau e ao tipo de 

Dissertação de Mestrado  no 34 – PPGG/UFRN       Capítulo 4 



G
ri

gi
o,

 A
. M

. 2
00

3 

F
ig

u
ra

 4
.1

 –
(0

2/
08

/1
98

9)
. b

) 
L

an
ds

at
 7

-E
T

M
+

 (
05

/0
4/

20
01

).
 C

om
po

si
çõ

es
 c

ol
or

id
as

 R
G

B
-4

-2
-3

. a
) 

L
an

ds
at

 5
-T

M

D
is

se
rt

aç
ão

 d
e 

M
es

tr
ad

o 
 n

o  3
4 

– 
P

P
G

G
/U

F
R

N
 

C
ap

ít
ul

o 
4 



116Grigio, A. M. 2003 

Tabela 4.1 – Bandas espectrais do Landsat 5-TM, do Landsat 7-ETM+ e do SPOT 
sensor HRV: características e aplicações (Fonte: INPE. 
www.inpe.gov.br).

Banda
Intervalo

Principais características e aplicações 
espectral (µm) 

Bandas do satélite LANDSAT 5-TM e 7-ETM+ 

1 0,45-0,52 Apresenta grande penetração em corpos d’água, com elevada transparência, 
permitindo estudos barimétricos. 

2 0,52-0,60 
Apresenta grande sensibilidade à presença de sedimentos em suspensão, 
possibilitando sua análise em termos de quantidade e qualidade. 
Boa penetração em corpos d’água. 

3 0,63-0,69 

A vegetação verde, densa e uniforme, apresenta grande absorção, ficando escura, 
permitindo contraste entre as áreas ocupadas com vegetação e aquelas sem 
vegetação (por ex. solo exposto, estradas e áreas urbanas). 
Apresenta bom contraste entre diferentes tipos de cobertura vegetal (por ex. campo, 
cerrado, floresta). 
Permite a análise de variação litológica em regiões com pouca cobertura vegetal. 
Permite o mapeamento da drenagem através da visualização da mata galeria e 
entalhe dos cursos dos rios em regiões com pouca cobertura vegetal. 
É a banda mais utilizada para delimitar a mancha urbana, incluindo a identificação 
de novos loteamentos. 
Permite a identificação de áreas agrícolas. 

4 0,76-0,90 

Os corpos d’água absorvem muita energia nesta banda e ficam escuros, permitindo 
o mapeamento da rede de drenagem e delineamento de corpos d’água. 
A vegetação verde, densa e uniforme, reflete muita energia nesta banda, aparecendo 
bem claras nas imagens. 
Apresenta sensibilidade à morfologia do terreno, permitindo a obtenção de 
informações sobre geomorfologia, solos e geologia. 
Serve para mapear áreas ocupadas com vegetação que foram queimadas. 
Permite a identificação de áreas agrícolas. 

5 1,55-1,75 Apresenta sensibilidade ao teor de umidade das plantas, servindo para observar 
estresse na vegetação, causado por desequilíbrio hídrico. 

7 2,08-2,35 
Apresenta sensibilidade à morfologia do terreno, permitindo obter informações 
sobre geomorfologia, solos e geologia. 
Esta banda serve para identificar minerais com íons hidroxilas. 

8 0,52-0,90 Boa separabilidade dos alvos de interesse, tanto em área rurais como urbanas, 
devido a sua resolução espacial de 15 metros. 

Bandas do satélite SPOT – Sensor HRVIR 

1 0,50-0,59 Reflectâncias de vegetação verde sadia. Mapeamento de águas. 

2 0,61-0,68 
Absorção de clorofila. Diferenciação de espécies vegetais. 
Diferenciação solo e vegetação. 

3 0,79-0,89 Levantamento da fitomassa. Delineamento de corpos d’água. 
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cobertura vegetal que corresponde de caatinga arbustiva aberta (vermelho-

escuro), passando por vegetação de duna (vermelho-claro), a vegetação 

rasteira (rosa-claro). Essa variação de tonalidades da cor vermelha é devido ao 

variado grau de cobertura de vegetação nesse solo e do elevado albedo produzido 

pela predominância dos sedimentos areno-quartzoso no visível e infravermelho 

próximo. 

As áreas agropecuárias foram identificadas essencialmente por suas 

formas geométricas regulares. As áreas cobertas por vegetação de caatinga, nessa 

composição, apresentam-se com cor vermelha, em dois graus de saturação, uma 

com uma intensidade mais escura e a outra mais brilhante, conforme a densidade 

populacional dessa vegetação. 

4.2.2 Composição RGB-5-4-2 

A Figura 4.2 representa a composição RGB-5-4-2 das bandas do Landsat 

5-Tm (4.2a) (02/08/1989) e do Landsat 7-ETM+ (4.2b) (05/04/2001). Esta 

composição realçou bem a distribuição da cobertura vegetal, que se apresenta 

dentro de um gradiente de tonalidades que variam do verde-escuro ao verde-

claro. No caso da imagem de 2001 áreas de vegetação aprecem em tons 

avermelhados, produzidos pelo estresse na vegetação por desequilíbrio hídrico, já 

que nesse ano a pluviosidade foi baixa. Essa sensibilidade ao teor de umidade das 

plantas é característica da banda 5 (1,55 a 1,75 µm). Na mesma imagem, as áreas 

de vegetação com coloração verde podem ser atribuídas à vegetação sem 

estresse, normalmente locadas em áreas próximas a corpos d’água perenes. No 

ano de 1989 a pluviosidade foi alta com o que contribuiu para o equilíbrio 

hídrico do solo e conseqüentemente uma vegetação sem esse tipo de estresse. 

Essa composição permite destacar bem as áreas de dunas, diferenciando, 

inclusive, as dunas fixas das móveis. Na imagem referente ao ano de 2001, as 

dunas fixas apresentam-se com matizes de cor amarela, marrom e verde, todas 

com tonalidades claras, enquanto que as dunas móveis apresentam-se de cor 

branca. Na imagem referente ao ano de 1989, as  dunas fixas apresentam-se em 
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diversos tons de magenta, enquanto que as dunas móveis apresentam-se de cor 

branca.

A imagem do ano de 1989, em conjunto com a carta topográfica que teve 

a sua cobertura aérea realizada em 1989, escala 1:50.000, foi de grande utilidade 

na delimitação dos corpos d’água e da drenagem. 

4.2.3 Composição RGB-4-2-NDWI 

A Figura 4.3 apresenta a composição colorida em RGB-4-2-NDWI das 

bandas do Landsat 5-Tm (4.3a) (02/08/1989) e do Landsat 7-ETM+ (4.3b) 

(05/04/2001). Esta composição, em pouco difere da RGB-4-2-3, anteriormente 

descrita, no entanto, a substituição da banda 3 pelo NDWI (Normalized 

Difference Water Index) em B, provocou um maior contraste no matiz de 

saturação, em função do aumento da reflectância da água, favorecendo deste 

modo em uma melhor definição dos canais de maré e principalmente nos corpos 

d’água localizados no interior do continente, que se apresentam de coloração 

azul, variando em algumas áreas para o azul-anil. 

4.2.4 Razão de banda em composição RGB-7/4-5/3-4/3 

A composição colorida em RGB das razões de bandas 7/4-5/3-4/3 

proporcionou uma ótima diferenciação entre a vegetação de mangue e os demais 

tipos de vegetação, tanto na imagem do ano de 1989 (Figura 4.4a) como na 

imagem do ano de 2001 (Figura 4.4b). A vegetação de mangue apresenta 

coloração azul-escuro, enquanto que os outros tipos de vegetação se apresentam 

em tons de ciano a azul-claro. Por outro lado, não é possível diferenciar os 

diversos tipos de caatinga, porém, delimita bem as áreas de agropecuária, 

principalmente na imagem referente ao ano de 1989. 

As áreas que apresentam albedo muito alto, por exemplo, dunas móveis, 

solo exposto e áreas com edificações,  apresentam matizes variando do laranja ao 

vermelho-escuro.
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Essa composição ofereceu um melhor destaque das planícies aluvionares. 

Isto pode ser visualizado principalmente em relação ao rio Camurupim, que 

atravessa todo o município de sudoeste a noroeste. 

4.2.5 Composição RGB-1-2-3 

A Figura 4.5a mostra a composição colorida RGB-1-2-3 das bandas do 

sensor SPOT 4-HRVIR, referente à data de 26/01/1996. Esta composição 

apresentou uma boa diferenciação entre os campos de dunas móveis, dunas fixas 

e tabuleiro costeiro, dentro do qual destacou bem as áreas de agropecuária das 

áreas de vegetação nativa. 

Os campos de dunas móveis são tipicamente marcados por cores que 

variam do branco ao amarelo-claro, devido à presença de areia livre, por vezes 

com formas de cordões e barcanas que denotam a orientação dos ventos na 

região. As depressões interdunares, com lagoas e/ou vegetação rasteira, mostram 

coloração marrom-avermelhada.

A vegetação de caatinga apresenta variações que vão do vermelho ao 

marrom-avermelhado, os manguezais se apresentam com cor vermelho-claro, 

rugosidade média e compondo aglomerados e/ou faixas estreitas às margens das 

principais drenagens, que mantêm comunicação direta com a água do mar. 

As salinas apresentam-se com forma poligonal e em tons de azul-claro, 

para os cristalizadores, e azul-esverdeado, para os evaporadores. 

As áreas de agropecuária, além da sua forma geométrica, destacaram-se 

pela cor branca, para áreas sem nenhum plantio, e tons de marrom, cinza e cinza-

esverdeado.

Nas águas oceânicas pode-se observar uma coloração variando de azul 

marinho, azul-anil a azul-claro, a medida que se aproximam da faixa litorânea. 

As zonas de praias assumem cores que variam de branco, quando com 

areia livre e seca, a marrom-azulado, quando com alguma umidade. 
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4.2.6 Composição RGB-1-2-NDVI 

A Figura 4.5b mostra a composição colorida RGB-1-2-NDVI das bandas 

do sensor SPOT 4–HRVIR, referente à data de 26/01/1996. Esta composição 

apresentou uma boa diferenciação entre os tipos de vegetação. 

A vegetação das dunas fixas apresenta cores que variam de magenta-claro 

a rosa-claro devido à maior reflectância dos sedimentos areno-quartzosos e da 

pouca quantidade de umidade. 

Para a vegetação de caatinga a variação de tonalidade vai do magenta-

escuro para áreas de caatinga arbórea arbustiva fechada, magenta para caatinga 

arbustiva arbórea fechada e magenta-claro, vermelho-claro e rosa para caatinga 

arbustiva aberta. Essa variação de tonalidade  obedece ao grau e ao tipo de 

cobertura vegetal e ao estresse hídrico, em função da sazonalidade e pluviosidade 

durante o período de obtenção da imagem. 

Em relação às áreas de agropecuária, além da sua característica forma 

geométrica, apresentaram-se em cores verde, verde-clara e amarela. 

4.2.7 Razão de banda em composição RGBI-7/4-5/2-4/3-PAN 

A composição colorida em RGBI (Figura 4.6) das razões de bandas 7/4-

5/2-4/3-PAN para a imagem Landsat 7 ETM+ (05/04/2001), proporcionou uma 

boa diferenciação entre os campos de dunas móveis e fixas, campos salinos, áreas 

de agropecuária e o pólo petrolífero de Guamaré. 

Essa composição permite destacar bem as áreas de dunas, diferenciando, 

inclusive, as dunas fixas das móveis e estas dos campos salinos e planície de 

deflação. As dunas móveis apresentam-se em tonalidades de rosa-claro a rosa-

escuro. Os campos salinos com matizes de marrom e tonalidades variando do 

escuro ao claro para áreas sem nenhuma umidade e verde-claro a azul-claro e 

azul-escuro quando na presença de alguma umidade. A planície de deflação, 

localizada mais próximo da linha de costa, apresenta matiz rosa-escuro. Os 
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campos de dunas fixas apresentam-se em matiz azul-escuro com algumas locais 

variando para azul-claro. 

As áreas de agropecuária, alem do seu aspecto geométrico, apresentam as 

cores verde-escuro e verde-claro, para áreas com plantio, e rosa para áreas sem 

nenhum tipo de plantio. As áreas de pastagem apresentam-se em cores verdes-

escuro com tons azulados. 

As áreas com caatinga apresentam-se com tonalidades que variam do azul-

escuro a azul-claro. As áreas com vegetação rasteira apresentam a cor verde com 

tonalidades que vai do escuro ao claro e rugosidade alta. As áreas com atividades 

de exploração de petróleo são definidas pela organização do arranjo dos 

poços/caminhos/dutos com cores que variam do verde-claro ao azul-claro. 

4.3  IDENTIFICAÇÃO DAS CLASSES DE UNIDADES GEOMOR-

FOLÓGICAS E DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO 

Para facilitar a identificação das classes de unidades geomorfológicas e de 

uso e ocupação do solo foram confeccionadas pranchas ilustrativas. Nelas podem 

ser visualizadas as composições coloridas das imagens de satélites que serviram 

de apóio ao trabalho de identificação das classes. 

As unidades geomorfológicas, aqui individualizadas, foram: Superfície de 

Aplainamento e/ou Tabuleiro Costeiro; Planície interdunar; Dunas fixas; Dunas 

móveis; Planície de deflação; Planície aluvionar; dentro da Planície de 

maré/estuarina, foram agrupados: Zona de estirâncio; Planície de maré; 

Intermaré; Supramaré; Terraço flúvio-marinho; Terraço marinho; Ilhas Barreiras; 

Barras arenosas emersas e Barras arenosas submersas. 

As classes de uso e ocupação do solo consideradas nas pranchas foram: 

Oceano; Estuário; Planície de inundação/Maré; Terra árida; Área úmida; 

Assentamento; Vegetação de Caatinga arbustiva aberta; Vegetação de Caatinga 

arbórea arbustiva fechada; Vegetação de Caatinga arbustiva arbórea fechada; 

Produção de camarão marinho; Salinas; Campo salino; Cidade; Cultura 
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temporária; Pólo petrolífero de Guamaré; Área inundável na preamar; Lagoas; 

Vegetação de Mangue; Área de pastagem; Praia - Área de lazer; Vegetação de 

dunas (herbáceas e rasteira). 

Os registros fotográficos produzidos durante o sobrevôo, realizado em 

parceria com o IDEMA e apoio da Petrobrás, foram disponibilizados pelo 

Laboratório de Geoprocessamento do Programa de Pós-graduação em 

Geodinâmica e Geofísica, do Departamento de Geologia, da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte. 

As pranchas 4.1 e 4.2 apresentam as classes de unidades geomorfológicas 

e de uso e ocupação do solo, focando principalmente a área costeira do município 

de Guamaré, enquanto que a prancha 4.3 refere-se especialmente à área 

continental do município. A prancha 4.4 apresenta os tipos de vegetação de 

caatinga existentes na área de estudo. 

Na porção central das pranchas são apresentadas as composições 

coloridas, nas quais constam números em vermelho que correspondem às 

fotografias de igual número. O triângulo ao lado dos números, nas composições, 

mostra o sentido da vista das fotografias. Os pontos citados na legenda 

complementar das pranchas referem-se ao registro dos pontos levantados com o 

auxílio de aparelho GPS, e podem ser localizados e verificados no mapa de 

controle de campo apresentado na Figura 3.5. 
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ANÁLISE EVOLUTIVA DO MUNICÍPIO DE GUAMARÉ 

5.1 INTRODUÇÃO 

A preocupação, cada vez mais freqüente, sobre a forma e o tipo de 

ocupação do seu território tem levado aos governos, federais, estaduais e 

municipais, a se interessarem por estudos que abordem essa questão. Entende-se 

que pesquisas, análises e interpretações do uso e ocupação do solo e da dinâmica 

geoambiental colaboram, de maneira consistente, com o conhecimento 

aprofundado de uma região. 

Diversas técnicas e métodos têm sido criados e/ou aperfeiçoados para se 

obterem informações sócio-econômico-ambientais de maneira rápida, segura e 

com precisão, de maneira tal que, após interpretação e análise, permitam alcançar 

um conhecimento satisfatório da real situação de uma região, fornecendo assim 

subsídios a políticas de planejamento e de gestão, nas mais diversas esferas 

administrativas, públicas ou privadas. 

O avanço das tecnologias de manipulação de dados veio suprir 

sensivelmente a esses anseios, sendo o geoprocessamento um de seus produtos 

mais valiosos. O uso do sensoriamento remoto para a obtenção de dados 

geoambientais, em conjunto com o sistema de informação geográfica como 

suporte a esses dados, tem sido de grande valia e, principalmente, de grande 

confiabilidade para a comunidade técnica e científica nas mais diversas 

aplicações práticas. 

Assim, da conjugação do interesse em avaliações geoambientais e do uso 

de ferramentas, técnicas e métodos disponibilizados pelo geoprocessamento, é 

que esse trabalho procurou, entre outros objetivos,  apresentar um método mais 

rápido e detalhado do que os comumente utilizados, para o estudo da evolução do 

uso e ocupação do solo. O detalhamento sobre essa metodologia é apresentado no 

item 5.2 desse capítulo, no formato de publicações. 
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Guamaré está incluído nos municípios da área costeira do Brasil, portanto, 

estudos sobre a evolução da linha de costa são apresentados no item 5.3 desse 

capítulo, também no formato de publicação. 

5.2 USO E OCUPAÇÃO DO SOLO 

5.2.1 Artigo submetido à revista científica. 

ANÁLISE MULTITEMPORAL DO USO E OCUPAÇÃO DO SOLO, EM ÁREAS 
DE ATUAÇÃO DA INDÚSTRIA PETROLÍFERA, COM BASE EM PRODUTOS 
DE SENSORIAMENTO REMOTO E SISTEMA DE INFORMAÇÃO 
GEOGRÁFICA: MUNICÍPIO DE GUAMARÉ (RN). 

MULTITEMPORAL ANALYSIS OF THE LAND USE, IN PETROLIFEROUS 
INDUSTRY AREAS, BASED IN REMOTE SENSING AND GEOGRAPHICAL 
INFORMATION SYSTEM PRODUCTS: DISTRICT OF GUAMARÉ, RIO GRANDE DO 
NORTE STATE, BRAZIL. 

Alfredo Marcelo Grigio1,2

Venerando Eustáquio Amaro1,3

Helenice Vital1,3,4 

Marco Antonio Diodato5

RESUMO

Esse trabalho visa o mapeamento e interpretação da evolução do uso e ocupação do solo 
do Município de Guamaré (RN), tendo como base o uso de uma metodologia para a 
interpretação multitemporal, dentro de um ambiente SIG. Para a interpretação da 
evolução do uso do solo do Município, a metodologia utilizada para o cruzamento 
multitemporal verificou-se de grande eficiência. Foram considerados três anos: 1989, 
1996 e 2001. O período de 1996 a 2001 foi o que verificou uma alteração mais 
significativa no uso e ocupação do solo. Além da conversão das salinas em tanques de 
carcinicultura, a maior transformação observada deve-se ao surgimento de assentamento 
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em áreas de caatinga arbórea arbustiva fechada (313 ha). A dinâmica de retração e 
aumento das áreas de mangue parece ser mais influenciada por fatores naturais que 
antrópicas. Em termos de uso e ocupação do solo, a presença do Pólo Petrolífero de 
Guamaré não demonstrou influência direta sobre a dinâmica municipal. A economia 
local parece mais afetada por variáveis macroeconômicas. 

ABSTRACT 

This work introduce the mapping and interpretation of the evolution of the land use of 
the district of Guamaré (RN), based on a methodology for the interpretation 
multitemporal, in SIG. The methodology used for the analysis multitemporal for 
interpretation of the evolution of the land use was verified of great efficiency. Three 
years were considered: 1989, 1996 and 2001. The period from 1996 to 2001 was what 
verified a more significant alteration in the land use. Besides the conversion of the tanks 
of salt activities in shrimp cultivation, the largest observed transformation is due to the 
settlement appearance in areas of shut caatinga vegetation. The decrease and increase 
dynamics of the mangroves areas seems to be more influenced by natural that human 
factor. The presence of the pole petroliferous of Guamaré didn't demonstrate direct 
influence on the land use municipal dynamics. The local economy seems more affected 
by variable macro economies. 

INTRODUÇÃO

As atividades desse trabalho foram desenvolvidas no âmbito do Projeto 

MARPETRO (FINEP/PETROBRÁS/CTPETRO): Monitoramento Geoambiental de 

Áreas Costeiras na Zona Petrolífera de Macau, inserida no Estado do Rio Grande do 

Norte (RN) – que tem como um dos seus principais objetivos o monitoramento 

ambiental voltado às atividades da indústria petrolífera e classificação de regiões 

segundo índice de vulnerabilidade/sensibilidade quanto aos impactos ambientais 

decorrentes das ações naturais e antrópicas. 

Os sistemas e técnicas de Sensoriamento Remoto, estabelecidos a partir do 

início dos anos setenta, podem permitir o estudo da evolução ambiental de uma região, 

desde o início da intensificação dos processos antrópicos, através de análises 

multitemporais. 

Estudos multitemporais têm sido conduzidos com resultados satisfatórios em 

várias regiões do mundo interessadas em evidenciar mudanças ambientais (Mesquita 

Junior, 1998; Disperati et al. 1998, Paranhos Filho, 2000; Grigio et al., 2001 e 2002; 

Guedes et al., 2002). 
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O uso do Sensoriamento Remoto com base na análise de imagens de satélites é 

um dos meios que se dispõe hoje para acelerar e reduzir custos dos mapeamentos e da 

detecção de mudanças geoambientais. Em combinação com aerofotogrametria e 

geodésia, com os recentes recursos do sistema de informação geográficos e aliados às 

novas técnicas de processamento e aos novos sensores, as imagens de satélite oferecem 

possibilidades, ainda pouco exploradas, de gerarem informações sinópticas e precisas 

para avaliação e evolução de diversas variações temáticas da superfície terrestre. 

O Estado do Rio Grande do Norte, maior produtor terrestre brasileiro de 

petróleo, possui duas zonas ambientais distintas: a terrestre e a marítima, que se 

caracterizam como zonas homogêneas em relação aos recursos naturais. Nestes cenários 

está inserido o Município de Guamaré, localizado no litoral setentrional que apresenta 

ampla exploração petrolífera e com ampla expansão da carcinicultura em substituição à 

indústria salineira. A confluência, na região, de diversos tipos de uso e ocupação do 

solo, que interferem de modo marcante no ambiente, demonstra um mosaico 

geoambiental complexo, com características físicas e sócio-econômica-ambientais 

muitas vezes contíguas, em uma região extremamente frágil do ponto de vista 

ambiental. 

Com a finalidade de compreender este mosaico geoambiental complexo, este 

trabalho tem por objetivo geral, mapear e interpretar a evolução do uso e ocupação do 

solo do Município de Guamaré (RN), tendo como base o uso de uma metodologia para a 

interpretação multitemporal de imagens de sensoriamento remoto em ambiente SIG. 

LOCALIZAÇÃO  E CARACTERIZAÇÃO GEOGRÁFICA E GEOLÓGICA DA 

ÁREA DE ESTUDO 

O Município de Guamaré, área de estudo deste trabalho (Figura 1),  está 

inserido na Microrregião Salineira do Estado do Rio Grande do Norte, também 

conhecida por Microrregião Macau. O acesso é realizado pela rodovia federal BR – 406, 

que liga a cidade de Natal até a cidade de Macau, até o trevo de acesso à cidade de 

Guamaré pela RN – 401. A cidade de Guamaré, dista da cidade de Natal, capital do 

Estado, 190 km. 

Durante a maior parte do ano o Estado do Rio Grande do Norte apresenta-se 

sem chuva. Esta característica é imposta pelo Anticiclone do Atlântico Sul que, devido a 

este centro de alta pressão, confere à região sob seu domínio, tempo estável e sem 
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chuvas. Durante o período de fevereiro a maio a ação do anticiclone diminui no norte da 

região Nordeste do Brasil e passa a atuar a Zona de Convergência Intertropical, que é a 

zona de convergência dos ventos alísios proveniente dos hemisférios Norte e Sul. 

A precipitação média na região de Guamaré, para o período de 1980 a 2000, foi 

de 600 mm. Apresentou a mínima total anual de 171 mm, em 1983, e máxima total 

anual de 1.808 mm, em 1985. A temperatura da região de Guamaré apresenta-se elevada 

ao longo de todo o ano, sendo a temperatura média anual de 26,8ºC, com uma amplitude 

das médias mensais de 3,2ºC, tendo a menor média observada em julho de 25ºC e a 

maior média em fevereiro de 28,6ºC (Silveira, 2002). 

Figura 1 – Localização da área de estudo, Município de Guamaré, Rio Grande do Norte, 
Nordeste do Brasil. Situation map of the study area, district of Guamaré, Rio 
Grande do Norte State, Northeast Brazil. 
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A normal da umidade relativa do ar anual é de 70 %, sendo menor nos meses de 

junho a novembro (mínima de 66% em novembro), coincidindo com a estação seca de 

baixa pluviosidade (Guedes, 2002). 

Na região de Guamaré, em linhas gerais, são identificados quatros tipos de 

associações de solos: Areias quartzosas distróficas, Areias quartzosas marinha 

distróficas, Solonchak solométzico e Podzólico vermelho-amarelo eutrófico latossólico. 

Em relação à vegetação na região, é possível encontrar o seguinte conjunto de 

plantas que recobre o solo: Caatinga – formada por plantas adaptadas ao clima 

semiárido ou tropical quente e seco; esse tipo de vegetação sobrevive com pouca água, 

chegando a perder suas folhas nos períodos de maior estiagem, abrange a maior parte do 

Município; Manguezais – localizados nas várzeas próximas á desembocadura dos rios, 

onde as águas das marés se misturam com as águas dos rios; e Vegetação de dunas e 

praias – vegetação rasteira, resistente às condições de salinidade dos solos dessas áreas. 

O Município de Guamaré está inserido no contexto geológico da Bacia 

Potiguar, extremo Nordeste do Brasil, nos Estados do Rio Grande do Norte e Ceará. 

Com uma área de 48.000 Km2 aproximadamente, sendo deste, 21.500  em área emersa e 

26.500 em área submersa, chegando a isóbata de –2000 m (Almeida et al. 1977), e 

encontra-se inserida na porção da Província Borborema caracterizada por  Jardim de Sá 

(1984) como sendo composta por diversas faixas de supracrustais, distribuídas  em um 

embasamento gnáissico-migmatítico, cujo limite sul é a Zona de Cisalhamento E-W de 

Patos.

Segundo a carta estratigráfica da Bacia Potiguar, elaborada por Araripe e Feijó 

(1994), observa-se três unidades litoestratigráficas: Grupo Areia Branca, depositado no 

início do Mesozóico Superior, porção basal, Grupo Apodi, sendo depositado em meados 

do Mesozóico Superior, porção intermediária e Grupo Agulhas, iniciando sua deposição 

no final do Mesozóico Superior e prolongando-se até o final do Cenozóico. Na área de 

estudo foi observada em sua maior parte a Formação Barreiras, associado ao Grupo 

Agulhas. Esta formação repousa na parte emersa da Bacia, com faixas descontínuas de 

sedimentos clásticos continentais, constituídos por conglomerados, arenito e argilitos de 

cores avermelhadas, sobrepostos, em discordância, erosiva geralmente aos calcários da 

Formação Jandaíra. 

Na área em estudo pode-se observar dois grandes compartimentos 

geomorfológicos: Tabuleiro costeiro ou Superfície de aplainamento e Planície costeira. 

No entanto, como resultado dos eventos geológicos recentes e atuais, formaram-se 
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diversos compartimentos de relevo, resultante da erosão e deposição contínua na zona 

estuarina, por exemplo, zonas de inframaré, intermaré e supramaré, planície flúvio-

estuarina, terraço estuarino e flúvio estuarino, dunas móveis e fixas, bancos arenosos, 

entre outros. Esta zona constitui uma área de transição entre o oceano e continente, onde 

se concentra um grande número de atividades fundamentais ao homem, relacionadas 

com a economia, alimentação, transporte, recreação e urbanismo. No caso de Guamaré, 

essas atividades situam-se em compartimentos geomorfológicos de estrutura frágil 

diante das intervenções antrópicas, devido a sua complexidade ambiental, onde atuam 

conjuntamente vários mecanismos, tais como ventos, ondas, correntes, chuvas, marés, 

insolação, evaporação, erosão, deposição, etc. (NATRONTEC, 1998). 

ORGANIZAÇÃO DO ESPAÇO: A PERCEPÇÃO DO ESPAÇO POR

SENSORIAMENTO REMOTO E SISTEMA DE INFORMAÇÃO 

GEOGRÁFICA.

Um dos problemas fundamentais da pesquisa ambiental é o seu caráter 

intrinsecamente idiográfico, ou seja, as situações ambientais são únicas, no tempo e no 

espaço. Entretanto, investigar a natureza e as associações de eventos e entidades 

registráveis nestas situações ambientais é uma tarefa que pressupõe procedimentos 

ordenados. Sendo assim, os eventos e entidades ambientais podem ser estudados em 

termos da ocorrência de localizações coincidentes onde, a ocorrência coincidente pode 

ser estabelecida ao nível de detalhe adequado aos dados disponíveis, definido-se, assim, 

a possibilidade de correlações baseadas na localização e nos diversos níveis de 

ocorrência concomitante que venham a ser registrados. Além disto, os eventos e 

entidades ambientais podem ser analisados em termos de sincronia de suas alterações 

registradas, ou seja, de sua evolução (Xavier da Silva, 2001). 

Uma maneira de se visualizar o ambiente como um sistema é apresentado na 

Figura 2, na qual a realidade é percebida como composta por entidades físicas ou 

virtuais, sendo os sistemas identificáveis, onde se organizam segundo diversos tipos de 

relacionamentos, entre os quais ressaltam, para as investigações ambientais, as relações 

de inserção (hierarquia), justaposição (proximidade/contigüidade) e funcionalidade 

(causalidade), onde segundo essa perspectiva, a realidade ambiental pode ser, portanto, 

percebida como um agregado de sistemas relacionados entre si (Xavier da Silva, 2001). 
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O emprego do sensoriamento remoto, em conjunto com o sistema de informação

geográfica, propicia uma visão da situação ambiental como um todo, que agora se torna

operacionalizada, agilizando na identificação das relações entre as diversas entidades

localizadas no mundo real, a partir de suas relações de contingência, conexão,

proximidade e funcionalidade entre as partes componentes da situação ambiental

(Xavier da Silva, 2001). Sendo assim, o ambiente é representado como realmente pode

ser feito no âmbito do geoprocessamento: como sucessão temporal de situações

ambientais.
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Figura 2 – Diagrama de representação do Ambiente como Sistema. O bloco apresenta 4
dimensões: largura, altura, profundidade e tempo, sendo o ambiente
segmentado em 3 situações: passado, presente e futuro e apresenta relações
implícitas com o sistema de informação geográfica, na medida que contêm
os conceitos de localização: linhas de latitude e longitude. (Adaptado de
Xavier da Silva, 2001). Diagram representation of the Environment as
System. The block presents 4 dimensions: width, height, depth and time,
being the Environment segmented in 3 situations: past, present and future
and it presents implicit relations with the geographical information system,
because it contain the location concepts: latitude and longitude lines.
(Adapted of Xavier of Silva, 2001).
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TÉCNICA DE ANÁLISE MULTITEMPORAL 

A confecção e interpretação dos mapas de uso e ocupação do solo, do Município 

de Guamaré (RN), para os anos de 1989, 1996 e 2001, envolveram três etapas de 

trabalho. A primeira, incluiu a pré-análise dos documentos cartográficos existentes e 

digitalização da carta topográfica de Guamaré-MI899/1 – 1988, na escala 1:50.000, 

elaborada pela Diretoria de Serviços Geográficos do Exército Brasileiro, por meio de 

um Scanner A0. Na seqüência, esse documento foi georreferenciado no programa ER-

Mapper 6.0 e vetorizado via-tela (heads-up digitinzing), a fim de se obter uma base 

vetorial digital dos dados. O software utilizado no processo de vetorização e criação do 

banco de dados georreferenciado foi o ArcView GIS 3.2. 

Na segunda etapa do trabalho utilizaram-se produtos digitais de sensoriamento 

remoto orbitais (cena Landsat 5-TM 214-065, de 02/09/1989, cena Spot 4-HRVIR 729-

360, de 26/01/1996 e cena Landsat 7-ETM+ 214-065, de 05/04/ 2001 com as faixas 

multiespectrais do visível-infravermelho) e aerotransportado de alta (fotos aéreas 

verticais) e baixa altitude (fotos oblíquas de reconhecimento), cuja estratégia de 

tratamentos consistiu no emprego de técnicas de processamento digital de imagens. 

Para a interpretação visual monoscópica sistemática dos padrões de cores e 

arranjo textural nos produtos fotográficos dos satélites foram utilizadas as seguintes 

composições coloridas: Landsat 5-TM: RGB-7-4-3, RGB-5-4-2, RGB-4-5-NDVI; Spot 

4-HRVIR: RGB-1-2-3 e Landsat 7-ETM+: RGB-7-4-3, RGB–5-4-2, RGB-4-5-NDVI e 

RGBI-4-5-3-PAN. Após a escolha das melhores composições foi utilizado o software 

Arcview GIS 3.2, de forma a conduzir à seleção das principais categorias que 

comporiam o mapa temático de uso e ocupação do solo. Trabalhos de campo, incluindo 

sobrevôo, foram efetuados para confirmação/retificação dos limites de áreas no mapa. 

Para a terceira etapa foi realizado o cruzamento dos mapas de uso e ocupação do 

solo dos anos de 1989, 1996 e 2001, valendo-se da extensão ArcView Spatial Analyst 

v1.1 no software Arcview GIS 3.2. Esse módulo possibilita o cruzamento temporal de 

dados de diferentes layers, o que gerou, para esse trabalho, uma Tabela cujas colunas 

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

mapeadas para o outro ano (Tabela 1).  Como o método permite apenas o cruzamento 

entre duas datas, foram realizados dois cruzamentos, um entre os anos 1989 e 1996 e 

outro entre os anos 1996 e 2001. 
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Tabela 1 - Tabela de cruzamento temporal gerado pela extensão ArcView Spatial 
Analyst v1.1. Table of temporal crossing generated by the extension 
ArcView Spatial Analyst v1.1. 

Ano1 
Ano2 Classe1 Classe2 Classe3 ... Total

Classe1 

Classe2 

Classe3 

....

Total 

Este tipo de Tabela especifica mudanças no uso e ocupação do solo de uma data 

para outra. Os títulos das linhas representam as categorias de classes de uso do solo para 

uma data específica (Ano1), enquanto que os títulos das colunas representam as 

categorias de classes de uso do solo para a outra data do cruzamento (Ano2). Note-se 

que os dados da data anterior estão locados nas linhas e os dados referentes à data 

posterior estão nas colunas. Nas intersecções das linhas com as colunas pode-se obter a 

informação da mudança do uso do Ano1 para o Ano2, em termos de área, para cada 

classe do Ano1. Nas intersecções cujo registro é zero significa que a classe considerada 

para o Ano1 não apresentou alteração para essa classe do Ano2. As áreas sombreadas 

representam as áreas que não se modificaram quanto ao seu uso. 

É importante salientar essa técnica de cruzamento, 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 quantitativo e qualitativo da mudança, 

isto é, onde, quanto e para que classe mudou. 

RESULTADOS 

Por meio das etapas das técnicas de análise multitemporal foi possível gerar os 

mapas de uso e ocupação do solo para o Município de Guamaré (RN), para os anos de 

1989, 1996 e 2001. 

As classes de uso e ocupação do solo mapeadas são apresentadas nas Tabelas 2, 

3 e 4, para os anos de 1989, 1996 e 2001, respectivamente, e seus respectivos mapas são 

apresentados nas Figuras 3, 4 e 5. 

Observa-se que a lista de classes correspondentes aos anos de 1989 e 1996 é a 

mesma, isto é, não houve a inserção de classe nova e/ou a extinção de classes, fato não 
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corroborado para o ano de 2001. Neste ano as classes salinas e vegetação de duna não 

foram identificadas, no entanto, pode-se identificar novas classes: açude, assentamento,

carcinicultura e vegetação rasteira.

A Tabela 5 representa as classes para cada ano considerado, as suas áreas e 

porcentagens. Nota-se, pelos índices de porcentagem, uma mudança na configuração da 

paisagem através do tempo. Por exemplo, percebe-se que a classe pastagem, no ano de 

1989, representava 1,07 % do total da área passando a 6,39 % em 1996 e para 8,19 % no 

ano de 2001, subindo da décima posição em 1989 para a quarta posição em 2001, 

caracterizando assim uma importante mudança na paisagem do Município. Enquanto 

isso a classe cultura temporária manteve a sua posição do ano de 1989 para o ano 1996, 

mas diminuiu quase 50 % no ano de 2001. Dessa maneira, observa-se uma mudança na 

economia do Município que passa a valorizar mais a pecuária. 

Uma feição de destaque é a fisionomia da vegetação. A classe caatinga arbórea 

arbustiva fechada representa a vegetação de caatinga com predominância de indivíduos 

de porte arbóreo, com a presença de arbustos, sem áreas descobertas de vegetação, isto 

é, cobrindo toda a área de ocorrência de maneira ininterrupta e sem clareiras. A classe 

caatinga arbustiva aberta caracteriza a vegetação de caatinga, ausente de indivíduos de 

porte arbóreo tendo como remanescentes os arbustos distanciados entre si, isto é, com 

clareiras. Provavelmente, essa classe é conseqüência do desmatamento e abandono da 

área, já que a presença abundante de leguminosas, principalmente as ditas Juremas 

(várias espécies de Mimosa sp.) caracteriza o que é denominado por Rizzini (1997) 

como caatinga secundária. Se nada perturbar a sucessão vegetal, provavelmente essa 

classe irá migrar para a classe caatinga arbórea arbustiva fechada. A classe caatinga

arbustiva arbórea fechada corresponde à vegetação de caatinga com predominância de 

arbustos estando aqui presentes indivíduos de porte arbóreo distantes entre si, a 

vegetação é compacta sem clareiras. 

No ano de 1989 a principal vegetação compreendia principalmente a caatinga

arbórea arbustiva fechada, a caatinga arbustiva aberta e a caatinga arbustiva arbórea 

fechada, representando 27,69 %; 12,55 % e 2,04 %, respectivamente, em relação à área 

total. Em 1996, essa distribuição mudou para 14,38 %; 7,93 % e 7,80 %, 

respectivamente, mostrando uma sensível diminuição da área de caatinga arbórea 

arbustiva fechada e de caatinga arbustiva aberta e um aumento da área de caatinga

arbustiva arbórea fechada. Em  2001, novas mudanças  ocorreram,  variando essas 
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Tabela 2 – Códigos de identificação e respectivas classes de uso e ocupação do solo, 
para o Município de Guamaré (RN), no ano de 1989. Identification codes 

CÓDIGO CÓDIGO
1 AGUA Océano / Estuário 11 DISIN 
2 12 IPREA 
3
4 Área úmida 
5 15
6 16 PETRO 

7 17 PRAIA 

8
9 Cidade 19 SALEV 

10 CULTE 20 VEDUN 

and respective land use classes, District of Guamaré, for the year 1989. 
CLASSE CLASSE 

Pólo petrolífero de Guamaré 
ALAGA Planície de inundação / Maré Área inundável na preamar 
ARARI Terra árida 13 LAGTE Lagoa temporária 
ARUMI 14 MAN Vegetação de Mangue 
CAABA Vegetação de Caatinga arbustiva aberta PASTA Área de pastagem 
CABAF Vegetação de Caatinga arbórea arbustiva 

fechada 
Poços de extração de petróleo 

CABUB Vegetação de Caatinga arbustiva arbórea 
fechada 

Praia - Área de lazer 

CASAL Campo salino 18 SALCR Salina: cristalizador 
CIDAD Salina: evaporador 

Cultura temporária Vegetação de dunas (herbáceas) 

Figura 3 – Mapa de uso e ocupação do solo do Município de Guamaré (RN), para o ano 
de 1989. Land use map of the District of Guamaré, for the year 1989. 
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Tabela 3 – Códigos de identificação e respectivas classes de uso e ocupação do solo, 
para o Município de Guamaré (RN), no ano de 1996. Identification codes 

CÓDIGO CÓDIGO
1 AGUA Oceano / Estuário 11 DISIN 
2 12 IPREA 
3
4 Área úmida 
5 15
6 16 PETRO 

7 17 PRAIA 

8
9 Cidade 19 SALEV 

10 CULTE 20 VEDUN 

and respective land use classes, District of Guamaré, for the year 1996. 
CLASSE CLASSE 

Pólo petrolífero de Guamaré 
ALAGA Planície de inundação / Maré Área inundável na preamar 
ARARI Terra árida 13 LAGTE Lagoa temporária 
ARUMI 14 MAN Vegetação de Mangue 
CAABA Vegetação de Caatinga arbustiva aberta PASTA Área de pastagem 
CABAF Vegetação de Caatinga arbórea arbustiva 

fechada 
Poços de extração de petróleo 

CABUB Vegetação de Caatinga arbustiva arbórea 
fechada 

Praia - Área de lazer 

CASAL Campo salino 18 SALCR Salina: cristalizador 
CIDAD Salina: evaporador 

Cultura temporária Vegetação de dunas (herbáceas) 

Figura 4 – Mapa de uso e ocupação do solo do Município de Guamaré (RN), para o ano 
de 1996. Land use map of the District of Guamaré, for the year 1996. 
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Tabela 4 – Códigos de identificação e respectivas classes de uso e ocupação do solo, 
para o Município de Guamaré (RN), no ano de 2001. Identification codes 

1 Açude 12 CIDAD Cidade 
2 AGUA Oceano / Estuário 13 CULTE
3 14 DISIN 
4
5 Área úmida 
6 17 MAN 
7 18
8 19 PETRO 

9 20 PRAIA 

10 CARCI 21 VRAST 
11 CASAL 

and respective land use classes, District of Guamaré, for the year 2001. 
CÓDIGO CLASSE CÓDIGO CLASSE 
AÇUDE 

Cultura temporária 
ALAGA Planície de inundação / Maré Pólo petrolífero de Guamaré 
ARARI Terra árida 15 IPREA Área inundável na preamar 
ARUMI 16 LAGTE Lagoa temporária 
ASSEN Assentamento Vegetação de Mangue 
CAABA Vegetação de Caatinga arbustiva aberta PASTA Área de pastagem 
CABAF Vegetação de Caatinga arbórea arbustiva 

fechada 
Poços de extração de petróleo 

CABUB Vegetação de Caatinga arbustiva arbórea 
fechada 

Praia - Área de lazer 

Produção de camarão marinho Vegetação de dunas (herbáceas) 
Campo salino 

Figura 5 – Mapa de uso e ocupação do solo do Município de Guamaré (RN), para o ano 
de 2001. Land use map of the District of Guamaré, for the year 2001. 
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Tabela 5 – Uso e ocupação do solo do Município de Guamaré, RN, com suas áreas e 
porcentagens correspondentes, para os anos de 1989, 1996 e 2001. Land
use of the District of Guamaré, with its areas and corresponding 
percentages, for the years of 1989, 1996 and 2001. 

ANO
1989 1996 2001

CLASSE
ÁREA

(ha)
% CLASSE 

ÁREA
(ha)

% CLASSE 
ÁREA

(ha)
%

1 AGUA 10.928,0 30,55 AGUA 10.687,0 29,88 AGUA 10.729,0 30,00 
2 CABAF 9.894,0 27,66 CABAF 5.142,0 14,38 CAABA 7.496,0 20,96 
3 CULTE 4.731,0 13,23 CULTE 4.504,0 12,59 CABAF 5.253,0 14,69 
4 CAABA 4.489,0 12,55 CAABA 2.836,0 7,93 PASTA 2.929,0 8,19
5 ARARI 1.126,0 3,15 CABUB 2.789,0 7,80 CULTE 2.115,0 5,91
6 CABUB 729,0 2,04 ARARI 2.289,0 6,40 CABUB 1.554,0 4,34
7 CASAL 712,0 1,99 PASTA 2.287,0 6,39 ARARI 1.166,0 3,26
8 SALEV 577,0 1,61 VEDUN 1.674,0 4,68 MAN 752,0 2,10
9 MAN 519,0 1,45 ALAGA 860,0 2,40 CARCI 744,0 2,08

10 PASTA 383,0 1,07 MAN 644,0 1,80 ALAGA 617,0 1,73
11 SALCR 370,0 1,03 SALEV 634,0 1,77 CASAL 591,0 1,65
12 LAGTE 322,0 0,90 SALCR 351,0 0,98 ASSEN 534,0 1,49
13 IPREA 246,0 0,69 ARUMI 324,0 0,91 VRAST 279,0 0,78
14 VEDUN 198,0 0,55 CASAL 254,0 0,71 LAGTE 267,0 0,75
15 ALAGA 173,0 0,48 LAGTE 137,0 0,38 IPREA 265,0 0,74
16 ARUMI 122,0 0,34 IPREA 95,0 0,27 ARUMI 162,0 0,45
17 DISIN 88,0 0,25 DISIN 88,0 0,25 DISIN 126,0 0,35
18 PETRO 78,0 0,22 CIDAD 80,0 0,22 CIDAD 87,0 0,24
19 CIDAD 59,0 0,16 PETRO 78,0 0,22 PETRO 63,0 0,18
20 PRAIA 24,0 0,07 PRAIA 15,0 0,04 PRAIA 28,0 0,08
21 - - - - - - AÇUDE 11,0 0,03

TOTAL 35.768,0 100,00  35.768,0 100,00  35.768,0 100,00 

classes, em relação a 1996, para 14,69 %; 20,96 % e 4,34 %, respectivamente, onde a 

caatinga arbórea arbustiva fechada manteve-se com uma área aproximada à de 1996, a 

caatinga arbustiva aberta mostrou um sensível aumento da sua área e a caatinga 

arbustiva arbórea fechada diminui sua porcentagem de cobertura na área em estudo. 

Outro destaque refere-se ao aparecimento, em 2001, de novas classes, tais como 

carcinicultura, açude, assentamento e vegetação rasteira e ao desaparecimento de 

outras, tais como vegetação de dunas e salinas.

Dessa maneira nota-se uma intensa dinâmica no Município, atrelada a fatores 

econômicos, que se reflete diretamente no uso e ocupação do solo. 

As Tabelas 6 e 7 representam o cruzamento do uso e ocupação do solo para o 

Município de Guamaré (RN), a primeira  entre os anos 1989 e 1996 e a segunda entre os 

anos 1996 e 2001. As linhas representam categorias dos dados de cobertura do solo em 
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1989, para a Tabela 6, e em 1996, para a Tabela 7, e as colunas representam categorias 

dos dados de cobertura do solo em 1996, para a Tabela 6, e em 2001, para a Tabela 7. 

Da leitura da Tabela, da esquerda para a direita, pode-se obter a mudança de classe de 

cobertura do solo de 1996 em relação a 1989. Por exemplo, a linha da classe cultura 

temporária (CULTE), se acompanhada até a interseção com a coluna da classe cidade

(CIDAD), verifica-se o valor de 22 ha, isto significa que uma área de 22 ha que era 

cultura temporária em 1989 foi utilizada para expansão da cidade em 1996. As células 

na diagonal, em negrito, representam as áreas onde não houve mudanças entre essas 

duas datas. Todas as células que estão fora da diagonal representam mudanças. 

A Tabela 5, que representa as áreas totais de cada classe discriminadas por 

ano, mostra as mudanças de área para cada classe, dado importante na verificação da 

dinâmica do Município. Porém, não é suficiente para uma análise precisa, pois as 

classes que, aparentemente, não apresentam mudanças, quando avaliadas nas Tabelas 6 

e 7 mostram uma dinâmica diferente àquela da Tabela 5. Por exemplo, na Tabela 5 a 

classe distrito industrial (DISIN) mostra que entre os anos de 1989 e 1996 não houve 

mudança, sendo a área de cobertura de 88 ha. Entretanto, na Tabela 6, ocorreu um 

aumento de 20 ha devido a ocupação de áreas de caatinga arbustiva aberta, cultura 

temporária e lagoa temporária, mas, por outro lado, perdeu 20 ha de área para a classe 

caatinga arbustiva aberta e vegetação de duna, resultando num saldo nulo. Dessa 

maneira, verifica-se que, apesar da Tabela 5 não apresentar mudanças, ocorre uma 

dinâmica entre esses anos para essa classe. Assim, as Tabelas 6 e 7 apresentam detalhes 

da dinâmica de uso e ocupação do solo que não é mostrada na Tabela 5, e se revelam 

muito eficientes para a análise da dinâmica territorial de qualquer área de interesse. 

Em relação às áreas dos poços de petróleo (Tabela 5) não ocorreu alteração entre 

os anos de 1989 e 1996, porém, ocorreu uma diminuição de 15 ha entre os anos de 1996 

e 2001. Poderia se entender esses dados como um abandono de áreas de produção de 

petróleo em terra, porém, pela análise das Tabelas 6 e 7 tem-se que, de 1989 para 1996 

foram abandonadas nove hectares, mas outros nove hectares formam acrescidos. Do 

cruzamento dos anos de 1996 e 2001 verifica-se que 29 ha foram abandonadas enquanto 

que 14 hectares foram acrescidos, resultando assim em um saldo negativo de 15 ha. Se 

considerarmos as áreas abandonadas e acrescidas entre o período de 1989 e 2001, pode-

se calcular os valores correspondentes, que são 38 e 23 ha, respectivamente, gerando 

uma diferença de 15 ha. Assim, verifica-se que, apesar da Tabela 5 mostrar uma 

diminuição da área de ocupação por poços de petróleo entre os anos de 1989 e 2001, 
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que poderia induzir a pressupor um abandono gradual de áreas destinadas à exploração 

de petróleo, na verdade as Tabelas 6 e 7 mostram uma dinâmica maior, havendo incluso 

o acréscimo de áreas de exploração, demonstrando assim que ainda há interesse da 

exploração de petróleo em terra. 

É interessante observar que as áreas dos poços de petróleo abandonados, no 

período de 1989 a 1996, foram tomadas pela caatinga arbustiva arbórea fechada, 

aparentemente estágio intermediário da sucessão vegetal, enquanto que as áreas 

acrescidas no período de 1989 a 1996 foram tomadas das áreas de caatinga arbórea 

arbustiva fechada, isto é, matas em estágio avançado da sucessão, provavelmente 

clímax, com perdas de indivíduos de espécies de porte arbóreo. No período de 1996 a 

2001 as áreas acrescidas foram tomadas da caatinga arbustiva arbórea fechada, onde já 

há a presença de indivíduos de porte arbóreo. Apesar das áreas de caatinga envolvidas 

(23 ha) nesse processo serem baixas, se comparadas à área total de vegetação de 

caatinga que cobre o Município, frisa-se o valor qualitativo da vegetação perdida. Isso 

fica evidente quando se verificam os índices de cobertura das diferentes categorias de 

caatinga nos anos considerados. Em 1989 e 1996 predominava a caatinga arbórea 

arbustiva fechada, já em 2001 a caatinga arbustiva aberta, ocupava o primeiro lugar, o 

que demonstra uma depreciação qualitativa da vegetação, pois a caatinga arbustiva 

aberta caracteriza-se pelo predomínio de poucas espécies (no caso, das juremas, entre 

outras) em número abundante de indivíduos, significando baixa biodiversidade. 

O envolvimento das atividades relacionadas ao sal e ao camarão em áreas de 

mangue, verificou-se de pequena importância. Na Tabela 6, dos 523 ha de mangue 

alterados, 76 ha envolvem atividades antrópicas, os restantes 447 ha deve-se a fatores 

naturais. Para o período de 1996 a 2001 (Tabela 7) a carcinicultura tomou 37 ha do 

mangue, mas, 38 ha de salinas foram recuperadas pelo mangue. As mesmas Tabelas 

mostram que as áreas de salinas foram aproveitadas e transformadas em tanques de 

carcinicultura. 

A dinâmica de retração e aumento das áreas de mangue parece ser mais influenciada por 

fatores naturais que antrópicas. Isto pode ser confirmado pelos dados obtidos. Em 1996, 

em relação ao ano de 1989, a classe mangue ampliou a sua área em 166 ha e diminuiu 

em 272 ha, ambos relacionados a fatores naturais. Já, em 2001, em relação ao ano de 

1996, a classe mangue  ampliou  a sua área em 223 ha e diminuiu em 116 ha, ambos 
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também relacionados a fatores naturais. Os maiores valores envolvidos nesses resgates e 

perdas de áreas por parte da classe mangue verificou-se serem de classes relacionadas à 

dinâmica natural da região. 

O período de 1996 a 2001 verificou uma mudança mais significativa no uso e 

ocupação do solo provocado pelo aparecimento de novos fatores, tais como: 

carcinicultura, açude, vegetação rasteira e assentamento, e pela quase extinção das 

salinas. Assim, novos rumos verificam-se na economia municipal. Fora a conversão das 

salinas em tanques de carcinicultura, a maior transformação observada deve-se ao 

surgimento de assentamento em áreas de caatinga arbórea arbustiva fechada (313 ha), o 

que traz como conseqüência a transformação desses remanescentes de caatinga de 

grande valor, em termos de biodiversidade, em áreas de atividades agrícolas. 

Outro processo relevante observado foi a da transformação de áreas de cultura 

temporária em áreas de pastagens. Este processo ocorreu principalmente no período de 

1989 a 1996, envolvendo 1.460 ha; no período de 1996 a 2001 a área envolvida foi de 

889 ha. Por outro lado o inverso, isto é, a transformação de áreas de pastagens em áreas 

de cultura, também  foi verificada, porém foi mais significativa no período de 1996 a 

2001, quando 532 ha de pastagens foram transformadas em cultura temporária, 

enquanto que no período seguinte apenas três hectares foram envolvidos nesse processo. 

O balanço geral para todo o período envolvido (de 1989 a 2001) mostra um saldo 

positivo para as áreas de pastagens que tomaram 1.814 ha das áreas de cultura 

temporária (Tabela 8). 

Tabela 8 – Mudança de uso do solo das classes cultura temporária e pastagem. para os 
períodos considerados, por área. Guamaré, 2001. Land use change of the 
temporary culture and pasturage classes for the considered periods, for 
area. Guamaré, 2001. 

Área (ha) 
Mudança de uso Período Total 

1989/1996 1996/2001 
De cultura temporária para pastagem 1.460 889 2.349 
De pastagem para cultura temporária 3 532 535 
Diferença 1.814 

Esses valores mostram uma dinâmica onde áreas, ora são áreas agrícolas, ora 

áreas de pecuária, alternando-se entre si, por exemplo, no primeiro período considerado 

houve uma migração de agricultura para pecuária, porém, o segundo período mostra um 

novo interesse pela agricultura, quando quase um terço das terras de  pastagem voltou a 
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ser agrícola. Essas mudanças provavelmente estão atreladas a variáveis da economia 

agropecuária estadual e federal, tais como preço de mercado, incentivos federais e 

estaduais, cotação do dólar, entre outras. 

CONCLUSÕES

O uso do Sensoriamento Remoto, aliado às técnicas de processamento e aos 

novos sensores, em conjunto com os Sistemas de Informações Geográficas, comprovou-

se ser uma ferramenta eficiente para acelerar e reduzir custos dos mapeamentos e da 

detecção de mudanças geoambientais. As imagens de satélite, depois de trabalhadas e 

integradas em um ambiente SIG, oferecem possibilidades interessantes e ainda pouco 

exploradas de gerarem informações precisas para avaliação e evolução de diversas 

variações temáticas da superfície terrestre. 

Para a interpretação da evolução do uso do solo do Município de Guamaré (RN), 

a metodologia utilizada para o cruzamento multitemporal verificou-se de grande valor, 

já que se mostrou capaz de abranger detalhadamente um mosaico geoambiental 

complexo, como o observado na área de estudo. É importante salientar essa técnica de 

cruzamento, 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 quantitativo e qualitativo da mudança, isto é, onde, quanto e para que classe 

mudou.

Isto foi corroborado nesse trabalho quando, para o Município de Guamaré (RN), 

se verificou que as Tabelas 6 e 7 apresentaram detalhes da dinâmica de uso e ocupação 

do solo que não é detectada na Tabela convencional (Tabela 5). Esse confronto entre o 

uso de Tabelas convencionais, como no caso da Tabela 5, com as Tabelas produto do 

cruzamento pelo novo método, demonstrou que esse último se revela muito eficiente 

para a análise da dinâmica territorial de qualquer área de interesse. 

O período de 1996 a 2001 verificou uma alteração mais significativa no uso e 

ocupação do solo provocado pelo aparecimento de novas classes, tais como: 

carcinicultura, açude, vegetação rasteira e assentamento, e pela quase extinção da 

classe salinas. Assim, novos rumos verificaram-se na economia municipal. Fora a 

conversão das salinas em tanques de carcinicultura, a maior transformação observada 

deve-se ao surgimento de assentamento em áreas de caatinga arbórea arbustiva fechada 

(313 ha), o que traz como conseqüência a transformação desses remanescentes de 

Dissertação de Mestrado  no 34 – PPGG/UFRN Capítulo 5 



153Grigio, A. M. 2003 

caatinga de grande valor, em termos de biodiversidade, em áreas de atividades 

agrícolas. 

Outro processo interessante observado foi o da dinâmica de retração e aumento 

das áreas de mangue, que parece ser mais influenciada por fatores naturais que 

antrópicas. Poderia se esperar que o surgimento da atividade da criação de camarão, 

para os anos analisados, afetasse o sistema manguezal porém, a transformação das 

salinas em tanques de carcinicultura impossibilitou um impacto relevante no mangue. 

Provavelmente o manguezal já sofreu esse impacto em épocas anteriores quando da 

instalação das salinas. 

Em relação aos poços de petróleo, verificou-se que, apesar da Tabela 5 mostrar 

uma diminuição crescente da área de ocupação por poços de petróleo através dos anos 

considerados, que poderia nos levar a pressupor um abandono gradual de áreas 

destinadas à exploração de petróleo, na verdade as Tabelas 6 e 7 mostram uma dinâmica 

maior, havendo incluso o acréscimo de áreas de exploração, demonstrando assim que 

ainda há interesse da exploração de petróleo em terra. 

Em termos de uso e ocupação do solo, no Município de Guamaré (RN), a 

presença do Pólo Petrolífero de Guamaré não demonstrou influência direta sobre a 

dinâmica municipal. Em termos econômicos, o município parece mais afetado por 

variáveis macroeconômicas (estaduais e federais), apesar dos royalties (R$ 6.225.759,34 

em 1999, R$ 7.484.262,58 em 2000 e R$ 5.785.863,21 em 20016) pagos pelas Petrobrás 

à prefeitura municipal. 
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5.2.2 Resumo expandido submetido a congresso científico. 

MÉTODO DE ANÁLISE MULTITEMPORAL DO USO E OCUPAÇÃO DO 
SOLO COM BASE EM PRODUTOS DE SENSORIAMENTO REMOTO E 
SISTEMA DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICO, APLICADO AO MUNICÍPIO DE 
GUAMARÉ (RN). 
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INTRODUÇÃO 

O litoral setentrional do Estado do Rio Grande do Norte possui duas zonas 

ambientais distintas: a terrestre e a marítima, que se caracterizam como zonas homogêneas 

em relação aos recursos naturais. Nestes cenários está inserido o município de Guamaré 

(latitude 05º 06’ 09” e 05º 11’ 11” S e longitude 36º 18’ 27” e 36º 24’ 05” W), que apresenta 

ampla exploração petrolífera e salineira, e com grande expansão da carcinicultura, podendo ser 

observado na região a confluência de diversos tipos de uso e ocupação do solo que, por si só, 

apresentam características marcantes no ambiente, evidenciando assim, um mosaico 

geoambiental complexo, com características físicas e sócio-econômica-ambientais muitas 

vezes contíguas, em uma região extremamente frágil do ponto de vista ambiental. 

Com a finalidade de compreender este mosaico geoambiental complexo, este trabalho 

tem por objetivo, mapear e interpretar a evolução do uso e ocupação do solo do município de 

Guamaré (RN), tendo como base o uso de uma metodologia para a interpretação multitemporal 

(NOAA, 2002), dentro de um ambiente SIG, que compreende, inicialmente, o processamento, 

análise e interpretação multitemporal de imagens de satélite, fotografias aéreas e oblíquas, a 

fim de obter os mapas de uso e ocupação do solo para cada período e, posteriormente, o 
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cruzamento desses dados, em ambiente SIG, para a análise multitemporal propriamente dita. 

Este trabalho está vinculado aos projetos do PRH-ANP/MME/MCT/UFRN/-PPGG/MSC, com a 

finalidade de realizar um monitoramento ambiental de áreas de interesse à exploração do 

petróleo e gás natural nessa região costeira. 

O uso do sensoriamento remoto conjuntamente com a elaboração do banco de dados 

ambiental da área em questão e a utilização de um ambiente SIG para futuras análises 

conduzirá a um processo de desenvolvimento sustentável do município, que poderá ser 

otimizado pela participação de todos os parceiros envolvidos. Em particular, este trabalho 

espera contribuir com uma metodologia mais prática e eficiente que as comumente utilizadas, 

principalmente em se tratando de análises evolutivas. 

METODOLOGIA 

A confecção e interpretação dos mapas de uso e ocupação do solo, do município de 

Guamaré (RN), para os anos de 1989, 1996 e 2001, envolveram três etapas de trabalho. A 

primeira, incluiu a pré-análise dos documentos cartográficos existentes e digitalização da carta 

topográfica de Guamaré-MI899/1 – 1988, na escala 1:50.000 - DSG, por meio de um Scanner 

A0. Na seqüência, esse documento foi georreferenciado no programa ER-Mapper 6.0 e 

vetorizado via-tela (heads-up digitinzing), a fim de se obter uma base vetorial digital dos dados. 

O software utilizado no processo de vetorização e criação do banco de dados georreferenciado 

foi o ArcView GIS 3.2. 

Na segunda etapa do trabalho utilizaram-se produtos digitais de sensoriamento 

remoto orbitais (Landsat 5-TM órbita ponto 214-065 [02/08/1989], Spot 4-HRVIR órbita ponto 

729-360, [26/01/1996] e Landsat 7-ETM+, órbita ponto 214-065 [05/04/2001], com as faixas 

multiespectrais do visível-infravermelho), cuja estratégia de tratamentos consistiu no emprego 

de técnicas de processamento digital de imagens. 

Para a interpretação visual monoscópica sistemática dos padrões de cores e arranjo 

textural nos produtos fotográficos dos satélites foram utilizadas as seguintes composições 

coloridas: Landsat 5-TM e 7-ETM+: RGB 423, RGB 542, RGB 42NDWI, RGB 7/4-5/3-4/3; Spot 

4-HRVIR: RGB 123, RGB 12NDVI; e a composição RGBI 7/4-5/2-4/3-PAN para o Landsat 7 -

ETM+. Após a escolha das melhores composições foi utilizado o software ArcView GIS 3.2, de 

forma a conduzir à seleção das principais categorias que comporiam o mapa temático de uso e 

ocupação do solo. Trabalhos de campo, incluindo sobrevôo, foram efetuados para 

confirmação/retificação dos limites de áreas no mapa. 

Para a terceira etapa foi realizado o cruzamento dos mapas de uso e ocupação do solo 

dos anos de 1989, 1996 e 2001, valendo-se da extensão ArcView Spatial Analyst v1.1 no 

software ArcView GIS 3.2. Esse módulo possibilita o cruzamento temporal de dados de 

diferentes layers, o que gerou, para esse trabalho, uma tabela cujas colunas representam as 

classes mapeadas de um ano e as linhas representam as classes mapeadas para o outro ano 

(tabela 1).  Como o método permite apenas o cruzamento entre duas datas, foram realizados 

dois cruzamentos, um entre os anos 1989 e 1996 e outro entre os anos 1996 e 2001. 
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Esse tipo de tabela especifica mudanças no uso e ocupação do solo de uma data para 

outra. Os títulos das linhas representam as categorias de classes de uso do solo para uma data 

específica (Ano1), enquanto que os títulos das colunas representam as categorias de classes 

de uso do solo para a outra data do cruzamento (Ano2). Nas intersecções das linhas com as 

colunas pode-se obter a informação da mudança do uso do Ano1 para o Ano2, em termos de 

área, para cada classe do Ano1. Nas intersecções cujo registro é zero significa que a classe 

considerada para o Ano1 não apresentou alteração para essa classe do Ano2. As áreas 

sombreadas representam as áreas que não se modificaram quanto ao seu uso. 

Tabela 1 - Tabela de cruzamento temporal gerado pela extensão ArcView Spatial Analyst v1.1. 

Ano1 
Ano2 Classe1 Classe2 Classe3 ... Total

Classe1 

Classe2 

Classe3 

....

Total 

RESULTADOS E CONCLUSÃO 

A tabela 2 apresenta os códigos de identificação e respectivas classes de uso e 

ocupação do solo. As tabelas 3 e 4 apresentam os cruzamentos do uso e ocupação do solo 

para o município de Guamaré (RN). A primeira representa o cruzamento entre os anos 1989 e 

1996 e a segunda entre os anos 1996 e 2001. As linhas representam categorias dos dados de 

cobertura do solo em 1989, para a tabela 3, e em 1996, para a tabela 4, e as colunas 

representam categorias dos dados de cobertura do solo em 1996, para a tabela 3, e em 2001, 

para a tabela 4. Da leitura da tabela, da esquerda para a direita, pode-se obter a mudança de 

classe de cobertura do solo de 1996 em relação a 1989, no caso da tabela 3. Por exemplo, a 

linha da classe cultura temporária, se acompanhada até a interseção com a coluna da classe 

cidade, verifica-se o valor de 18 ha, isto significa que: uma área de 18 ha que era cultura 

temporária em 1989 foi utilizada para expansão da cidade em 1996. Células na diagonal, em 

negrito, representam as áreas que não houve mudanças entre essas duas datas. Todas as 

células que estão fora da diagonal representam mudanças. 

Comumente, verifica-se que em trabalhos desse tipo os dados são apresentados 

como mostrado na tabela 5, que representa as áreas totais de cada classe discriminadas por 

ano e mostra as mudanças de área para cada classe, dados muito importantes para a 

verificação da dinâmica evolutiva, porém, não é suficiente para uma análise precisa, já que 

classes que, aparentemente, não apresentam mudanças, quando confrontadas pelas tabelas 3 

e 4, se verifica uma dinâmica diferente à mostrada na tabela 5. Por exemplo, na tabela 5 a 
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classe Distrito Industrial mostra que entre os anos de 1989 e 1996 não houve mudança, sendo 

a área de cobertura de 88 ha, porém, segundo a tabela 3, houve um aumento de 17 ha devido 

à ocupação de áreas de caatinga arbustiva aberta, cultura temporária e lagoa temporária, mas, 

por outro lado, perdeu 17 ha de área para a classe caatinga arbustiva aberta, resultando num 

saldo nulo. Dessa maneira, verifica-se que, apesar de a tabela 5 não apresentar mudanças, 

houve uma dinâmica entre esses anos para essa classe. Em outras palavras, as tabelas 3 e 4 

apresentam detalhes da dinâmica de uso e ocupação do solo que não é mostrada na tabela 5, 

portanto, elas se revelam muito eficientes para a análise da dinâmica territorial de qualquer 

área de interesse. 

Para a interpretação da evolução do uso do solo do município de Guamaré (RN), a 

metodologia utilizada para o cruzamento multitemporal verificou-se de grande valor, já que se 

mostrou capaz de abranger detalhadamente um mosaico geoambiental complexo, como o 

observado na área de estudo. É importante salientar essa técnica de cruzamento, 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 quantitativo e qualitativo da 

mudança, isto é, onde, quanto e para que classe mudou. Destaca-se também que a 

metodologia proposta pode ser utilizada para outros tipos de cruzamentos, por exemplo, uso do 

solo e geomorfologia, evolução geomorfológica, entre outros. 
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Tabela 2 – Códigos de identificação e respectivas classes de uso e ocupação do solo. 

CÓDIGO CLASSE CÓDIGO CLASSE 
AÇUDE 1 Açude CULTE13 Cultura temporária 
AGUA2 Océano / Estuario DISIN14 Pólo Petrolífero de Guamaré 
ALAGA 3 Planície de inundação / Maré IPREA15 Área inundável na preamar 
ARARI 4 Terra árida LAGTE 16 Lagoa temporária 
ARUMI 5 Área úmida MAN 17 Vegetação de Mangue 
ASSEN 6 Assentamento PASTA 18 Área de pastagem 
CAABA 7

8
Vegetação de Caatinga arbustiva aberta PETRO19 

20
Poços de extração de petróleo 

CABAF Vegetação de Caatinga arbórea arbustiva 
fechada 

PRAIA Praia - Área de lazer 

CABUB9 Vegetação de Caatinga arbustiva arbórea 
fechada 

SALCR21 Salina: cristalizador 

CARCI10 Produção de camarão marinho SALEV22 Salina: evaporador 
CASAL11 Campo salino VEDUN 23 Vegetação de dunas (herbáceas) 
CIDAD12 Cidade VRAST24 Vegetação rasteira 

Tabela 3 – Cruzamento dos mapas de uso e ocupação do solo do município de Guamaré, RN, 
em hectares, entre os anos de 1989 e 1996. 
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Total 

11.346,0 39,0 81,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 5,0 0,0 126,0 0,0 0,0 90,0 28,0 66,0 2,0 11.787,0 

7,0 147,0 18,0 0,0 0,0 0,0 18,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,0 0,0 0,0 198,0 

43,0 0,0 986,0 19,0 1,0 0,0 0,0 14,0 0,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,0 3,0 1,0 44,0 1.133,0 

0,0 0,0 54,0 46,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 119,0 

6,0 325,0 475,0 191,0 1.213,0 0,0 403,0 0,0 3,0 537,0 8,0 11,0 7,0 3,0 32,0 0,0 0,0 7,0 22,0 1.267,0 4.510,0 

0,0 18,0 58,0 0,0 1.389,0 5.176,0 2.141,0 0,0 0,0 1.088,0 0,0 0,0 0,0 0,0 84,0 15,0 0,0 0,0 0,0 4,0 9.973,0 

0,0 16,0 91,0 5,0 52,0 0,0 167,0 0,0 0,0 157,0 0,0 0,0 0,0 1,0 234,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,0 736,0 

56,0 0,0 313,0 27,0 0,0 0,0 0,0 243,0 0,0 0,0 0,0 50,0 30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 719,0 

CIDAD 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 64,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 66,0 

0,0 0,0 21,0 7,0 115,0 0,0 62,0 0,0 18,0 2.790,0 7,0 0,0 3,0 0,0 1.499,0 0,0 0,0 0,0 0,0 252,0 4.774,0 

DISIN 0,0 0,0 0,0 0,0 17,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 71,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 88,0 

IPREA 0,0 82,0 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 91,0 

0,0 9,0 8,0 19,0 10,0 2,0 10,0 0,0 0,0 15,0 2,0 0,0 104,0 0,0 63,0 0,0 0,0 0,0 0,0 86,0 328,0 

98,0 158,0 59,0 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0 0,0 0,0 25,0 0,0 505,0 0,0 0,0 0,0 9,0 85,0 1,0 950,0 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 376,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 377,0 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 76,0 0,0 0,0 0,0 0,0 94,0 

PRAIA 9,0 0,0 13,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 40,0 0,0 0,0 0,0 62,0 

1,0 27,0 24,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 150,0 124,0 0,0 329,0 

12,0 4,0 7,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0 0,0 0,0 0,0 149,0 327,0 0,0 504,0 

19
89

 

0,0 36,0 77,0 15,0 24,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 152,0 

Total 11.578,0 861,0 2.289,0 337,0 2.821,0 5.178,0 2.819,0 257,0 92,0 4.589,0 88,0 95,0 144,0 645,0 2.304,0 91,0 150,0 355,0 625,0 1.672,0 36.990,0 

Tabela 4 – Cruzamento dos mapas de uso e ocupação do solo do município de Guamaré, RN, 
em hectares, entre os anos de 1996 e 2001. 
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Total 

11.368,0 2,0 55,0 0,0 6,0 0,0 0,0 4,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 124,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 18,0 0,0 11.580,0 

62,0 609,0 13,0 0,0 121,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 41,0 0,0 861,0 

72,0 0,0 1.017,0 92,0 713,0 0,0 0,0 249,0 0,0 16,0 0,0 39,0 27,0 6,0 0,0 0,0 11,0 0,0 0,0 36,0 11,0 2.289,0 

5,0 0,0 45,0 57,0 112,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 14,0 32,0 6,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 64,0 337,0 

0,0 19,0 0,0 0,0 2.343,0 0,0 0,0 0,0 0,0 38,0 40,0 0,0 16,0 0,0 290,0 0,0 0,0 0,0 75,0 0,0 0,0 2.821,0 

0,0 0,0 0,0 0,0 209,0 3.656,0 614,0 0,0 0,0 389,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 310,0 0,0 0,0 5.178,0 

0,0 1,0 0,0 0,0 637,0 1.437,0 482,0 0,0 0,0 89,0 0,0 0,0 0,0 0,0 101,0 8,0 0,0 0,0 64,0 0,0 0,0 2.819,0 

1,0 0,0 14,0 0,0 0,0 0,0 0,0 242,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 257,0 

CIDAD 7,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 85,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 92,0 

0,0 0,0 2,0 0,0 1.993,0 238,0 400,0 0,0 0,0 933,0 0,0 0,0 15,0 0,0 906,0 0,0 0,0 10,0 88,0 0,0 2,0 4.587,0 

DISIN 0,0 0,0 0,0 0,0 7,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 76,0 0,0 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 88,0 

IPREA 34,0 0,0 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 50,0 0,0 0,0 0,0 5,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 95,0 

0,0 0,0 1,0 0,0 5,0 0,0 0,0 29,0 0,0 2,0 1,0 0,0 106,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 144,0 

36,0 4,0 19,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 0,0 570,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,0 0,0 645,0 

0,0 0,0 0,0 0,0 61,0 0,0 64,0 0,0 0,0 529,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.648,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 2.304,0 

0,0 0,0 0,0 0,0 35,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 56,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 91,0 

PRAIA 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,0 

28,0 0,0 0,0 0,0 6,0 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 102,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 215,0 0,0 355,0 

81,0 0,0 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 65,0 0,0 16,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 441,0 0,0 625,0 
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20,0 0,0 10,0 1,0 1.231,0 0,0 0,0 0,0 0,0 110,0 9,0 29,0 62,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 197,0 1.672,0 

Total 11.724,0 635,0 1.176,0 150,0 7.502,0 5.331,0 1.560,0 581,0 87,0 2.106,0 126,0 257,0 263,0 744,0 2.945,0 64,0 17,0 12,0 537,0 764,0 274,0 36.855,0 

Tabela 5 – Uso e ocupação do solo do município de Guamaré, RN, com suas áreas e 
porcentagens correspondentes, para os anos de 1989, 1996 e 2001. 

1989 1996 2001
CLASSE ÁREA (ha) % CLASSE ÁREA (ha) % CLASSE ÁREA (ha) %

1 AGUA 11.705,0 31,76 AGUA 11.577,0 31,41 AGUA 11.724,0 31,81 
2 CABAF 9.974,0 27,06 CABAF 5.178,0 14,05 CAABA 7.502,0 20,36 
3 CULTE 4.774,0 12,95 CULTE 4.589,0 12,45 CABAF 5.331,0 14,46 
4 CAABA 4.510,0 12,24 CAABA 2.821,0 7,65 PASTA 2.945,0 7,99 
5 ARARI 1.115,0 3,03 CABUB 2.819,0 7,65 CULTE 2.106,0 5,71 
6 MAN 950,0 2,58 PASTA 2.304,0 6,25 CABUB 1.560,0 4,23 
7 CABUB 736,0 2,00 ARARI 2.289,0 6,21 ARARI 1.176,0 3,19 
8 CASAL 719,0 1,95 VEDUN 1.672,0 4,54 CARCI 764,0 2,07 
9 SALEV 504,0 1,37 ALAGA 862,0 2,34 MAN 744,0 2,02 

10 PASTA 377,0 1,02 MAN 645,0 1,75 ALAGA 635,0 1,72 
11 SALCR 329,0 0,89 SALEV 625,0 1,70 CASAL 581,0 1,58 
12 LAGTE 328,0 0,89 SALCR 355,0 0,96 ASSEN 537,0 1,46 
13 ALAGA 198,0 0,54 ARUMI 337,0 0,91 VRAST 274,0 0,74 
14 VEDUN 152,0 0,41 CASAL 257,0 0,70 LAGTE 263,0 0,71 
15 ARUMI 119,0 0,32 LAGTE 144,0 0,39 IPREA 257,0 0,70 
16 PETRO 94,0 0,26 IPREA 95,0 0,26 ARUMI 150,0 0,41 
17 IPREA 91,0 0,25 CIDAD 92,0 0,25 DISIN 126,0 0,34 
18 DISIN 88,0 0,24 PETRO 91,0 0,25 CIDAD 87,0 0,24 
19 CIDAD 66,0 0,18 DISIN 88,0 0,24 PETRO 64,0 0,17 
20 PRAIA 26,0 0,07 PRAIA 15,0 0,04 PRAIA 17,0 0,05 
21 - - - - - - AÇUDE 12,0 0,03 

Total 36.855,0 100,00 36.855,0 

5.3 EVOLUÇÃO DA LINHA DE COSTA 
100,00 36.855,0 100,00 
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5.3.1 Artigo submetido na revista: ISPRS Journal of Photogrammetry & 
Remote Sensing da International Society for Photogrammetry and 
Remote Sensing. 
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RESUMO

Este trabalho visa o estudo da evolução da linha de costa no município de Guamaré 
(RN), com base em produtos de sensoriamento remoto, dentro de um ambiente SIG. 
Para a análise temporal da evolução da linha de costa foi utilizada a extensão 
GeoProcessing Wizard do software ArcView GIS 3.2, que compreende a união entre 
dois anos consecutivos, no caso desse trabalho, foi entre os anos de 1989 e 1998; de 
1998 e 2000 e, por último, de 2000 e 2001. Pelos valores obtidos, percebe-se que nos 
dois últimos períodos considerados os processos de acreção e erosão da linha de costa 
mostraram-se mais intensos, se comparados com os do período de 1989 a 1998. No 
período de 1989 a 1998, a contribuição de cada processo foi eqüitativa; no período 
seguinte, o processo de acreção foi mais significativo, contribuindo com 91,2% da área 
total que mostrou alteração e, para o último período, prevaleceu o da erosão com 78,1%. 
A utilização do Sistema de Informações Geográficas mostrou-se eficiente para avaliação 
da evolução da linha de costa mas, verificou-se a necessidade de monitoramento 
contínuo da área para possibilitar uma compreensão maior dos processos de acreção e 
erosão da linha de costa. 

INTRODUÇÃO

O estudo de regiões costeiras em escala mundial, tem convergido para um 

grande problema que é o da erosão costeira. Atualmente, estima-se que cerca de 70 % 

das linhas de costa do mundo estão sendo afetadas pela erosão, ocasionando um grande 
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prejuízo para a economia local (Dominguez, 1995). Para Vital (2000) a erosão costeira é 

condicionada por três fatores: (i) variações do nível do mar, decorrentes de fatores como 

a ação de marés, glaciações, tectônica, etc.; (ii) balanço sedimentar; e (iii) ação do 

homem. 

Caracterizada como risco geológico para o homem, a erosão costeira mostra 

tendências de cada vez mais se agravar em resposta à ocupação progressiva e 

desordenada em áreas próximas ao mar (Silveira, 2002). 

Entretanto, Vital (2000) afirma que os impactos erosivos causados pelas 

atividades humanas na região costeira do Estado do Rio Grande do Norte podem ser 

considerados incipientes, com alguns efeitos marcantes restritos a algumas localidades, 

particularmente, as atividades antrópicas na área de estudo limitam-se às relacionadas 

com a PETROBRÁS SA (indústria do petróleo) e com empreendimentos de 

carcinicultura. 

Diversos autores (Silveira, 2002; Tabosa, 2002; Lima et al., 2002; Souto, 2002, 

Guedes, 2002) têm estudado a dinâmica da linha de costa do litoral setentrional do Rio 

Grande do Norte no Brasil com o auxílio de fotografias aéreas e imagens de satélite, 

utilizando-se de técnicas de processamento digital de imagens (PDI). No entanto, este 

trabalho aborda a evolução temporal da linha de costa por meio de uma nova 

metodologia que, por estar baseado na análise e interpretação de produtos de 

sensoriamento remoto orbital em ambiente Sistema de Informação Geográfica (SIG) 

não apenas permite a quantificação linear da evolução da linha de costa como também 

em termos de superfície envolvida. Essa metodologia não permite quantificar o volume 

de sedimentos envolvidos nos processos de acreção/erosão, mas indica os pontos mais 

convenientes para se realizar medições do perfil de praia. 

Zújar (2000) na sua revisão crítica das metodologias para o cálculo de risco de 

erosão em linhas de costa orienta para o estabelecimento de uma série de elementos 

facilmente reconhecíveis nas fontes de informação e, depois do estabelecimento da 

escala dos documentos, medir a distância entre esses elementos e a linha de costa 

selecionada. Por outro lado, indica as restrições dessa metodologia: (i) a existência 

desses elementos reconhecíveis, muitas vezes difíceis de se encontrar e, quando 

existentes, pode ser que sua distribuição espacial não se adapte adequadamente à 

extensão da área de estudo (concentração em alguns setores e ausência em outros); (ii) o 

conceito de escala não é homogêneo em um documento cartográfico (depende de centro 
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de projeção) nem na fotografia aérea (depende da altura), nem nas imagens de satélite 

(relação IFOV/pixel); e (iii) o caráter descontinuo e pontual das medidas. 

No caso da área de estudo, que compreende a área costeira do Município de 

Guamaré, Estado do Rio Grande do Norte, Brasil, optou-se por estabelecer, auxiliado 

pelas facilidades do ambiente SIG, um polígono hipotético de comparação, devido à 

área não apresentar pontos facilmente reconhecíveis. 

As atividades desse trabalho foram desenvolvidas no âmbito do Projeto 

MARPETRO (FINEP/PETROBRÁS/CTPETRO): Monitoramento Geoambiental de 

Áreas Costeiras na Zona Petrolífera de Macau, inserida no Estado do Rio Grande do 

Norte (RN) – Área entre Guamaré e Macau, envolvendo o Programa de Pesquisa e Pós-

graduação em Geodinâmica e Geofísica (PPGG) da Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte (UFRN). 

LOCALIZAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO GEOGRÁFICA E GEOLÓGICA DA 

ÁREA DE ESTUDO 

O Município de Guamaré, área de estudo deste trabalho (Figura 1),  está inserido 

na Microrregião Salineira do Estado do Rio Grande do Norte, também conhecida por 

Microrregião Macau. O acesso é realizado pela rodovia federal BR – 406, que liga a 

cidade de Natal até a cidade de Macau, até o trevo de acesso à cidade de Guamaré pela 

RN – 401. A cidade de Guamaré, dista da cidade de Natal, capital do Estado, 190 km. 

No Litoral Setentrional do Rio Grande do Norte a linha de costa está submetida 

à ação contínua de ventos alísios que sopram de E e NE, que atuam de duas formas 

importantes nesta área: 1) gerando o mecanismo de deriva litorânea, responsável pelo 

transporte das areias do litoral de E para W, e 2) transportando as areias da face de praia 

para a formação dos campos de dunas costeiras. Este processo de retirada de sedimentos 

da face de praia reflete-se na forma de erosão da linha de costa (Vital, 2000). 

O fluxo das ondas ao se aproximarem da zona costeira, apresenta a mesma 

direção dos ventos dominantes (NE-E). Os trabalhos de monitoramento realizados na 

região indicam variações de altura das ondas entre 0,2 m a 2,1 m entre as áreas de 

Galinhos-Guamaré e São Bento do Norte, e as correntes superficiais apresentam 

velocidades médias de 0,51 a 0,77 m/s (Guedes, 2002). 
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Figura 1 – Localização da área de estudo, área costeira do município de Guamaré, Rio 
Grande do Norte, Nordeste do Brasil. 

A área de estudo está inserida no contexto da Bacia Potiguar, localizada na 

porção extrema da Região Nordeste do Brasil, englobando as margens costeiras do 

Estado do Rio Grande do Norte. Implantada na Província Borborema (Almeida et al.,

1977), a Bacia Potiguar está distribuída em cerca de 48.000 km2, sendo que, cerca de 

26.500 km2 encontram-se submersos. Os limites da Bacia estão definidos a oeste, pelo 

Alto de Fortaleza; a sul, pelo embasamento cristalino da faixa seridó e a norte, nordeste 

e leste, pela cota batimétrica  de –2000m. 

Pertencente ao Sistema de Rifts do NE brasileiro, a Bacia Potiguar apresenta um 

modelo equivalente ao que formam as Bacias do Recôncavo, Tucano, Jatobá, Araripe, 

Rio do Peixe e Sergipe-Alagos. Contudo, esta bacia apresenta particularidades bem 

definidas marcadas por uma tectônica representada por um modelo tipo pull-apart para 
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sua porção submersa, enquanto que a emersa apresenta um sistema de Rifts tipo 

intracontinental (Neves, 1987). 

Segundo Tabosa (2002) e Tabosa et al. (2002), a plataforma continental norte do 

Rio Grande do Norte apresenta largura média de 30 a 40 km, a mais estreita do Brasil, 

definindo sua quebra entre 50 a 60 m de profundidade. Apresenta morfologia inrregular, 

com gradiente médio em torno de 1:1.000. A configuração da plataforma sofreu forte 

influência do tectonismo vertical Meso-Cenozóico. A estrutura de grabens e horsts,

predominantes na porção emersa da Bacia Potiguar, exerce importante papel na 

sedimentação, morfologia da plataforma e da zona costeira. 

Sendo assim, a configuração da plataforma interna, adjacente à região estudada, 

vem influenciando diretamente, segundo Vital, et al. (2001 e 2002), nos processos 

hidrodinâmicos que modelam esta linha de costa, bem como toda a região costeira onde 

está instalado o pólo petrolífero de Guamaré. 

INTERPRETAÇÃO DAS COMPOSIÇÕES RGB-4-2-NDWI DO LANDSAT 5-

TM E LANDSAT 7-ETM+ 

Para esse trabalho utilizaram-se produtos digitais de sensoriamento remoto 

orbitais: cena Landsat 5-TM 214-065 (02/08/1989); cena Landsat 5-TM 214-065 

(28/09/1998), Landsat 5-TM 214-065 (13/06/2000) e cena Landsat 7-ETM+ 214-065 

(05/04/ 2001) com as faixas multiespectrais do visível-infravermelho, cuja estratégia de 

tratamentos consistiu no emprego de técnicas de processamento digital de imagens. 

A escolha das bandas espectrais é um fator muito importante no sucesso de 

uma interpretação de imagens de satélite, quer seja de produtos analógicos ou digitais, a 

seleção das bandas vai depender dos objetivos em que se está interessado. 

No monitoramento de regiões costeiras e caracterização de feições 

subaquáticas, diversas técnicas, baseadas no processamento digital de imagens de 

sensores remotos orbitais e aerotransportados recolhidas em diferentes datas de 

imageamento, vêm sendo utilizadas na avaliação da dinâmica dos ambientes costeiros. 

Desta forma, após pré-processadas, as imagens permitem o monitoramento e o 

mapeamento das unidades geomorfológicas e análise multitemporal de suas variações 

espaciais, evolução de linha de costa, entre outras, principalmente quanto às 

modificações dos limites entre os geoambientes (Singhroy, 1996; Barbosa et al., 1999; 

Dissertação de Mestrado  no 34 – PPGG/UFRN Capítulo 5 



167Grigio, A. M. 2003 

Souza Filho, 2000; Alves, 2001; Alves et al., 2002; Guedes et al, 2002; Grigio, et al.

2002; Lima et al., 2002; Vital, 2002). 

Noernberg (2000), no monitoramento da variação da linha de costa no 

Balneário Pontal do Sul (PR), obteve bons resultados no realce do limite terra-mar com 

o emprego de imagens do Landsat TM submetidos ao algoritmo NDWI (Normalized 

Difference Water Index) (Mc Feeters, 1996), o qual utiliza a faixa do infravermelho 

próxima (banda 4 do TM) refletido e a faixa do verde no espectro do visível (banda 2 da 

TM), na relação: NDWI = (Banda2 – Banda4 / Banda2 + Banda4). 

O emprego do método de índice NDWI na banda 3, produziu um maior realce 

nas áreas submersas e emersas, favorecendo em uma melhor definição dos corpos 

d’água e dos canais de marés. 

As imagens resultantes da composição RGB-4-2-NDWI propiciaram, para os 

anos de 1989, 1998, 2000 e 2001, uma excelente delimitação da linha de costa, isto é, o 

limite entre o oceano e o continente. 

As zonas de praias assumem cores que variam de amarelo, quando com areia 

livre e seca, a amarelo azulado, quando com alguma umidade ou ainda sob influência 

das alturas das marés. As águas oceânicas apresentam coloração variando de azul 

marinho e azul anil. 

Com o objetivo de avaliar a evolução da linha de costa, a partir de imagens 

Landsat TM e ETM+ que apresentam uma resolução espacial de 30 metros, o erro 

máximo admitido para esse trabalho foi de dois pixels, o que significa que somente 

polígonos com variações maiores que 1.800 m2 foram considerados. 

PREPARAÇÃO DOS TEMAS 

Uma vez realizado todo o processamento digital das imagens, a linha de costa 

foi vetorizada em forma de polígono, para cada ano analisado, em layers separados. Um 

polígono base abrangendo a área de interesse foi criado para ser utilizado como 

referência no corte dos layers de cada ano. O polígono auxilia no corte, de maneira 

tal, que todos os layers têm os seus limites inferiores na mesma linha de coordenadas 

(figura 2). A fase seguinte compreende a união entre dois anos consecutivos. Nesse 

trabalho utilizou-se a união entre os anos de1989 - 1998; 1998 - 2000 e, 2000 - 2001. 

Para o corte dos layers, a partir do polígono base, assim como para a união entre dois 
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anos consecutivos foi utilizada a extensão GeoProcessing Wizard do software ArcView 

GIS 3.2. 

Polígono Base 

Polígono Base 

Layer

Layer

 do ano de 2001 

 do ano de 2000 

Figura 2 – Layers antes do corte e polígono base. 

A partir do processo de união entre os temas gera-se uma tabela, onde são 

apresentadas as classes (ID). A Tabela 1 apresenta um exemplo para os anos de 1989 -

1988. Na primeira coluna são representados os identificadores (ID_) dos polígonos 

vetorizados a partir da imagem Landsat 1989 e na segunda coluna os identificadores 

(ID) dos polígonos vetorizados a partir da imagem Landsat 1998. O valor zero significa 

que um dos processos, erosão ou acreção, estão atuando nesse registro. 

Tabela 1 – Tabela gerada pela união de dois temas (exemplo para os anos 1989-1998). 

ID_ ID
1989 0
1989 1998

0 1998
0 1998
0 1998

1989 0
1989 0
1989 1998

0 1998
0 1998
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Uma terceira coluna faz-se necessária para inserir a classificação final (Tabela 

2), tendo-se adotado o seguinte critério: quando a primeira coluna apresenta o número 

do identificador do polígono utilizado e a segunda coluna apresenta o zero significa que 

houve um processo de erosão; o inverso significa um processo de acreção; quando o 

número do identificador do polígono utilizado aparece nas duas colunas significa que os 

processos não estão atuando nesse registro. 

Tabela 2 - Tabela gerada pela união de dois temas acrescida da nova classificação. 

ID_ ID
1989 0
1989 1998

0 1998
0 1998
0 1998

1989 0
1989 0
1989 1998

0 1998
0 1998

SEM MODIFICAÇÃO 
ACREÇÃO
ACREÇÃO
ACREÇÃO

SEM MODIFICAÇÃO 
ACREÇÃO
ACREÇÃO

CLASSIFICAÇÃO 
EROSÃO 

EROSÃO 
EROSÃO 

RESULTADOS 

Análise qualitativa 

Os períodos considerados para a avaliação da evolução da linha de costa não 

apresentam a mesma duração em anos. O primeiro período, 1989 - 1998, compreende 

nove anos; o segundo, 1998 - 2000, dois anos e o último, 2000 - 2001, um ano. Este fato 

deve ser sempre levado em consideração na interpretação dos resultados obtidos. 

Os resultados obtidos para o período de 1989 - 1998, mostram que os processos 

de acreção e erosão participaram ativamente na evolução da linha de costa do Município 

de Guamaré (Figura 3). Isso é de se esperar já que o período considerado tem uma 

amplitude de nove anos. Na Figura 3 as letras dentro dos círculos indicam os maiores 

eventos. No ponto A houve o surgimento de uma barra arenosa e o desaparecimento de 
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outra. Processo de acreção intenso aconteceu a oeste da Ponta do Capim Açu, ponto B,

contudo, a própria Ponta do Capim Açu desapareceu. A abertura do Canal do Amaro, 

ponto C, deixou de existir aonde estava localizada em 1989, porém dois novos canais 

foram abertos, um a, aproximadamente 960 m para leste e, outro, a, aproximadamente 

1.060 m para oeste do antigo canal. No ponto D houve uma sensível erosão que 

ocasionou um recuo, de aproximadamente 270 m da linha de costa em direção ao 

continente, fato que provocou o deslocamento da abertura do canal do Amaro, 

anteriormente citado. A praia do Minhoto, ponto E, apresentou nesse período uma 

substancial acreção ocasionando um avanço de aproximadamente 130 m da linha de 

costa em direção ao mar. 

Figura 3 – Evolução da linha de costa do município de Guamaré (RN), para o período 
de 1989 a 1998. 
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O mapa gerado para o período 1998 - 2000 (Figura 4) mostrou que nestes dois 

anos, o processo de acreção foi muito mais intenso que o processo de erosão. O 

processo de acreção é mais marcante nos pontos C e D. Manifestou-se no ponto A com

o surgimento de uma barra arenosa, no ponto B provocando uma ligação da barra 

arenosa ao continente. No ponto C verifica-se que a extensão da Ponta do Capim Açu 

intensifica a forma de gancho ocasionando o quase estrangulamento da abertura do 

canal do Amaro. No ponto D percebe-se o fechamento do canal do Amaro localizado 

no ponto D da figura 3, e uma progradação da linha de costa. 

Figura 4 – Evolução da linha de costa do município de Guamaré (RN), para o período 
de 1998 a 2000. 
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O período compreendido entre 2000 e 2001 caracterizou-se por um intenso 

processo de erosão (figura 5). No ponto A verificou-se o desaparecimento da barra 

arenosa surgida entre os anos de 1989 e 2000. A barra arenosa do ponto B continuou

ligada ao continente porém apresentou uma retração significativa na sua ponta norte. 

Por outro lado, o ponto C mostra o prolongamento de uma barra arenosa ligada ao 

continente. Merece destaque o estrangulamento da extensão da Ponta do Capim Açu 

(ponto D) que provocou a abertura de um novo canal, separando a barra arenosa do 

continente. O ponto E apresentou um intenso processo de erosão ocasionando o recuo, 

de aproximadamente 110 m, da linha de costa em direção ao continente. 

Figura 5 – Evolução da linha de costa do município de Guamaré (RN), para o período 
de 2000 a 2001. 
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Análise quantitativa 

A partir da Tabela 2 pode-se obter o total das áreas envolvidas nos processos de 

acreção e erosão. Contudo, não é possível o detalhamento pontual desses processos, já 

que ela agrupa polígonos próximos da mesma classe e realiza a somatória, que é 

apresentada na tabela como um único registro. 

Uma maneira de contornar essa limitação e se obter dados de polígonos 

individuais, é a vetorizar as áreas de acreção e erosão, dos mapas resultantes da união 

entre os anos analisados. Dessa maneira, têm-se os polígonos individuais e a 

disponibilidade da obtenção das suas respectivas áreas. Esta segunda vetorização 

requisita mais esforço e tempo de trabalho, porém, é recompensada pela possibilidade 

da obtenção do detalhamento pontual dos resultados. 

Apesar da primeira vetorização não atender ao quesito de detalhamento 

quantitativo pontual dos seus resultados, não significa que deva ser menosprezada, pois 

dependendo do objetivo do trabalho a se realizar, é possível efetuar desta fonte uma 

avaliação rápida e segura da evolução da linha de costa numa determinada área. Se o 

objetivo do trabalho exigir a quantificação dos processos de acreção e erosão de setores 

da área total envolvida, com toda certeza a segunda vetorização torna-se necessária. 

Com o propósito de minimizar o erro acumulado na segunda vetorização, 

admitiu-se um erro máximo de dois pixels, o que significa que somente variações 

maiores que 1.800 m2 foram considerados. Assim, pode-se julgar que os dados gerados 

na segunda vetorização mostrarão uma pequena distorção, em relação aos dados obtidos 

na primeira vetorização. 

Na tentativa de se comparar os resultados realizaram-se as duas vetorizações, 

cujos valores, em hectares, são apresentados na Tabela 3. A tabela também apresenta o 

item razão, que corresponde ao resultado da divisão, para cada período, entre a acreção 

e a erosão, isto é, a proporção entre esses dois processos. A utilização desse artifício 

matemático faz-se necessária para permitir a comparação dos resultados entre as duas 

vetorizações. A semelhança das razões obtidas, por período, sugere a confiança nos 

resultados apresentados nas duas vetorizações. 
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Tabela 3 – Comparação dos resultados obtidos nas duas vetorizações para análise da 
evolução da linha de costa do Município de Guamaré, e seus respectivos 
índices de razão. 

Processo

Acreção
Erosão
Razão 

1989 - 1998 
1a etapa 2a etapa 

85,58 83,53 
86,68 83,82 
0,987 0,997 

1999 – 2000 
1a etapa 2a etapa 

76,19  75,73 
7,63  7,27 
9,991  10,418 

2000 – 2001 
1a etapa 2a etapa 

25,53 24,93 
88,42  87,01 
0,289  0,286 

Na Tabela 4 são apresentadas as áreas, em m2 e em hectare, da acreção e da 

erosão, para os períodos de 1989 a 1998, de 1998 a 2000 e de 2000 a 2001. Esses 

resultados referem-se à dinâmica da linha de costa utilizando-se dos resultados da 

segunda vetorização. 

Tabela 4 – Áreas de acreção e erosão, em m2 e em hectare, da linha de costa do 
Município de Guamaré, por período. 

1989 - 1998Processo
m2 hectare

Acreção 835.322,59 83,53 
Erosão 838.244,80 83,82 

Área
1998 – 2000 

m2 hectare
757.318,60 75,73 
72.690,82 7,27 

2000 - 2001 
m2 hectare

249.271,33 24,43 
870.104,18 87,01 

Pelos valores obtidos, percebe-se que nos dois últimos períodos considerados 

(1998-2000 e 2000-2001) os processos de acreção e erosão da linha de costa mostraram-

se mais intensos, se comparados com os do período 1989 - 1998. 

Se considerarmos que os processos envolvidos na dinâmica da linha de costa 

foram igualmente distribuídos anualmente, no período 1989 - 1998, a linha de costa na 

região estudada sofreu uma acreção de 9,28 hectares/ano e uma erosão de 9,31 

hectares/ano. Já para o período seguinte a acreção e a erosão foi de 37,87 e 3,64 

hectares/ano, respectivamente, enquanto que para o último período foram obtidos 

valores de 24,43 e 87,01 hectares/ano para a acreção e a erosão, respectivamente. 

Dessa maneira, os valores de acreção e erosão anuais, indicam que, no período 

1989 - 1998, a linha de costa foi influenciada por ambos processos progredindo-a e 
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regredindo-a na mesma proporção. No período 1998 - 2000, a dinâmica da linha de 

costa mostrou-se mais ativa, principalmente para o processo de acreção, que apresentou 

um valor quatro vezes superior ao do período anterior, enquanto que o do processo de 

erosão foi de 2,6 vezes inferior. O período 2000 - 2001 apresentou também valores 

superiores ao do primeiro período, porém, o processo de acreção mostrou uma 

diminuição em relação ao segundo período e o processo de erosão destacou-se pelo seu 
Á

re
a 

(h
a)

 

alto valor, contribuindo fortemente para a regressão da linha de costa. 

Isto é melhor visualizado na Figura 6, onde são mostradas as áreas de acreção e 

de erosão, acumuladas para cada período. Observa-se que a área envolvida no primeiro 

período é superior às áreas dos outros períodos, mas deve-se levar em consideração que 

abrange um período maior, nove anos. O mesmo parâmetro para os dois períodos 

seguintes mostra que o período 2000 - 2001, que abrange apenas um ano, apresentou 

uma área maior envolvida nos processos que interferem na linha de costa. 
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Figura 6 – Áreas de acreção e erosão, em hectare, da linha de costa do município de 
Guamaré (RN), por período. 

Também se pode visualizar, na mesma figura, que os processos de acreção e 

erosão contribuíram de maneira diferente em cada período. A partir da Figura 7 foi 

possível estimar a porcentagem de contribuição, em área, dos processos de acreção e de 

erosão, em cada período analisado. Esta figura indica que, no período 1989 - 1998,  a

contribuição de cada processo foi eqüitativa (49,9 % e 50,1 %, para acreção e erosão, 
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respectivamente); já no período 1998 - 2000, o processo de acreção foi de significativa 

importância contribuindo com 91,2 % da área afetada pelos processos, os restantes 8,8 

% corresponde à erosão e, para o período 2000 – 2001 observa-se uma inversão da 

contribuição dos processos, prevalecendo o da erosão com 78,1 %, enquanto que a 

acreção contribuiu com 21,9%. 
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Figura 7 – Contribuição dos processos de acreção e erosão, em porcentagem, por 
período, na linha de costa do município de Guamaré. 

Os resultados apresentados sugerem uma forte dinâmica natural anual de 

evolução da linha de costa, o que é confirmado pelos dados dos dois últimos períodos. 

Porém, quando a escala de tempo é maior, como no caso do primeiro período, 

aparentemente, essa intensa dinâmica anual não é percebida. No caso desse trabalho ela 

se apresentou com um balanço eqüitativo dos processos, onde parece que o processo de 

acreção anula, ou compensa, o processo de erosão, em termos de área envolvida. Isso 

não significa que no primeiro período houve uma dinâmica menos intensa do que nos 

outros, mas poderia se especular que quando tomada uma escala de tempo menor, um 

ou dois anos por exemplo, os processos mostram-se turbulentos e, se tomada uma escala 

maior o balanço das turbulências (bi)anuais acabam se compensando sugerindo um 

ciclo.
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Essa linha de pensamento conduz à idéia que há necessidade de um 

monitoramento continuo e de longa duração, pelo menos duas décadas, da evolução da 

linha de costa para se ter um conhecimento mais profundo e detalhado dessa dinâmica. 

CONCLUSÕES 

Dos resultados obtidos nesse trabalho podem-se inferir as seguintes conclusões: 

- O emprego do método de índice NDWI na banda 3, em conjunto com a banda 4 

e 2 distribuídos no sistema RGB, produziu um maior realce nas áreas submersas 

e emersas, favorecendo em uma melhor definição dos corpos d’água e dos 

canais de marés. As imagens resultantes da composição RGB-4-2-NDWI 

propiciou, para os anos considerados, uma excelente delimitação da linha de 

costa.

- A utilização do Sistema de Informações Geográficas mostrou-se eficiente para 

avaliação da evolução da linha de costa. 

- A utilização das técnicas sugeridas nesse trabalho até a primeira vetorização, por 

ser de simples aplicação, é apropriada para avaliações da linha de costa, com 

menor tempo e esforço de trabalho, quando comparada à aplicação da segunda 

vetorização, desde que não haja a exigência de detalhamento pontual da 

evolução da linha de costa. As duas vetorizações apresentaram resultados 

semelhantes. 

- No período 1989 - 1998 a contribuição de cada processo foi eqüitativa (49,9 % e 

50,1 %, para acreção e erosão, respectivamente); no período 1998 - 2000, o 

processo de acreção foi de significativa importância contribuindo com 91,2 % da 

área afetada pelos processos e, no período 2000 - 2001, aconteceu uma inversão 

da contribuição dos processos, prevalecendo o da erosão com 78,1 %. 
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VULNERABILIDADE NATURAL E AMBIENTAL E SIMULAÇÃO DE 
RISCO ÀS ATIVIDADES DO SETOR DE PETRÓLEO DO MUNICÍPIO 

DE GUAMARÉ 

6.1 INTRODUÇÃO 

Para operacionalizar o uso e ocupação do solo de uma região é necessário 

o conhecimento da forma em que o ambiente reage a pressões antrópicas 

impostas, assim como o grau de suporte a essas pressões. Diversos trabalhos 

apresentam esses parâmetros em índices e, principalmente, em representações 

espaciais, através de mapas de sensibilidade, de vulnerabilidade ou, ainda, de 

fragilidade. Porém, os termos sensibilidade e vulnerabilidade, assim como 

fragilidade e susceptibilidade, são abordados, muitas vezes, como sinônimos. 

Esse trabalho não pretende examinar, muito menos determinar, essa 

questão etimológica - conceitual, mas, para fins de entendimento sobre o sentido 

do termo vulnerabilidade aqui usado, adota-se o conceito de Vulnerabilidade 

Ambiental definido por Tagliani (2002): significa a maior ou menor 

susceptibilidade de um ambiente a um impacto potencial provocado por um uso 

antrópico qualquer. O sentido dado ao termo susceptibilidade refere-se à 

tendência (ser passível) de receber impressões, modificações ou adquirir 

qualidades diferentes das que já tinha. 

O objetivo do trabalho desse capítulo foi identificar, mapear e interpretar a 

vulnerabilidade natural e ambiental do município de Guamaré, assim como

simular uma situação de risco, em relação a vazamentos de dutos e explosão, 

fuga tóxica e vazamento da planta petrolífera do município de Guamaré. 

A geração do mapa de vulnerabilidade natural visa mostrar a intensidade, 

e a sua distribuição na área do município, da susceptibilidade do ambiente 

levando-se em consideração, para os fatores geomorfologia, geologia e solos, a 

estabilidade em relação à morfogênese e à pedogênese e, para o fator vegetação, 

a estrutura das redes e teias alimentares, o estágio de fitossucessão e a 

biodiversidade; enquanto que o mapa de vulnerabilidade ambiental refere-se à 
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susceptibilidade do ambiente a pressões antrópicas. A simulação para a 

confecção do mapa de vulnerabilidade do entorno das instalações do Pólo 

Petrolífero de Guamaré e pistas de dutos, compreende o cruzamento da 

vulnerabilidade ambiental com as áreas de abrangência a riscos de vazamento, 

explosão e fuga tóxica. 

Na área em estudo pode-se observar dois grandes compartimentos 

geomorfológicos: Tabuleiro costeiro ou Superfície de aplainamento e Planície 

costeira.

Dos resultados até aqui obtidos pode-se perceber uma clara 

compartimentação dos ambientes naturais do município, destacando-se dois 

grandes compartimentos, fortemente influenciadas pela geologia e a 

geomorfologia da área: (a) Tabuleiro costeiro ou Superfície de aplainamento e 

(b) Planície costeira.

A região interior - Tabuleiro costeiro - ocupada pela Formação Jandaíra e, 

principalmente, pela Formação Barreiras, constitui um domínio geomorfológico 

de distribuição contínua ao longo da costa, marcada por relevo tabular de baixa 

inclinação para o litoral, cotas baixas e dissecada pelos vales fluviais. Na zona 

entre os tabuleiros e a faixa litorânea, o sistema de drenagem favorece o 

desenvolvimento de uma planície de inundação fluvio-estuarina formada por 

depósitos arenosos a pelíticos comumente colonizados por algas, intercalados 

com depósitos de canais de maré e de transbordamento. O modelamento 

geomorfológico da zona costeira e estuarina é resultante da evolução geológica 

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

natureza (clima, ventos, marés, ondas e correntes marinhas) e sob a interferência 

antrópica.

Doravante, essa compartimentalização servirá de base para a análise da 

vulnerabilidade do Município de Guamaré. 
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6.2 ANÁLISE DA VULNERABILIDADE DO MUNICÍPIO DE GUAMARÉ 

6.2.1 Vulnerabilidade natural

O mapa de vulnerabilidade natural, apresentado na Figura 6.1, mostra a 

distribuição das categorias de vulnerabilidade no Município de Guamaré, as suas 

áreas correspondentes, em hectare e porcentagem. 

A Tabela 6.1 mostra que a categoria que mais concentra áreas corresponde 

à vulnerabilidade baixa (44,73 %), seguida da vulnerabilidade média (36,57 %), 

da vulnerabilidade alta (15,14 %) e, por último, da vulnerabilidade muito alta 

(3,56 %). O Município de Guamaré, dentro dos critérios adotados, não 

apresentou a categoria de vulnerabilidade muito baixa, devido a única 

combinação que determina essa categoria, isto é, valores baixos para todos os 

fatores, não acontecer na área de estudo, e que corresponde ao seguinte cenário: 

uma área sem vegetação, que apresenta associação de solos Podzólico vermelho-

amarelo eutrófico latossólico, localizada no Tabuleiro Costeiro, sobre a 

Formação Jandaíra. 

As áreas de vulnerabilidade baixa estão localizadas sobre as Formações 

Barreira e Jandaíra, na unidade geomorfológica Tabuleiro Costeiro, com 

vegetação de espécies pioneiras, outros tipos de vegetação ou ainda com caatinga 

arbustiva aberta. Em geral, refere-se a vegetação de baixa ou nenhuma 

biodiversidade. Essas áreas cobrem uma grande área do município, 11.627,37 

hectares, o que corresponde a um percentual de 44,73 %, em relação à área total 

do município (Tabela 6.1). 

A categoria vulnerabilidade natural média está distribuída principalmente 

no compartimento Tabuleiro costeiro, ocupando 75,89 %, em relação à área total 

dessa categoria (Tabela 6.2). Nesse compartimento destacam-se as formações de 

vegetação em estágio de sucessão mais avançado e com maior diversidade de 

espécies, como é o caso da caatinga arbórea arbustiva fechada. Os restantes 

24,11% estão distribuídos no compartimento Planície costeira, com destaque para 

as classes Duna fixa e Terraço flúvio-estuarino. Nesse compartimento o grau de 
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Figura 6.1 – Mapa de vulnerabilidade natural do Município de Guamaré (RN). 
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vulnerabilidade é fortemente influenciado pelo solo, que, em geral, é do tipo: 

areias quartzosas distróficas e areias quartzosas marinhas distróficas. 

Tabela 6.1 – Vulnerabilidade natural, em hectare e %, do Município de Guamaré (RN). 

Vulnerabilidade Área (ha) %
Muito Baixa 0,00 0,00 
Baixa 11.627,37 44,73 
Média 9.506,71 36,57 
Alta 3.935,39 15,14 
Muito Alta 926,38 3,56
Total 25.995,85 100,00 

Tabela 6.2 – Vulnerabilidade natural, categoria média, em hectare e %, do Município de 
Guamaré (RN). 

Classe Área (ha) %
Canais de maré 31,37 0,33
Planície aluvionar 116,76 1,23
Barra arenosa submersa 26,91 0,28
Duna fixa 1.277,88 13,44
Duna móvel 59,05 0,62
Zona de estirâncio 0,23 0,00
Ilha barreira 0,44 0,00
Intermaré 47,82 0,50
Planície de mangue 1,30 0,01
Planície interdunar 2,62 0,03
Superfície de deflação 1,67 0,02
Tabuleiro 7.214,38 75,89
Terraço flúvio-estuarino 719,46 7,57
Terraço flúvio-marinho 6,82 0,07
Total 9.506,71 100,00 

A maior parcela (99,41 %) da categoria vulnerabilidade natural alta está 

concentrada no compartimento Planície costeira. Os 0,59 % restantes estão 

representados pela planície aluvionar, localizada no compartimento Tabuleiro 

costeiro (Tabela 6.3). Dentre as classes de vulnerabilidade natural alta destacam-

se, com maiores percentuais, os terraços flúvio-estuarino (30,46 %) e flúvio-

marinho (13,17 %) e as dunas móveis (21,51 %), representando 65,14 % do total 

dessa categoria de vulnerabilidade. 
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Tabela 6.3 – Vulnerabilidade natural, categoria alta, em hectare e %, do Município de 
Guamaré (RN). 

Classe Área (ha) %
Canais de maré 242,30 6,16
Planície aluvionar 23,19 0,59
Barra arenosa emersa 9,64 0,24
Barra arenosa submersa 75,22 1,91
Duna fixa 201,60 5,12
Duna móvel 846,65 21,51
Zona de estirâncio 28,93 0,74
Ilha barreira 110,16 2,80
Zona de intermaré 312,75 7,95
Planície interdunar 152,23 3,87
Superfície de deflação 208,82 5,31
Zona de supramaré 6,77 0,17
Terraço flúvio-estuarino 1.198,78 30,46
Terraço flúvio-marinho 518,36 13,17
Total 3.935,39 100,00 

A Tabela 6.4, mostra que o maior percentual (62,33 %) da categoria 

vulnerabilidade natural muito alta corresponde à classe Planície de mangue, 

devido ao alto valor do grau de vulnerabilidade atribuído a essa classe em todos 

os fatores. A seguir, as áreas delimitadas por essa categoria são: a zona de 

intermaré (12,55 %) e o terraço flúvio-estuarino (9,97 %). 

O agrupamento dessas três classes totaliza 84,85 % da categoria 

vulnerabilidade muito alta. A localização dessas classes denota que a categoria 

em questão está particularmente concentrada no compartimento Planície costeira. 

Para um melhor entendimento da vulnerabilidade natural no município 

confeccionou-se a Tabela 6.5, que apresenta a sua distribuição segundo os dois 

principais compartimentos considerados nesse trabalho. Quando considerado o 

compartimento Planície costeira verifica-se que 68,96 % corresponde às 

categorias de vulnerabilidade natural alta e muito alta. Esse resultado indica que 

essas áreas são extremamente vulneráveis, devendo-se tomar de todas as 

precauções no que diz respeito às atividades antrópicas, principalmente sabendo-

se que o Município de Guamaré se caracteriza por apresentar um estuário 

bastante produtivo, com a pesca se constituindo na principal atividade produtiva 
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de aproximadamente 300 pescadores ali existentes. Outra classe com 

vulnerabilidade natural alta refere-se à unidade geomorfológica Dunas móveis, 

que têm a sua importância por serem (i) áreas de extrema dinâmica natural, (ii) 

áreas de recarga do aqüífero livre cujas águas servem para consumo da 

comunidade, e (iii) pela beleza cênica da paisagem com grande potencial 

turístico.

Tabela 6.4 – Vulnerabilidade natural, categoria muito alta, em hectare e %, do 
Município de Guamaré (RN). 

Classe Área (ha) %
Canais de maré 44,51 4,80
Barra arenosa emersa 0,00 0,00
Barra arenosa submersa 0,93 0,10
Duna fixa 27,51 2,97
Duna móvel 57,85 6,24
Ilha barreira 4,60 0,50
Zona de intermaré 116,43 12,55
Planície de mangue 578,22 62,33
Zona de supramaré 2,92 0,31
Terraço flúvio-estuarino 92,46 9,97
Terraço flúvio-marinho 2,26 0,24
Total 927,69 100,00 

A vulnerabilidade média apresenta-se com valor percentual de 30,98%, e 

deve ser focado em qualquer estudo posterior pois é representada, 

principalmente, pela unidade geomorfológica Dunas fixas, que serve também 

como área de recarga do aqüífero livre e caracteriza-se por ser uma barreira 

natural entre as dunas móveis e o tabuleiro costeiro. O restante do compartimento 

Planície costeira apresenta-se com uma vulnerabilidade baixa de pouca 

expressão (0,06 %). 

O compartimento Tabuleiro costeiro apresenta, na sua quase totalidade, 

vulnerabilidade baixa (61,25 %) e média (38,63 %) que, quando somadas 

totalizam 99,88% da área do referido compartimento. As áreas com 

vulnerabilidade média diferenciam-se das áreas de vulnerabilidade baixa, 
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principalmente, pela presença da caatinga arbórea arbustiva fechada e caatinga 

arbustiva arbórea fechada, fator determinante para elevar a vulnerabilidade de 

baixa para média. 

Tabela 6.5 – Vulnerabilidade natural discriminada por compartimento, em hectare e %, 
do Município de Guamaré (RN). 

Compartimento Vulnerabilidade Área (ha) %

Planície costeira 

Baixa 4,18 0,06 
Média 2.174,26 30,98 
Alta 3.912,20 55,74 
Muito alta 927,69 13,22 

Total 7.018,33 100,00 

Tabuleiro costeiro 

Baixa 11.623,20 61,25 
Média 7.331,14 38,63 
Alta 23,19 0,12

Total 18.977,53 100,00 
Total geral 25.995,86 

6.2.2 Vulnerabilidade ambiental

Para a obtenção do mapa de vulnerabilidade ambiental foram realizados 

diversos cruzamentos, com diferentes pesos compensatórios para os fatores 

Vulnerabilidade natural e Uso e ocupação do solo, visando representar mais 

fielmente as peculiaridades do Município de Guamaré. Os pesos de compensação 

indicam a importância de qualquer fator em relação aos demais. 

As combinações de pesos testados são apresentadas na Tabela 3.10 

(Capítulo 3). Com base na análise multitemporal (Capítulo 5), na análise do fator 

sócio-econômico (Capítulo 1) e nas observações de campo, considerou-se ser a 

combinação mais representativa do município o teste T8, que exprime os 

seguintes pesos compensatórios: 
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0,2 x [Tema 1] + 0,1 x [Tema 2] + 0,1 x [Tema 3] + 0,1 x [Tema 4] + 0,5 x [Tema 5] 

Onde:

Tema 1 = Mapa de unidades geomorfológicas 
Tema 2 = Mapa simplificado de geologia 
Tema 3 = Mapa de associação de solos 
Tema 4 = Mapa de vegetação 
Tema 5 = Mapa de uso e ocupação do solo 

Na fórmula acima o fator geomorfologia ganha destaque com peso 

superior aos de geologia, solos e vegetação, devido a ter este uma forte influência 

no modelamento das formas de relevo, que é, segundo Silveira et al. (2001), 

Silveira (2002) e IDEMA (2002), resultante da ação constante dos processos do 

meio físico, das condições climáticas, das variações do nível do mar, da natureza 

das seqüências geológicas, das atividades neotectônicas e do suprimento de 

sedimentos carreados pelos rios e oceano. 

O fator Uso e ocupação do solo ganhou um valor de peso superior aos 

demais (0,5) já que considera-se o fator antrópico de grande relevância no 

município e, conseqüentemente, um agente modelador da paisagem local. Nesse 

sentido o Uso e ocupação do solo é um fator de grande importância em qualquer 

tipo de análise ambiental, principalmente, em um município onde se encontra a 

confluência de atividades econômicas de potencial risco ambiental e conflitantes 

entre si, como por exemplo: atividades da indústria petrolífera, da carcinicultura 

e da salineira. Deste modo, o uso e ocupação do solo serve para demonstrar o 

quanto de pressão antrópica sofrem as unidades geoambientais da área. 

O mapa de vulnerabilidade ambiental com a combinação acima citada é 

mostrado na Figura 6.2. Os mapas referentes às outras combinações (T1 a T7)

são apresentados nos Anexos, de 2 a 8, respectivamente. 

As superfícies e porcentagens das áreas de vulnerabilidade ambiental para 

o Município de Guamaré são apresentadas na Tabela 6.6. 

Dissertação de Mestrado  no 34 – PPGG/UFRN Capítulo 6 



190Grigio, A. M. 2003 

Figura 6.2 – Mapa de vulnerabilidade ambiental do Município de Guamaré (RN). 

Dissertação de Mestrado  no 34 – PPGG/UFRN Capítulo 6 



Grigio, A. M. 2003 
191

Tabela 6.6 – Vulnerabilidade ambiental, em hectare e %, do Município de Guamaré 
(RN).

Vulnerabilidade Área (ha) %
Muito Baixa 6.932,06 26,74
Baixa 8.026,64 30,97
Média 10.125,21 39,06 
Alta 31,51 0,13
Muito Alta 804,04 3,10
Total 25.919,46 100,00 

A vulnerabilidade ambiental no Município de Guamaré está distribuída da 

seguinte forma: vulnerabilidade muito baixa, 26,74 %; vulnerabilidade baixa, 

30,97 %; vulnerabilidade média, 39,06 %; vulnerabilidade alta, 0,13 %; e 

vulnerabilidade muito alta, 3,10 %. Somando-se as vulnerabilidades muito baixa, 

baixa e média, verifica-se que a maior parte do município (96,77 %) está 

classificado dentro dessas categorias. 

As áreas com menor pressão antrópica apresentam vulnerabilidade muito 

baixa, e são delimitadas, no compartimento Tabuleiro costeiro, pelas formações 

vegetais de caatinga arbórea arbustiva fechada, caatinga arbustiva arbórea 

fechada e pelas lagoas. Pode-se considerar que a totalidade das áreas com 

vulnerabilidade muito baixa ocorreu nesse compartimento já que essa categoria 

de vulnerabilidade não está representada no compartimento Planície costeira. 

Segundo a Figura 6.2 as áreas que apresentam pressão antrópica baixa e, 

conseqüentemente, de vulnerabilidade baixa ocorrem principalmente no 

compartimento Tabuleiro costeiro. A delimitação dessas áreas contorna, 

principalmente, as áreas de vegetação de caatinga arbustiva aberta e, com menor 

superfície, as áreas de lagoas. A Tabela 6.7 atesta essa observação, já que este 

tipo de caatinga representa 76,44 % do total dessa categoria. No compartimento 

Planície costeira, essa categoria ocorre na planície de inundação/maré (7,44 %), 

canais de maré (5,56 %), área inundável na preamar (3,39 %) e dunas fixas 

(3,39%).

Dissertação de Mestrado  no 34 – PPGG/UFRN Capítulo 6 



192Grigio, A. M. 2003 

Tabela 6.7 – Vulnerabilidade ambiental, categoria baixa, em hectare e %, do Município 
de Guamaré (RN). 

Uso e ocupação do solo (2001) Área (ha) %
Açude 11,18 0,14
Canais de maré 446,59 5,56
Planície de inundação/Maré 597,31 7,44
Terras áridas 4,22 0,05
Áreas úmidas 2,62 0,03
Caatinga arbustiva aberta 6.135,81 76,44
Caatinga arbórea arbustiva fechada 194,12 2,42
Campos salinos 6,35 0,08
Cultura temporária 0,40 0,01
Área inundável na preamar 271,80 3,39
Lagoas 44,34 0,55
Vegetação de mangue 22,42 0,28
Área de Pastagem 0,14 0,00
Praia - Área de lazer 17,00 0,21
Vegetação de dunas 272,35 3,39
Total 8.026,64 100,00

As classes relacionadas à vulnerabilidade ambiental média, ou seja, que 

apresenta uma relativa pressão antrópica no município, segundo a Figura 6.2, 

estão distribuídas em grandes áreas, tanto no compartimento Tabuleiro costeiro 

(56,70 % das classes) quanto no compartimento Planície costeira (43,30 % das 

classes). No primeiro compartimento essa categoria de vulnerabilidade está 

fortemente relacionada a atividades antrópicas, em especial às atividades 

agropecuárias e ao Pólo Petrolífero de Guamaré. As áreas de pastagem 

correspondem a 28,63 % e as culturas temporárias a 20,86 %, concentrando 

ambas 49,49 % do total de áreas com vulnerabilidade ambiental média (Tabela 

6.8).

No segundo compartimento verifica-se que as classes registradas nessa 

categoria de vulnerabilidade com maior percentual são: Caatinga arbustiva aberta 

(13,78 %), em geral, localizada sobre as dunas fixas; Terras áridas (11,77 %), 

com ocorrência, na sua maioria, em dunas móveis; Planície de mangue (7,40 %) 

e Campos salinos (5,72 %). 
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A classe cidade listada nessa categoria corresponde ao distrito Baixa do 

Meio, localizada no extremo sul do município. 

Tabela 6.8 – Vulnerabilidade ambiental, categoria média, em hectare e %, do Município 
de Guamaré (RN). 

Uso e ocupação do solo (2001) Área (ha) %
Canais de maré 238,63 2,36
Planície de inundação/maré 1,51 0,01
Terras áridas 1.191,51 11,77
Áreas úmidas 154,36 1,52
Assentamento 537,88 5,31
Caatinga arbustiva aberta 1.395,34 13,78
Caatinga arbórea arbustiva fechada 0,09 0,00
Campos salinos 579,55 5,72
Cidade 38,69 0,38
Cultura temporaria 2.111,62 20,86
Pólo Petrolífero Guamaré 125,54 1,24
Área inundável na preamar 35,35 0,35
Lagoa 3,65 0,04
Planície de mangue 749,59 7,40
Área de pastagem 2.899,09 28,63
Poços de extração de petróleo 62,81 0,62
Total 10.125,21 100,00

A vulnerabilidade ambiental alta está representada em uma pequena área 

no compartimento Tabuleiro costeiro, e corresponde a 31,51 hectares da Planície 

aluvionar. O fator que explica essa vulnerabilidade é a sua localização em áreas 

agropecuárias, enquanto que as outras áreas da planície aluvionar encontram-se 

protegidas por vegetação de caatinga. 

As classes carcinicultura e cidade são classificadas dentro da categoria 

vulnerabilidade ambiental muito alta (Figura 6.2), ou seja, são as áreas que 

exercem maior pressão sobre as unidades geoambientais do município pois, essa 

categoria está concentrada totalmente no compartimento Planície costeira que, 

pelo mapa de vulnerabilidade natural, apresenta-se com suscetibilidade alta. A 

classe cidade refere-se à cidade de Guamaré. 

As áreas que compreendem as atividades de carcinicultura contribuem 

com 93,84 % do total dessa categoria de vulnerabilidade (Tabela 6.9). Essas 
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áreas estão localizadas, principalmente, sobre o Terraço flúvio-estuarino 

(81,16%). Outras áreas onde, surpreendentemente, ocorrem atividades ligadas à 

carcinicultura são as dunas móveis. Conforme registro fotográfico apresentado na 

foto 5 da Prancha 4.2 (Capítulo 4), foram realizados corte em dunas móveis com 

a finalidade de ampliar as áreas de uso para essa atividade, denotando dessa 

maneira a alta pressão que exerce a carcinicultura no município. 

Tabela 6.9 – Vulnerabilidade ambiental, categoria muito alta, em hectare e %, 
discriminada por unidade geomorfológica do Município de Guamaré 
(RN).

Carcinicultura
Estuário ................................. 
Duna fixa .............................. 
Duna móvel .......................... 
Planicie de intermaré ............ 
Planície de mangue ............... 
Terraço flúvio-estuarino ....... 
Terraço flúvio-marinho ........ 

Uso e ocupação do solo (2001)/Unidade 
geomorfológica
Cidade Terraço flúvio-estuarino 

Totais

754,53
...................... 33,84 
...................... 16,51 
........................ 7,87 
...................... 62,33 
...................... 16,82 
.................... 612,40 
........................ 4,77 

Área (ha) 

49,50

804,04

93,84

754,53
100,00

%

6,16

4,48
2,19
1,04
8,26
2,23

81,16
0,63

100,00

6.4  ENSAIO PRELIMINAR SOBRE A VULNERABILIDADE A 

ACIDENTES DO ENTORNO DAS INSTALAÇÕES E DUTOS DO 

PÓLO PETROLÍFERO DE GUAMARÉ 

Os resultados obtidos, no que concerne à vulnerabilidade do entorno das 

instalações da indústria petrolífera, são produtos de um banco de dados limitado, 

pois para a elucidação detalhada deste tema, seria necessária a obtenção de 

informações adicionais, assim como de levantamentos mais apurados. Entretanto, 

as análises elaboradas nesse item se sustentam sobre um fundamentado 

embasamento bibliográfico e servem de indicativo e como uma primeira 

aproximação para futuros estudos mais detalhados. 
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Para uma melhor comparação dos testes realizados os mapas são 

agrupados, descritos e analisados por tipo de acidente. Na Figura 6.3 é 

apresentado o mapa de vulnerabilidade do entorno – fator vazamento, gerado a 

partir dos cruzamentos dos mapas de trafegabilidade, sensibilidade, buffer da 

pista de dutos, buffer do Pólo Petrolífero de Guamaré e vulnerabilidade 

ambiental. O mapa de vulnerabilidade do entorno – fator vazamento, 

confeccionado a partir dos cruzamentos dos mapas de uso e ocupação do solo, 

ano 2001, buffer da pista de dutos e buffer do Pólo Petrolífero de Guamaré é 

apresentado na Figura 6.4. O mapa de vulnerabilidade do entorno – fator 

vazamento, gerado a partir dos cruzamentos dos mapas de vulnerabilidade 

ambiental, buffer da pista de dutos e buffer do Pólo Petrolífero de Guamaré é 

apresentado na Figura 6.5. Doravante os mapas indicados nas figuras 6.3, 6.4 e 

6.5 serão denominados de: composição 1, composição 2 e composição 3, 

respectivamente.

A Tabela 6.10 mostra a distribuição das categorias de vulnerabilidade, em 

superfície e porcentagem, segundo as composições realizadas. Pode-se perceber 

que as diferentes composições apresentam a mesma tendência, em relação à 

distribuição das categorias, de ter as suas áreas concentradas nas categorias de 

vulnerabilidade muito baixa, baixa e média. Nas composições, a categoria 

vulnerabilidade baixa foi a que se destacou por ter maior ocorrência, ocorrendo 

em 77,48 %, 36,61 % e 50,20 %, da composição 1, 2 e 3, respectivamente. A 

categoria muito alta não é registrada na composição 1, enquanto que nas demais 

não se apresenta com grande significância de área, porém, destaca-se pelo seu 

significado de alerta para o fator risco de acidente. 

Na composição 2 a categoria muito alta é consignada ao Pólo Petrolífero 

de Guamaré e na confluência da pista de dutos com a área de poços de extração 

de petróleo, localizada ao sul do Pólo. Já, para a composição 3, uma pequena área 

se apresenta como muito alta, devido à sobreposição do buffer da pista de dutos 

com a área do Pólo, ambos com valores elevados de grau de vulnerabilidade. 
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Figura 6.3 – Mapa de vulnerabilidade a acidente, por vazamento, do entorno das 
instalações e dutos do Pólo Petrolífero de Guamaré (RN). Composição 1. 
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Figura 6.4 – Mapa de vulnerabilidade a acidente, por vazamento, do entorno das 
instalações e dutos do Pólo Petrolífero de Guamaré (RN). Composição 2. 
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Figura 6.5 – Mapa de vulnerabilidade a acidente, por vazamento, do entorno das 
instalações e dutos do Pólo Petrolífero de Guamaré (RN). Composição 3. 
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Tabela 6.10 – Vulnerabilidade ambiental do Município de Guamaré (RN), em hectare e 

%, discriminada por tipo de composição de cruzamento para o fator 

vazamento. 

Vulnerabilidade

Muito Baixa 
Baixa
Média
Alta
Muito Alta 
Total

Composição 1 Composição 2 Composição 3 
Área (ha) % Área (ha) % Área (ha) %

668,96 6,93 3.474,04 35,97 1.925,64 19,94 
7.483,91 77,48 3.526,62 36,51 4.849,41 50,20 
1.171,04 12,12 2.030,43 21,02 2.217,96 22,96 

335,34 3,47 481,13 4,98 607,64 6,29 
0,00 0,00 147,20 1,52 58,76 0,61 

9.659,42 100,00 9.659,42 100,00 9.659,42 100,00 

A categoria de vulnerabilidade alta visualiza-se, na composição 1, 

cobrindo parcialmente o Pólo Petrolífero de Guamaré e a lagoa Cajarana, e 

totalmente a lagoa De Baixo e as lagoas temporárias localizadas ao norte do Pólo. 

Nessa mesma categoria, com orientação nordeste em relação ao Pólo, observam-

se algumas áreas ocupadas por atividades da carcinicultura e a presença de 

manguezais.

A composição 2 apresenta essa categoria: na pista de dutos, próximo ao 

Pólo; parcialmente na lagoa Cajarana e totalmente na lagoa De Baixo; na porção 

norte do Assentamento De Baixo; na área de poços de extração de petróleo, 

delimitada pelo buffer da pista de dutos mais distante; nas áreas de carcinicultura 

e Canal do Amaro, limitados pelo buffer mais distante da pista de dutos. 

Na composição 3, a categoria de vulnerabilidade alta está concentrada na 

área do buffer da pista de dutos (400 metros), menos em parte da porção sul, 

parcialmente no Pólo Petrolífero de Guamaré; em áreas de duna fixa, com a 

presença de solo areias quartzosas marinhas distróficas, dentro dos buffers da 

pista de dutos e do Pólo; e em áreas de carcinicultura dentro dos limites dos 

buffers de pista de dutos. 

As categorias alta e muito alta se revestem de importância principalmente 

pela indicação das áreas que devem ser, em caso de acidente, constantemente 

monitoradas com especial cuidado. As outras categorias, não menos importantes, 
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servem como margem de segurança e delimitam o pior cenário em caso de 

acidente com vazamento de óleo. 

A Figura 6.6 apresenta o mapa de vulnerabilidade do entorno – fator 

explosão, gerado a partir dos cruzamentos dos mapas de trafegabilidade, buffer

dos gasodutos e buffer do Pólo Petrolífero de Guamaré e vulnerabilidade 

ambiental (Composição 1); e a Figura 6.7 apresenta o mapa de vulnerabilidade 

do entorno – fator explosão, confeccionado a partir dos cruzamentos dos mapas 

de uso e ocupação do solo, ano 2001, buffer dos gasodutos e buffer do Pólo 

Petrolífero de Guamaré (Composição 2). 

Em ambas composições ganham maior relevância de vulnerabilidade o 

Pólo Petrolífero de Guamaré, as lagoas vizinhas ao Pólo e uma pequena área do 

assentamento. Em geral, ambas composições delimitam as mesmas áreas, porém, 

a composição 2 apresenta as áreas um nível de vulnerabilidade acima. 

A Figura 6.8 apresenta o mapa de vulnerabilidade do entorno – fator fuga 

tóxica, gerado a partir dos cruzamentos dos mapas de trafegabilidade, buffer do 

Pólo Petrolífero de Guamaré e vulnerabilidade ambiental (Composição 1); e a 

Figura 6.9 apresenta o mapa de vulnerabilidade do entorno – fator fuga tóxica, 

confeccionado a partir do cruzamento dos mapas de uso e ocupação do solo, ano 

2001, e buffer do Pólo Petrolífero de Guamaré (Composição 2). 

A composição 2 apresentou uma melhor delimitação das áreas de 

vulnerabilidade, já que na composição 1 o fator trafegabilidade influencia 

fortemente a distribuição da vulnerabilidade. 

Na composição 2 ganha maior relevância de vulnerabilidade o Pólo 

Petrolífero de Guamaré, as lagoas vizinhas ao Pólo, a área do assentamento e a 

área de carcinicultura na vizinhança do Pólo. 

Dentre as composições testadas, a que cruzou os buffers com o mapa de 

uso e ocupação do solo foi a que mostrou resultados mais interessantes, já que 

levaram em consideração os prejuízos econômicos, materiais e humanos, 

indicadores estes nada desprezíveis. 
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Figura 6.6 – Mapa de vulnerabilidade a acidente, por explosão, do entorno das instalações 
e dutos do Pólo Petrolífero de Guamaré (RN).  Composição 1. 
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Figura 6.7 – Mapa de vulnerabilidade a acidente, por explosão, do entorno das instalações 
e dutos do Pólo Petrolífero de Guamaré (RN). Composição 2. 
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Figura 6.8 – Mapa de vulnerabilidade a acidente, por fuga tóxica, do entorno das 
instalações e dutos do Pólo Petrolífero de Guamaré (RN). Composição 1. 
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Figura 6.9 – Mapa de vulnerabilidade a acidente, por fuga tóxica, do entorno das 
instalações e dutos do Pólo Petrolífero de Guamaré (RN). Composição 2. 
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Conclusões

Dos resultados obtidos e das análises realizadas, pode-se inferir as

seguintes conclusões:

O uso do Sensoriamento Remoto, aliado às técnicas de processamento

digitais de imagens, e em conjunto com os Sistemas de Informações

Geográficas (SIG), provou-se ser uma ferramenta eficiente para acelerar a

detecção de mudanças geoambientais e reduzir os custos dos

mapeamentos.

Para a interpretação da evolução do uso e ocupação do solo do Município

de Guamaré, a metodologia utilizada para o cruzamento multitemporal

verificou-se de grande valor, já que se mostrou capaz de abranger

detalhadamente um mosaico geoambiental complexo, como o observado

na área de estudo. Também se mostrou eficiente pela riqueza e relevância

das informações geradas, pois possibilitou a obtenção de informações

acuradas das mudanças do uso e ocupação do solo entre dois períodos, em

termos quantitativo e qualitativo da mudança, isto é, onde, quanto e para

que classe mudou.

O período de 1996 a 2001 verificou uma alteração mais significativa no

uso e ocupação do solo provocado pelo aparecimento de classes antes não

existentes (carcinicultura, açude e assentamento) e pela redução drástica

das áreas de salinas. Assim, novos rumos verificaram-se na economia

municipal.

O surgimento de assentamentos do INCRA em áreas de caatinga arbórea

arbustiva fechada, com a ocupação de 313 hectares, trouxe como

conseqüência a depreciação de remanescentes de caatinga de grande valor,

em termos de biodiversidade, hoje transformadas em áreas de atividades

agrícolas.

A dinâmica de retração e aumento das áreas de mangue parece ser mais

influenciada por fatores naturais que antrópicas.
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Nos anos analisados, o surgimento da atividade da criação de camarão no

município não afetou significativamente o sistema manguezal, já que

houve o aproveitamento das antigas salinas. Provavelmente o manguezal

já sofreu esse impacto em épocas anteriores quando da instalação das

salinas.

As áreas dos poços de extração de petróleo no continente apresentaram

uma pequena retração durante o período de 1989 e 2001, porém, além do

abandono de áreas registraram-se também o acréscimo de outras,

constatando-se assim que ainda há interesse da exploração de petróleo em

terra.

Em termos de uso e ocupação do solo, no município de Guamaré, a

presença do Pólo Petrolífero de Guamaré não demonstrou influência direta

sobre a dinâmica municipal. A economia local parece ser mais afetada por

variáveis macroeconômicas (estaduais e federais), apesar dos royalties

pagos pelas Petrobrás à prefeitura municipal.

Para a análise da evolução da linha de costa, o emprego do método de

índice NDWI na banda 3, em conjunto com a banda 4 e 2 distribuídos no

sistema RGB, produziu um maior realce nas áreas submersas e emersas,

favorecendo em uma melhor definição dos corpos d’água e dos canais de

marés. As imagens resultantes da composição RGB-4-2-NDWI propiciou,

para os anos considerados, uma excelente delimitação da linha de costa.

A utilização das técnicas sugeridas para a evolução da linha de costa, por

ser de simples aplicação, é apropriada para esse tipo de avaliação, com

menor tempo e esforço de trabalho, desde que não haja a exigência de

detalhamento pontual.

No período de 1989 a 1998, a contribuição dos processos de acreção e

erosão foi eqüitativa (49,9% e 50,1%, respectivamente); no período de

1998 a 2000, o processo de acreção foi de significativa importância

contribuindo com 91,2% da área afetada pelos processos e, no período de

2000 a 2001, aconteceu uma inversão da contribuição dos processos,

prevalecendo o da erosão com 78,1%.
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Existe uma clara compartimentação dos ambientes naturais do Município

de Guamaré, destacando-se dois grandes compartimentos, fortemente

influenciadas pela geologia e a geomorfologia da área: Tabuleiro costeiro

ou Superfície de aplainamento e Planície costeira.

O Município de Guamaré apresenta 44,73% da sua área com

vulnerabilidade natural baixa, 36,57% com vulnerabilidade natural média,

15,14% com vulnerabilidade natural alta e, 3,56% com vulnerabilidade

natural muito alta. O Município de Guamaré, dentro dos critérios

adotados, não apresentou a categoria de vulnerabilidade natural muito

baixa.

Dentre as combinações de pesos compensatórios testados para a confecção

do mapa de vulnerabilidade ambiental do Município de Guamaré, a mais

representativa foi o teste T8, que dá um alto valor ao fator antrópico, já

que é considerado de grande relevância no município por ser um

importante agente modelador da paisagem local.

A vulnerabilidade ambiental no Município de Guamaré está distribuída da

seguinte forma: vulnerabilidade muito baixa, 26,74%; vulnerabilidade

baixa, 30,97%; vulnerabilidade média, 39,06%; vulnerabilidade alta,

0,13%; e vulnerabilidade muito alta, 3,10%. Somando-se as

vulnerabilidades ambientais muito baixa, baixa e média, verifica-se que a

maior parte do município (96,77%) está classificado dentro dessas

categorias.

As áreas que compreendem as atividades de carcinicultura contribuem

com 93,84% do total da categoria muito alta de vulnerabilidade. Essas

áreas estão localizadas, principalmente, sobre o Terraço flúvio-estuarino.

Áreas de dunas móveis também estão sendo utilizadas para as atividades

ligadas à carcinicultura. Foram realizados corte em algumas dunas móveis

com a finalidade de ampliar as áreas de uso para essa atividade, denotando

dessa maneira a alta pressão que exerce a carcinicultura no município.

Os resultados obtidos, no que concerne à vulnerabilidade do entorno a

acidentes das instalações da indústria petrolífera, são produtos de um



Grigio, A. M. 2003

Dissertação de Mestrado  no 34 – PPGG/UFRN                                                           Capítulo 7

208

banco de dados limitado. São necessárias informações adicionais, assim

como levantamentos de campo mais apurados e mapeamentos em escala

mais adequada para uma análise mais detalhada, entretanto, as análises

realizadas servem como primeira aproximação para futuros estudos.

Dos cruzamentos testados para a confecção de mapas de vulnerabilidade a

diferentes acidentes, para o entorno das instalações da indústria

petrolífera, as áreas que foram mais destacadas e merecem especial

atenção são: Pólo petrolífero de Guamaré, lagoas de Cajarana e De Baixo,

de atividades de carcinicultura próxima do Pólo, Assentamento De Baixo

e todas as áreas dentro do limite de 200 m a cada lado das pistas de dutos.

Para a vulnerabilidade do entorno das instalações da indústria petrolífera,

o cruzamento dos buffers com o mapa de uso e ocupação do solo foi a

combinação que apresentou resultados mais interessantes, já que levou em

consideração somente  os riscos econômicos, materiais e humanos.

O mapa de trafegabilidade utilizado no ensaio da vulnerabilidade do

entorno das instalações da indústria petrolífera foi baseado na carta do

DSG do ano de 1990. A sua constante atualização seria de grande valia,

considerando-se que a forte dinâmica natural e os fatores antrópicos

modificam intensamente a geomorfologia local, principalmente nas áreas

do compartimento Planície costeira.

Os resultados obtidos nesse trabalho atenderam integralmente aos

objetivos propostos e, ainda, possibilitou ampliar os horizontes delimitados

inicialmente. Isso foi possível, principalmente, devido à criação de um banco de

dados consistente sobre o uso e ocupação do solo que, juntamente com os dados

das características físicas, permitiram uma melhor compreensão de todos os

processos participantes no Município de Guamaré.

O trabalho deixou claramente explícito que as atividades antrópicas

participam ativamente no Município de Guamaré, não apenas nos seus aspectos

econômicos e culturais, mas também impregnando suas marcas na paisagem

local.
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As atividades desenvolvidas pela industria petrolífera são de grande risco

para o meio ambiente e para as populações que vivem no entorno de suas

instalações. Pela percepção do autor, aparentemente, a população local não está

ciente dos riscos e não está preparada para enfrenta-los. Cabe à indústria

petrolífera adotar as medidas necessárias para prevenir, evitar e remediar

acidentes que possam vir a danificar o espaço que todos necessitam, direta ou

indiretamente, para viver. Assim, a criação de um plano de contingência torna-se

de extrema importância.

Outro fator que merece atenção é a operacionalização das atividades

econômicas em áreas costeiras. Estas merecem estar subordinadas a critérios para

o seu desenvolvimento dentro do contexto de desenvolvimento sustentável.

Afinal, não se pode esquecer que as atividades econômicas, muitas vezes, são

desenvolvidas dentro de um contexto e padrões unicamente de produção e

apropriação.

O autor concorda com Leite (1992) quando diz que:

[...] a natureza e culturas juntas, como processos

interagentes, conferem forma e individualidade aos

lugares. Os ritmos de produção, transporte e

consumo, por exemplo, interagem com os ritmos

climático, hidrológico e biológico para moldar uma

paisagem cujos padrões de produção e utilização

variam de acordo com o contexto específico da

sociedade. Uma paisagem modificada pelo homem

não é, portanto, uma paisagem antinatural, mas uma

paisagem cultural que deve atender tanto a critérios

funcionais quanto estéticos. Assim sendo, não pode

ser planejada apenas de acordo apenas com

prioridades econômicas rigorosas que levam à perda

dos valores ambientais para, posteriormente, ser

embelezada, num ato de redenção estética, pela

inserção de elementos românticos pseudo-naturais.
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Anexo 1 – Arquivo contendo o Erro Médio Quadrático extraído do software ER-

Mapper 6.0.
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Anexo 2 – Mapa de vulnerabilidade ambiental do Município de Guamaré (RN).

Teste T1.
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Anexo 3 – Mapa de vulnerabilidade ambiental do Município de Guamaré (RN).

Teste T2.
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Anexo 4 – Mapa de vulnerabilidade ambiental do Município de Guamaré (RN).

Teste T3.
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Anexo 5 – Mapa de vulnerabilidade ambiental do Município de Guamaré (RN).

Teste T4.
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Anexo 6 – Mapa de vulnerabilidade ambiental do Município de Guamaré (RN).

Teste T5.
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Anexo 7 – Mapa de vulnerabilidade ambiental do Município de Guamaré (RN).

Teste T6.
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Anexo 8 – Mapa de vulnerabilidade ambiental do Município de Guamaré (RN).

Teste T7.
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